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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a fóti Gyermekváros kilakoltatottjaival?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Bezárja a kormány a fóti Károlyi István Gyermekközpontot, arra való hivatkozással, hogy az 
intézmény nem korszerű, és helyette 4, az ország különböző pontjain található intézményben 
helyezik el a gyerekeket. Nem tudjuk, milyenek ezek a helyek, a sajtóból csak az derült ki, hogy 
például a zalaegerszegi „korszerű épület”.

Ez vajmi kevés információ, nem megnyugtató azok számára, akiknek fontos a fóti 
Gyermekközpontban élő gyermekek sorsa. Nem tudjuk azt sem, az állítólagos korszerű 
körülmények mellett milyen szakmai feltételek lesznek biztosítottak, mennyire lesz biztosított 
például a bent élő gyermekek lelki fejlődése. Ezek a szempontok legalább olyan fontosak, mint az, 
mennyire modern az épület. Kérdés az is, hogyan kívánják biztosítani a költözéssel, az új 
lakóhellyel, az esetlegesen kialakult baráti, bizalmi kapcsolatok szétszakításával járó trauma 
feldolgozását.

A fóti Gyermekváros otthont adott speciális törődést igénylő gyerekeknek is. Élnek itt súlyos 
fogyatékossággal vagy magatartászavarral küzdők, olyanok is, akik függőségből kerültek ki vagy 
bűncselekményt követtek el. Az ő további ellátásuk minősége és megszervezése szintén olyan 
kérdés, amelyre pillanatnyilag nincs megnyugtató válasz.

Ezeket a gyerekeket már egyszer kiszakították a családjukból. Meg kellett szokniuk egy új 
környezetet, új embereket. Most újabb drasztikus változás előtt állnak.

Egy gyermekotthon, amely gondoskodó, valódi család nélküli gyermekek számára nyújt lakóhelyet,
nem lehet csupán épület és infrastruktúra.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:



Hová kerülnek a Fótról áthelyezett gyerekek? 

Együtt kerülnek át a testvérek, vagy szétszakítják őket? 

Biztosítják-e a kapcsolattartást a családdal? 

Milyen megoldásuk van arra nézve, hogy a megszokott környezetükből legalább kétszer kiszakított 
gyerekek számára megkönnyítsék az újabb változást, és elkerüljék a traumákat? 

Milyen lehetőségeket teremtenek a speciális törődést igénylő gyerekek megfelelő ellátásához? 

Várom válaszát.

2019. február 26.

Arató Gergely
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