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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Kit érdekel a szegény gyerekek sorsa?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fővárosi Törvényszék határozata kimondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma felel 
azért, hogy szegénység miatt gyermekeket szakítanak ki a családjukból. Ráadásul az esetek 
többségében ez roma gyerekeket érint, s nem tudjuk ehhez indoklásként elfogadni azt, hogy a roma 
családok nagy része mélyszegénységben él. Eleve hatalmas probléma, hogy a szegénység ma 
Magyarországon milliókat érint, jelen pillanatban a jobb életkörülmények lehetősége nélkül.

Egyszerű, gyors, de nem jó megoldás - még nagyon rossz anyagi körülményekre hivatkozva sem – 
kiszakítani a családból a gyermeket. A megoldás az lenne, hogy hosszú távon felszámoljuk a 
szegénységet, segítsük a kilátástalan helyzetben lévőket, hogy a gyerekek a szüleikkel 
maradhassanak – ha már a kormány annyit hangoztatja, milyen fontos számára a család. Tudjuk, a 
gazdag család.

Évek óta – egészen pontosan 2010 óta – azt látjuk, hogy a kormány nem törődik a nehéz sorban 
élőkkel, a legrosszabb körülmények között élőket pedig egyenesen láthatatlannak tekinti. A „senkit 
nem hagyunk az út szélén” fideszfordításban azt jelenti, hogy belökik őket az árokba. Másszanak ki,
ha tudnak, ha nem tudnak, úgy is jó. Tisztelt Képviselőtársaim, nagyon nem jó.

Abban az egy dologban egyetértek a kormánnyal, hogy a család a legfontosabb intézmény, és a 
gyermek biztonsága, jóléte az első. De minden gyermeké! Nem lehet megoldás a családból 
kiszakítás, a gyermekotthon, különösen, ha kevés a férőhely. De ha sok, akkor sem.

Igen, a gyermeknek mindent meg kell adni lehetőség szerint, az étel, a ruha, a fűtött lakás, a víz, a 
modern életkörülmények fontosak. A kormánynak az a feladata, sőt kötelessége, hogy ezek elérését 
mindenki számára lehetővé tegye. De a családot semmilyen intézmény nem pótolhatja.



Persze, tudjuk, nincs erre pénz, miközben Magyarország jobban teljesít, és soha nem látott 
magasságokban van a gazdaság. A kormány elhozta Magyarországra a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, 
csak nagyon megnézi, kit enged a roskadásig teli asztal közelébe. Szegény családokra nincs pénz, 
monumentális Attila-szoborra van. Értem én, hogy nemzetünk eredetének kutatása nagyon fontos, 
és azt is, hogy minden, amit eddig tanultunk a történelmünkről, az liberális-sorosista kitaláció, ma 
már azt is tudjuk – hála a kormánynak -, hogy Horthy Miklós igazi mélymagyar, hős nemzetvezető 
volt, azzal meg, hogy hova vezette a nemzetet, inkább ne dicsekedjünk.

Ezek alapján kérdezem Miniszter urat:

- Miért nem segítik a szegény családokat abban, hogy megfelelő életkörülményeket 
biztosíthassanak a gyermekeiknek?

- Miért veszik el a gyerekeket a családoktól, életre szóló törést okozva ezzel szülőnek és 
gyermeknek egyaránt?

- Miért rúgnak bele abba, aki már amúgy is a padlón van?

- Miért fontosabb a múltnak szobrot állítani, mint megőrizni gyermekeinket a jövő számára?

Várom válaszát.

Budapest, 2019. június 26.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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