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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: "Kinek áll érdekében feláldozni a fóti gyerekeket?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Bár a kormány álláspontja szerint a fóti gyermekotthon körül minden rendben van, a gyerekek 
biztonságban vannak és nincsen semmi probléma, a tények teljesen másról tanúskodnak, és ez a kép
sokkal szomorúbb.

A valóság az, hogy azokban az intézményekben, ahová a fóti gyerekeket áthelyezik, legtöbbször 
sem az infrastrukturális, sem a megfelelő szakmai háttér nem áll rendelkezésre. Nem arról 
beszélünk, hogy ezekben a nevelőotthonokban rosszul képzett szakemberek dolgoznának, hanem 
arról, hogy a fóti gyermekotthon nem csupán élettér, hanem speciális problémákkal küzdő gyerekek
otthona. Ezek között a gyerekek között nagy számmal találunk olyanokat, akik súlyos 
bűncselekményt követtek el, kábítószerfüggők, vagy valamilyen trauma hatásaként mentálisan 
instabilak. Nekik speciális eszközökre, terápiára, bánásmódra van szükségük ahhoz, hogy egy 
hosszú folyamat után elhagyhassák az otthont, és – ha még ekkor sem nagykorúak – egy általános 
nevelőotthonba kerüljenek.

Ezzel szemben a fóti otthonból jelenleg „futószalagon” bocsátják el a gyerekeket, és helyezik el 
őket olyan intézményekben, ahol nem kapják meg a megfelelő speciális ellátást. Ennek 
következményeképpen az utóbbi hetekben több olyan eset is előfordult, amikor egy-egy ilyen korán
és felelőtlenül áthelyezett gyerek bűncselekményt követett el. „Szakmailag” alátámasztandó gyors 
ütemben, idő előtt elvégzik a felülvizsgálatokat, az így elbocsátott gyerekek papíron rendben 
vannak – a valóságban azonban rosszabb helyzetbe kerültek, és a rehabilitációjuk is kétségessé vált.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Mi indokolja azt a sietséget, amely a gyerekek biztonságát, testi-lelki egészségét háttérbe szorítja? 



Ki vállalja a felelősséget azokért a cselekményekért, amiket ezek a gyerekek azért követnek el, mert
kihúzták a lábuk alól a talajt? 

Miért titkolja a kormány a valódi helyzetet? 

Mi az az érdek, ami miatt a segítségre szoruló gyerekek feláldozhatók? 

Várom válaszát.

Budapest, 2019. szeptember 27.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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