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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: "Mikor fogja végre érdemeik szerint megbecsülni a 
kormány a nevelőszülőket?" 

Nevelőszülőnek lenni olyan önként vállalt feladat, ami komoly elismerést kellene, hogy kapjon. A 
nevelőszülők családot, otthont biztosítanak olyan gyermekeknek, akiknek ez nem adatott meg. A 
KSH 2017-es adatai szerint 21 ezer, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorú gyermek 
közül csupán 14 ezer került nevelőszülőkhöz. A többi mintegy 7 ezernek marad a gyermekotthon, 
ami, legyenek bármily elkötelezettek az ott dolgozók, nem tud megközelítőleg sem olyat és annyit 
nyújtani, mint a család.

Sokkal kevesebben vállalkoznak ara, hogy nevelőszülők legyenek, ennek oka pedig a nem 
megfelelő mértékű anyagi, illetve nem anyagi jellegű támogatás.

A nevelőszülők bérezése a mindenkori minimálbér 30%-a, ehhez hozzájön a minimálbér 20%-ának 
megfelelő kiegészítő díj, gyes-t és gyed-et azonban nem vehetnek fel.

A kormány dunai hajókázással népszerűsíti a nevelőszülői szakmát, azonban a már nevelőszülőként 
élők szerint (is) nagyobb szükség lenne a szakma erkölcsi- és anyagi megbecsülésére, valamint arra,
hogy ők is megkaphassák a béren kívüli juttatásokat (étkezési hozzájárulás, iskolakezdési 
támogatás, üdülési-sportolási lehetőségek).

Nevelőszülőnek lenni nem sétagalopp, akik mégis ezt a hivatást választják, minden nehézség 
ellenére teszik. Az lenne a legelemibb feladata a kormánynak, hogy segítse mind anyagi, mind 
erkölcsi megbecsülésüket.

Ezzel szemben a helyzet az, hogy a nevelőszülők egy sor nehézséggel találják szembe magukat. Túl
nehéz a számukra előírt tanfolyam, és a már felsorolt béren kívüli juttatások hiánya is tovább 
nehezíti a helyzetüket.



Azok az emberek, akik gyermeket vállalnak, hatalmas felelősséget vállalnak, az ő feladatuk óvni, 
szeretni és az életben végigkísérni egy gyermeket. Azok, akik ugyanezt teszik olyan gyermekkel, 
aki nem az övék, különös tiszteletet érdemelnek. Más helyett szeretnek és nevelnek egy vagy akár 
több gyermeket, egyszerre látnak el szülői és állami feladatot.

Egy ideális világban minden gyermek családban él – legyen az vér szerinti vagy nevelőcsalád. Ezt a
vállalást nem lehet eléggé hangsúlyosan megköszönni a nevelőszülőknek, de meg kell próbálnunk. 
Anyagi és erkölcsi elismeréssel mindenképp.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Mikortól kívánja a kormány megfelelő anyagi elismerésben részesíteni a nevelőszülőket? 

- Mikortól tervezik, hogy megadják nekik a béren kívüli juttatásokat, ezzel is segítve az életüket? 

Hogyan tervezik megvalósítani a nevelőszülők társadalmi megbecsülése elérje azt a szintet, amit 
megérdemelnek? 

Milyen tervei vannak a kormánynak a nevelőszülői pálya népszerűsítésére annak érdekében, hogy 
minden gyermek családban élhessen? 

2019. május 28.
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