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...../2019. (.....) OGY határozat 

a fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek érdekeivel összhangban
történő rendezéséről

1. Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve, a Gyermek jogairól szóló,
New  Yorkban,  1989.  november  20-án  kelt  Egyezmény  kihirdetéséről  szóló  1991.  évi  LXIV.
törvényben,  továbbá  az  Alaptörvényben  meghatározott  gyermeki  jogok  érvényre  juttatása
érdekében, emlékeztetve a gyermekeknek nyújtandó különleges védelem szükségességére, valamint
különös figyelmet szentelve a nehéz körülmények között élő gyermekeknek
felszólítja a Kormányt, hogy
-  azonnali  hatállyal  állítsa  le  a  fóti  Károlyi  István  Gyermekközpontban  gondozott  speciális
szükségletű gyermekek gondozási helyének megváltoztatására irányuló eljárásokat,
-  helyezze  hatályon  kívül  a  2016-ban  elfogadott,  a  Gyermekközpontban  nyújtott  ellátások  új
helyszíneken történő megszervezéséről  szóló nem nyilvános kormányhatározatot,  és  biztosítsa  a
Gyermekközpont megfelelő működéséhez szükséges forrásokat, valamint
-  állítson  fel  egy állandó  Gyermekvédelmi  Egyeztető  Fórumot  a  gyermekvédelmi  intézmények
átszervezésével,  valamint  a  gyermekotthoni  férőhelyek  kiváltásával  kapcsolatos  döntések
átláthatóvá tétele, szakmai megalapozása és a folyamatok monitorozása érdekében.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A fóti  Károlyi  István Gyermekközpontban gondozott  gyermekek és dolgozók sorsa évek óta
bizonytalan.  A  kormány  2016  végén  egy  titkos  kormányhatározatban  döntött  a  fóti
Gyermekközpontban nyújtott  ellátások legkésőbb 2018. július 31-éig új  helyszíneken történő
megszervezéséről.  Eddig  kétszer  került  sor  a  határidő  elhalasztására:  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  2018  augusztusában  arról  tájékoztatta  a  Gyermekközpont
vezetőségét, hogy 2019. május 31-ig „nem várható változás az intézmény feladatellátásában”.
Nemrég pedig egy bírósági ítéletet végrehajtásaként tájékoztatott az illetékes minisztérium arról,
hogy „A speciális,  különleges ellátást  igénylő,  illetve kísérő nélküli  kiskorúak ellátása 2019.
május 31. napját követően a fóti  Károlyi István Gyermekközpontban biztosított.” A kormány
tehát  immár  három  éve  tartja  bizonytalanságban  a  Gyermekközpont  lakóit,  arról  azonban
továbbra sem tett le, hogy bezárja az intézményt.

A kormány állítása  szerint  a  Gyermekközpont  megszüntetése  a  nagy létszámú,  korszerűtlen,
társadalomtól elzárt gyermekotthonok kiváltásának része. Csakhogy a korábbi nagy létszámú fóti
Gyermekváros az elmúlt évtizedekben komoly átalakuláson és funkcióváltáson ment keresztül.
Ma az intézmény speciális és különleges szükségletű gyermekek, illetve kísérő nélküli kiskorúak
korszerű ellátását  biztosítja.  A 32 férőhelyes  Speciális  Gyermekotthon az ország öt  központi
speciális  gyermekotthonainak  egyikeként  nélkülözhetetlen  a  gyermekvédelemben:  súlyos
pszichés problémákkal, magatartási zavarokkal, szenvedély-betegséggel küzdő fiatalok kapnak
itt szakszerű ellátást. A Különleges Gyermekotthon háromszor nyolc fős lakóegysége korszerű,
jól felszerelt családias lakásotthoni körülmények közt biztosítja a tartósan beteg és fogyatékos
gyermekek szükségleteinek megfelelő ellátást. A fóti intézmény fogadja be a Magyarországra
érkező kísérő nélküli kiskorú menekülteket is.

A fóti Gyermekközpont nem a külvilágtól elzártan működik, hanem Fót város központjában, egy
40 hektáros parkban. A park a Károlyi-kastélyhoz tartozik, a kastélyban azonban 1960 óta nem
laknak gyermekek. A bárki által látogatható, nyitott park a fóti kisgyermekes családok kedvelt
sétahelye, ahol iskola és óvoda is működik, és a Gyermekközpont lakóinak is kiváló terápiás
környezetet  nyújt.  A  parkban  található  tavak  kenuterápiás  foglalkozásokra,  horgászatra
biztosítanak  lehetőséget.  Sokat  jelent  a  főváros  közelsége  is:  sok  gyermek  Budapestre  jár
iskolába, fejlesztő foglalkozásokra, és egy Budapestről rendszeresen leutazó gyermekpszichiáter
is foglalkozik a gyermekekkel.

A  kormány  ígérete  szerint  „A  kiváltásra  kerülő  gyermekotthonokban  ellátott  valamennyi
gyermek  a  számára  megfelelő,  színvonalas  ellátáshoz  fog  jutni  a  jelenleginél  optimálisabb,
családiasabb, a gyermekellátás sajátosságait fókuszba állító körülmények között, összhangban a
gyermekvédelmi  törvény  alapelveivel.[1]”  Csakhogy  ez  sem  igaz.  Az  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)  2017 szeptemberében  arról  tájékoztatott[2],  hogy az  EFOP-2.1.1.-16
„Gyermekotthonok  kiváltása,  gyermekotthonok  korszerűsítése,  hiányzó  gyermekotthoni
kapacitások létrehozása” konstrukció által biztosított 224 millió forint forrás felhasználásával
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Zalaegerszegen  és  Kalocsán  fogják  pótolni  a  speciális  férőhelyeket,  az  EMMI  Speciális
Gyermekotthoni  Központ,  Általános  Iskola  és  Szakiskola  zalaegerszegi  telephelye  24
férőhellyel,  kalocsai telephelye pedig 8 férőhellyel bővül.  Azt is  írták,  hogy a 24 férőhelyes
különleges  gyermekotthoni  ellátást  48  millió  forint  központi  költségvetési  forrás
felhasználásával  a  fővárosi  gyermekotthoni  hálózat  biztosítja  majd  átlagos  szükségletű
gyermekeket fogadó férőhelyek különleges gyermekotthoni férőhelyekké történő átalakításával,
illetve  férőhelybővítéssel.  A 34  férőhelyes  Kísérő  Nélküli  Kiskorúak  Gyermekotthona  és  az
ideiglenes befogadó férőhelyek további  működtetése pedig az EMMI a Aszódi  Javítóintézet,
Általános  Iskola,  Szakiskola  és  Speciális  Szakiskola  területén,  a  javítóintézettől  elkülönülő,
jelenleg nem használt volt iskolaépület 48 férőhelyes gyermekotthonná történő átalakításával és
ehhez  kapcsolódóan  40  ideiglenes  befogadó  férőhely  létrehozásával  fog  megvalósulni,  416
millió forint központi költségvetési forrás bevonásával.

Egyik helyszín esetében sem igaz, hogy a fótinál kisebb, családiasabb és a társadalomba integrált
lakóegységekben nyújtana ellátást. A zalaegerszegi és kalocsai otthon a fótihoz hasonló központi
speciális gyermekotthoni ellátást nyújt, csak jóval nagyobb létszámban. Mindkét intézmény már
most  48 férőhellyel  működik:  a  bővítéssel  a  zalaegerszegi  intézmény befogadóképessége  72
főre,  a  kalocsai  intézményé  56  főre  nő.  A különleges  gyermekotthoni  férőhelyek  pótlására
kijelölt  budapesti  Hűvösvölgyi  Gyermekotthon  a  fóti  lakásotthonok  helyett  egy  nagy,  nem
akadálymentesített  épületben  biztosítaná  a  gyermekek  ellátását.  Itt  azonban  még  el  sem
kezdődtek az átalakítások, ahogy Aszódon sem: a bejelentés óta változatlanul romos állapotban
áll a javítóintézet mögötti eldugott, betonfalakkal körülvett területen az a régi iskolaépület, amit
a kormány a kísérő nélküli kiskorú gyermekek elhelyezésére szemelt ki.

Nem  átlagos  szükségletű  gyermekekről  beszélünk:  a  különleges  és  speciális  szükségletű
gyermekek a gyermekvédelmi ellátás legsúlyosabb helyzetű és sorsú, leginkább állandóságra,
biztonságra  és  védelemre  szoruló  gondozottai.  Szakemberek  összehangolt  munkájára  van
szükség ahhoz, hogy javulást lehessen elérni az állapotukban. Gyermekpszichológusok, fejlesztő
pedagógusok,  gyógypedagógusok,  gyermekvédelmi  szakemberek  sora  foglalkozik  ezekkel  a
gyermekekkel,  és  időbe telik,  míg  kialakul  a  bizalom:  onnan kezdődhet  az  építkezés.  Eleve
súlyos károkat okozhat a gyermekekben és állapotuk romlásával járhat, ha idő előtt kiszakítják
őket megszokott környezetükből és elszakítják nevelőiktől. A kijelölt intézményekben azonban
egyelőre  nincs  is  elegendő  szakember,  aki  átvenné  a  speciális  szükségletű  gyermekek
gondozását: összesen 32 státuszra keres embert a zalaegerszegi és a kalocsai gyermekotthon, de
egyelőre nem tudták betölteni az álláshelyeket.

Az  EMMI  ennek  ellenére  megkezdte  a  fóti  Gyermekközpont  Speciális  Gyermekotthonának
kiürítését.  Egy  birtokomba  került  dokumentum  szerint  a  kormány  terve  az,  hogy  még  a
zalaegerszegi  és  kalocsai  férőhely-bővítési  projekt  lezárulta  előtt  kiüríti  a  fóti  Speciális
Gyermekotthont.  A  „ZEG-ZUG  Speciális  Otthon”  uniós  projekt  2019.  július  26-án  kelt
beszámolója  szerint  a  projekt  befejezésének  időpontja  2020.  december  31.  A dokumentum
szerint „a projekt várható befejezéséig a jelenleg Fóton működő Speciális Gyermekotthon kiürül,
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gyermekek onnan nem kerülnek  áthelyezésre  az  újonnan létrejövő kalocsai  és  zalaegerszegi
férőhelyekre. Azokra a férőhelyekre a szolgáltatói nyilvántartásba vétel várható időpontjára való
tekintettel már új gyermekeket helyeznek az OGYSZB javaslata alapján a gyámhatóságok.” A
speciális  szükségletű  gyermekek  két,  bizonyos  esetekben  három  évet  tölthetnek  a  központi
speciális gyermekotthonban, vagyis várhatóan idő előtt kerül sor az áthelyezésükre.

Ez  a  folyamat  jelenleg  is  zajlik,  annak  ellenére,  hogy  a  Gyermekközpont  bezárásának
időpontjáról nincs is hivatalos döntés. Augusztusban hét gyermek állapotának felülvizsgálatára
és  gondozási  helyének  megváltoztatására  került  sor,  akiknek  többsége  a  korábbi  gondozási
helyére vagy a családjába került vissza. Gyermekvédelmi szakemberek nemrég nyílt levélben
tiltakoztak[3]  az  erőltetett  ütemben zajló  és  minden szakmaiságot  nélkülöző felülvizsgálatok
ellen. Azt kérték a kormánytól, hogy függesszék fel a speciális szükségletű gyermekek tömeges
felülvizsgálatát, és csak nagyon indokolt esetben és a szakmailag javasolt két év után helyezzék
vissza ezeket a gyermekeket korábbi gondozási helyükre. Kiemelték, hogy „ezek a szülők nélkül
élő,  nehéz  sorsú,  testi-lelki  bajoktól  szenvedő  gyermekek  a  legnagyobb  szakmai  figyelmet
igénylik  a  gyermekvédelmi  rendszerben.”  Az  EMMI  korábban  tagadta,  hogy  a  szakértői
bizottság  és  a  gyámhatóság  politikai  nyomásra  hozna  a  gyermekek  állapotjavulásáról  szóló
döntéseket.  Nyáron  azt  írták,  hogy  „a  gyermekek  elhelyezéséről  egy  szakértői  bizottság
javaslatára a gyámhatóság dönt és nem a kormány vagy a minisztérium.”[4]

A fóti Gyermekközpont megmentéséért indított petíciót már több mint 8 ezren aláírták[5], és a
Fóton  gondozott  gyermekek  is  tiltakoztak  otthonuk  tervezett  bezárása  ellen.  Több  gyermek
segélykiáltása jelent meg a közösségi médiában, a Gyermekközpont honlapjára pedig felkerült
egy 10 pontos követelés, amelyet a központ gyermekönkormányzata fogalmazott meg. Az egész
folyamatban ugyanis  éppen  a  gyermekeket  és  az  ő  érdekeiket  vette  semmibe a  kormány:  a
Gyermekközpont  bezárásáról  szóló döntést  semmilyen szakmai  tervvel  nem alapozta meg,  a
döntések  titkosításával  alapvető  információktól  zárta  el  az  érintetteket,  éveken át  nem adott
tájékoztatást a kormányzati tervekről és tartotta bizonytalanságban az otthon lakóit. A most zajló
szakmaiatlan  felülvizsgálatokkal  pedig  még  a  korábbiaknál  is  súlyosabb  károkat  okoz  a
gyermekeknek.  Ennek  az  ámokfutásnak  véget  kell  vetni,  és  az  Országgyűlésnek  fel  kell
szólítania  a  kormányt,  hogy  azonnali  hatállyal  állítsa  le  a  fóti  Speciális  Gyermekotthon
kiürítését,  helyezze  hatályon  kívül  az  intézmény  bezárásáról  szóló  kormányhatározatot  és
állítson fel egy Gyermekvédelmi Egyeztető Fórumot, ami az intézményi döntések átláthatóságát
és szakmaiságát garantálná.

[1] https://www.parlament.hu/irom41/05242/05242-0001.pdf

[2] https://www.parlament.hu/irom40/17210/17210-0001.pdf

[3] https://ahang.hu/szakma-fot/?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=blast2019-
09-27
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[4] https://www.parlament.hu/irom41/06762/06762-0001.pdf

[5] https://terjed.ahang.hu/campaigns/vedjuk_meg_a_foti_gyermekotthon_lakoit_es_dolgozoit
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