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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: "Miként kívánják megoldani a szociális szférában 
fennálló szakemberhiányt, hogy az a kitagolások során se jelentsen problémát?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon közel 30 éven át nem készült átfogó prevalencia-vizsgálat a felnőtt értelmi 
fogyatékos népességről. Becslések szerint közel 17 ezer ember él ma pszichiátriai intézetekben, 
1500 lakóotthonban. Hazánk is csatlakozott ahhoz az ENSZ-egyezményhez, melynek célja a 
fogyatékossággal élő emberek egyenlő jogainak biztosítása. Ennek nyomán kezdődött meg a 
kitagolási folyamat. Céljai között szerepel, hogy a nagy létszámú intézményeket kis létszámú 
integrált ellátásokkal váltsák ki, amennyiben az az eddigi életminőséget érdemben javítja.

Az 1998. évi XXXVI. tv. alapelvei az intézménytelenítési reformra is érvényesek. Azaz olyan 
bentlakásos ellátásokat kell létrehozni, amelyek nem zárják el a fogyatékkal élőket a társadalomtól, 
és lehetővé teszik az egyén képességeinek szinten tartását és fejlesztését, továbbá azt, hogy akinek 
gondoskodásra van szüksége, az valóban kiemelt figyelmet kapjon.

A nagy intézményekben élők kisebb lakóotthonokba költöztetését célzó program szükségességét 
szakmai körökben kevesen vitatják. Azonban azok módszereit, valamint a rendelkezésre álló időt 
több szakmai tömörülés is kritizálta. Többször lehetett hallani a kormány terveiről, miszerint a 
betegeket városok és falvak szélén álló ingatlanokba szeretné a kormányzat költöztetni, míg a 
korábbi nagyobb intézményeknek helyet biztosító ingatlanok a kormányhoz és a Fideszhez közel 
álló családokhoz, befektetői csoportokhoz kerülhetnek (pl.: Mechwart-kastély, Terányi-kastély).

A szociális szférában jelenleg is általános gondozó- és szakemberhiány uralkodik. A nagy 
intézmények esetében is azt figyelhetjük meg, hogy sok a betöltetlen állás és nagy a fluktuáció, így 
nem látjuk, hogy a kistelepüléseken, a lakóotthonokban miként lesz biztosítva a munkaerő ezen 



kiemelt szakmai feladatokra. Kérdezem Miniszter Urat: miként kívánják megoldani a szociális 
szférában fennálló szakemberhiányt, hogy az a kitagolások során se jelentsen problémát?

További gondot jelent, hogy a kitagolás során kijelölt épületek a legtöbb esetben nem felelnek meg 
funkciójuknak, vagy azok nem integráltak a település életébe. Így az elszigetelést nem megszünteti, 
hanem fenntartja az intézkedés. Milyen szempontok alapján választják ki a kitagolások során a 
lakóotthonoknak szánt épületeket, továbbá miként kívánja a kormányzat az elszigeteléseket 
megszüntetni és megelőzni? Kérdezem továbbá, hogy a felszabaduló, korábban a nagy 
intézményeknek helyet biztosító ingatlanok milyen szerepet fognak betölteni a továbbiakban? 
Reméljük, nem a fideszes oligarchák vagyonát fogják gyarapítani.

Tisztelt Miniszter Úr, milyen érzékenyítő vagy felvilágosító kampányt kívánnak folytatni a helyi 
lakosok részére, hogy azok a településekre érkezőkről, azok helyzetéről a lehető legtöbb 
információval rendelkezzenek és ne a félelem és bizalmatlanság uralja a közhangulatot?

Várom megtisztelő válaszát!

Rig Lajos
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