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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: "Csak propaganda marad…?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Szeretném felhívni a figyelmet a gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak és dolgozók néhány 
problémájára, amelyek évek óta várnak orvoslásra – mindhiába.

A magyarországi gyermekvédelmi szakellátás rendszerében (nevelőszülőknél és 
gyermekotthonokban) 2018-ban 23.534 fő ellátott élt. A gyermekvédelmi gondoskodásban 
részesülő gyermekek és fiatal felnőttek száma – a születések csökkenő száma mellett és a 
családokat támogató propaganda ellenére – 2007 óta folyamatos növekedés mutat. 2010-hez képest 
számuk több mint 2.000 fővel növekedett.

Az ellátottak 64%-a nevelőszülőknél nevelkedik, a többiek gyermekotthonokban. Néhány alföldi 
megyét (Hajdó-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok) 
a bekerülő gyermekek számának növekedése a nevelőszülők csökkenő vagy stagnáló létszámával 
párosul. A helyzetet nehezíti, hogy a kormány döntése alapján 2014-től minden 12 éven aluli 
gyermeket nevelőszülőnél kellene elhelyezni, azokat is akik, korábban gyermekotthonban kerültek 
elhelyezésre.

A nevelőszülői hálózatok túlzsúfoltak, számos család jóval a megengedett jogszabályi 
gyermeklétszámnál (saját kiskorú gyermekkel együtt 6 fő) több, gyakran 8-9 gyermeket nevel. Ilyen
– törvénytelen - elhelyezések megvalósítása nemcsak a nevelőszülői és gyermekotthoni férőhelyek 
szűkével küzdő gyermekvédelmi intézmények számára jelent kényszert, hanem a nevelőcsaládok is 
kénytelenek minél több gyermeket vállalni megélhetésük érdekében. A túlterheltség számos 
szakmai problémához, a nevelőszülők idő előtti kiégéséhez vezet.

A hiányzó nevelőszülők pótlására és a nevelőszülői hivatás népszerűsítésére az EMMI 2018-ban 



országos toborzó kampányt indított “Befogadlak” címmel. Természetesen szükség van a 
kampányra, ugyanakkor a propaganda önmagában nem jelenthet megoldást az ágazat súlyos 
problémáira. A valóságban a nevelőszülők és az egész gyermekotthoni szakellátás helyzetének 
javítására a FIDESZ kormányzása óta szinte semmi nem történt.

Több kutatás egyértelműen rámutatott, hogy a nevelőszülők számának csökkenése mögött a 
következő okok állnak:

alacsony anyagi és társadalmi megbecsülés, 

a nevelőszülői munka szakmai/lelki támogatásának hiánya. 

2014-től ugyan a nevelőszülők foglalkoztatási jogviszony keretei között végzik tevékenységüket, 
azonban bérezésük egyáltalán nem versenyképes, nem vonzó az új nevelőszülők számára, 
különösen a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok mellett. A nevelőszülő havi alapdíja 2019-ben a 
minimálbér 30%-a, azaz 44.470 Ft/hó, a gyermekenként járó kiegészítő díja a minimálbér 20%-a, 
vagyis havi 29.800 Ft/hó. A 3 éven aluli, tartós beteg vagy fogyatékos (különleges szükségletű) 
vagy súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szereket használó (speciális 
szükségletű) gyermeket vállaló nevelőszülők díjazása kiegészül még gyermekenként a minimálbér 
5%-ával, azaz havi 7.450 Ft/hó összeggel. Eszerint a 3 fő, 3 éven felüli, egészséges gyermeket 
nevelőszülő havi bére 133.780 Ft/hó, a 2 fő, 3 éven aluli vagy fogyatékos, tartós beteg gyermeket 
nevelő nevelőszülő bére 118.970 Ft. Ez a bérszínvonal nem teszi lehetővé a hosszú távú tervezést és
a biztonságos megélhetést a nyugdíjasévekre.

A nevelőszülői hivatást népszerűsítő propagandát ki kellene egészíteni a nevelőszülők részére 
biztosítandó támogatásokkal. Nehezen érthető, hogy a saját ingatlanjukban ellátást biztosító, azt 
saját erőből korszerűsítő, felújító, saját autójukat a tevékenység céljára használó nevelőszülők miért 
szorulnak ki a nagycsaládosoknak szánt támogatásokból. Ez annál is kevésbé fogadható el, hogy a 
gyermekek ellátására fizetett – öregségi nyugdíjminimumhoz szabott – ellátások és a családi pótlék 
összege 2008 óta semmit sem emelkedett.

A nevelőszülők szakmai támogatása is messze elmarad a kívánatostól. Nincs elég szakember a 
pályán, ami betudható a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó pedagógusok, pszichológusok és 
egyéb dolgozók alacsony anyagi és társadalmi megbecsülésének, valamint annak, hogy a 
jogszabályok nem rendelnek elegendő szakmai létszámot a nevelőszülők támogatására, kiégésük, 
idő előtti elfáradásuk megelőzésére. Nincs például a nevelőszülői hálózatok mellé rendelve 
pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, holott az új bekerülő gyermekek egyre 
rosszabb állapota ezt régóta indokolná.

A gyermekotthoni ellátás hasonlóan súlyos helyzetben van. Általános a férőhelyhiány, számos 
gyermekotthonban az engedélyezett létszámnál több gyermek van elhelyezve. Az elhelyezéseknél a 
különleges ellátási szükségletű gyermeket 2 főként, a speciális szükségletűeket 3 főként kellene 
számításba venni, erre sok megyében nincs lehetőség, hiszen így számos gyermek ellátatlan 
maradna. Ez a helyzet azonban extra terhelést ró a gyermekotthonokban dolgozó kollégákra és 
fokozza amúgy is nagyfokú fluktuációjukat.
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Az ellátmány nem fedezi a gyermekek ellátásának költségeit. Nincs mód a gyermekotthonok 
karbantartására, korszerűsítésére. Változatlanul hiányoznak a speciális szükségletű gyermekek 
ellátást biztosító speciális gyermekotthoni férőhelyek. A meglevő speciális gyermekotthonokba való
bekerülés hosszú várakozás után lehetséges. Vidéken hiányoznak a speciális szükségletű gyermekek
ellátását kívülről támogató intézmények, több megyében nincs gyermekpszichiátriai ágy, hiányzik a
gyermekvédelem rendszeréből a gyermekek addiktológiai ellátása.

A gyermekvédelmi pályán dolgozó pedagógusok, pszichológusok a köznevelésben dolgozó 
kollégáikhoz képest hátrányban vannak, nem részesülnek pótlékokban (pl. gyógypedagógiai 
pótlékban), ami a gyermekvédelemből való elvándorlást, illetve a szakmai létszám elöregedését 
eredményezi. Ez súlyos működési zavarokhoz, a munka színvonalának erőteljes csökkenéséhez 
vezet, főként a gyermekotthoni ellátásban.

Tisztelt Miniszter Úr!

A gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a jelenlegi társadalmi szükségletekhez való igazítása 
komoly kihívást jelent. Mit tervez ebben a helyzetben a kormány a nevelőszülői és a 
gyermekotthoni ellátás színvonalának javítása, a férőhelyek számának emelése, a bérek 
versenyképessé tétele, a nevelőszülők és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók helyzetének 
javítása érdekében? Csak propaganda marad-e a rászoruló gyermekek és az őket gondozó 
nevelőcsaládok támogatása, vagy történik végre valami konkrét intézkedés ennek érdekében?

Várom érdemi válaszát!

Rig Lajos
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