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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: "Lehet-e embernek maradni embertelen körülmények 
között?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A mozsgói szociális otthonban folytatott ombudsmani vizsgálat rettenetes körülményekre derített 
fényt. Az ott gondozottak embertelen körülmények között élnek, gyakori a megalázó bántalmazás. 
Valószínűsíthetően a mozsgói nem elszigetelt eset, számos szociális otthonban hasonló a helyzet 
(mint erről több alkalommal értesülhettünk a sajtóból).

Nem gondoljuk, hogy a szociális ápolási szakma iránt zömmel olyan emberek érdeklődnének, akik 
örömüket lelik kiszolgáltatott embertársaik bántalmazásában. A magyarázat sokkal inkább a 
rendszerben keresendő. Köztudott, hogy a szociális otthonok – amelyeket a köznyelv elfekvőnek 
nevez – nem biztosítanak méltó életkörülményeket az ott lakók számára. Nem beszélünk itt azokról 
az intézményekről, amelyekben milliós nagyságrendű összegbe kerül egy szoba vagy egy ágy. 
Azokról az intézményekről beszélünk, amelyeket azok kénytelenek igénybe venni, akik nem tudnak
az ellátásért súlyos összegeket fizetni. És lássuk be, ők vannak többen.

De vajon a szegénység vagy a kispénzűség indokolhatja-e, hogy az embert öregségében, 
betegségében, magatehetetlenségében megalázzák? Természetesen nem.

A szociális ágazat hosszú idő óta anyagi nehézségekkel küzd, semmire nincs pénz, a dolgozók 
fizetése siralmasan alacsony, szakmai, emberi megbecsültségük szinte a nullával egyenlő. Ezek az 
emberek, legyenek bármilyen becsületesek és elhivatottak, a körülmények hatására idővel kiégnek, 
fizikailag és morálisan összetörnek. A változás, a körülmények javulásának esélye nélkül 
robotolnak nap nap után, míg végül maguk is robottá válnak. A depresszió, az érdektelenség 
közepette elveszítik a képességet, hogy embernek lássák embertársaikat. Menekülnének a helyzet 



elől, de nincs hova. És ahol nincs szappan, ahol 60 emberre jut két borotva, ahol négy mosdó közül 
csak egyben van meleg víz, ahol a fásultság az alapállapot, ott ez egyenes következmény.

Régóta fennálló probléma ez, a megoldás pedig nem várathat tovább magára. A helyzet csak 
romlani fog, ha nem történik gyökeres változás.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Mikorra tervezik a szociális szférában dolgozók bérének radikális megemelését? 

Van-e a kormánynak stratégiája a szociális otthonokban uralkodó körülmények emberivé tételére? 

Szán-e a kormány többletforrást a szociális otthonok felújítására és ellátottságának javítására? 

Várom válaszát.

Budapest, 2019.április 9.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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