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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor fogja a kormány megbecsülni a nevelőszülőket?"

Tisztelt Miniszter Úr!

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 arra, 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 könnyű feladat, akik mégis ezt a hivatást választják, minden nehézség 
ellenére teszik. Az lenne a legelemibb feladata a kormánynak, hogy segítse mind anyagi, mind 
erkölcsi megbecsülésüket.

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.

Kérdezem ezért: mikor fogja végre elismerni és megbecsülni a kormány a nevelőszülőket, és mikor 
fogja fontosnak érezni, hogy minden gyermek családban élhessen?

Budapest, 2019. május 30.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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