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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: "Ki törődik a nevelőotthonban élő gyerekekkel?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajnos, Magyarországon is sok gyermek kénytelen nélkülözni a család nyújtotta érzelmi és szociális
biztonságot. Ezt a problémát nevelőszülők és gyermekotthonok segítségével próbálja az állam 
megoldani.

A rendszer messze nem tökéletes, mert bár vannak jól működő gyermekotthonok is, az ágazatban 
dolgozók létszáma folyamatosan csökken, a bérek nevetségesen alacsonyak, és ez magával rántja a 
gyermekellátás színvonalát is. Mert nincs pénz, mert nincs elegendő szakember.

Pontos, és egyben riasztó példa erre az Esze tamás gyermekotthon, akol az ombudsmani vizsgálat 
igen elrettentő körülményeket talált. Lelakottság, piszok, lejárt élelmiszerek fogadták a hivatal 
látogatóit, az ott élő gyerekek pedig cigarettáztak és randalíroztak az utcán. Súlyos mulasztások 
történtek tehát, és kiderült, ennek oka főleg a rendszerben keresendő. A szükségesnél jóval 
kevesebb gondozó látja el a gyerekek felügyeletét, mert az alacsony bérek miatt rengetegen 
otthagyták az intézetet, és a megmaradt kis létszámú munkatárs is folyamatosan cserélődik, 
ugyanezen okból. Nincs, aki ellenőrizze, járnak-e rendszeresen iskolába a gyerekek, egyéb 
ellátásról, figyelemről nem is beszélve.

Csak remélni tudom, hogy más helyeken nem ilyen borzasztó a helyzet. Azok az intézmények, 
amelyek jól működnek, szintén küzdenek anyagi nehézségekkel, és az, hogy akad jó példa is, nem 
hárítja el az általános veszélyt. Egyetlen gyermekotthonban sem lehetnének a fentiekben leírt, 
riasztó körülmények.

Az ilyen, magyarországi gyermekotthonok állapota tarthatatlan. Gyerekek testi és szellemi 
egészsége, fejlődése van veszélyben.



Kérdezem ezért miniszter urat:

Mikor kívánják megnyugtató mértékben emelni a szociális szférában dolgozók bérét? 

Miért nem törődnek azokkal a gyerekekkel, akiknek nem adatott meg, hogy családban éljenek? 

Mit kívánnak tenni a gyermekotthonok, és ezen keresztül a gyermekek sorsának jobbra fordításáért?

Várom válaszát.

Budapest, 2019. augusztus 16.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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