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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: "Mit tesz a kormány a nevelőszülői rendszer megerősítése és 
továbbfejlesztése érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fidesz-KDNP kormány szociális céljainak egyike a családközpontú gyermekvédelem kialakítása
és  erősítése.  Valljuk,  hogy a  társadalom egyik  alappillére  a  család,  amit  nem pótol  semmi,  de
sokaknak ez sajnos nem adatik meg. A család a biztonságot, a szeretetet nyújtja gyermekeknek – ezt
minél több nélkülöző számára biztosítanunk kell. A kormány 2010-ben arra vállalkozott,  hogy a
nevelőszülői nevelést helyezi előtérbe, így a gyermekek családot látnak és modelleket az anya- és
apaszerepre, kialakul bennük a családi, közösségi kötődés.

A nevelőszülők száma a Központi  Statisztikai  Hivatal  adatai  szerint  mintegy 5800 fő.  Ők saját
otthonukban nyújtanak teljes körű ellátást a náluk ideiglenesen elhelyezett gyermeknek. Elősegítik a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyiségük kibontakozását és felkészítik a
gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeik intézésére. Ez a munka teljes embert
kíván, így a legnagyobb elismerést is érdemlik.

A kormány az elmúlt időszakban növelte a nevelőszülői munka megbecsülését. A magyar gazdaság
javuló  teljesítményének  is  köszönhetően  jelentősen  növekedtek  a  nevelőszülőknek  adható
juttatások.

2014-ben  foglalkoztatási  jogviszony  lett  a  nevelőszülői  hivatás,  díjazás,  nyugellátás,  táppénz,
betegszabadság, családi adókedvezmény jár a nevelőszülőnek. 2020 januárjától pedig bevezettük a
nevelőszülői gyedet.

Tisztelt Miniszter Úr!



Jelenleg a gyermekvédelem rendszerében országosan 23 ezer gyermek van, közülük körülbelül 15-
16  ezren  élnek  nevelőszülőknél,  míg  nyolcezer  gyermek  gyerekotthonokban  lakik.  Ezért  is
szervezte  meg  tavaly  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának  szociális  államtitkársága  a
„Befogadlak” program országjáró körútját, amelynek során közel kilenc hónap alatt 19 megyében
és Budapesten, összesen több tízezer résztvevővel zajlottak a rendezvények. A további nevelőszülők
toborzását célzó programsorozatnak többek között az is célja volt,  hogy megszólítsa a fiatalabb
párokat, hiszen a nevelőszülők csoportja elöregedőfélben van hazánkban.

A Kereszténydemokrata  Néppárt  támogatja  a  kormány törekvését,  hogy a  szülő  nélkül  maradt
gyermeknek  a  lehető  legjobb  feltételeket  biztosítsa.  Fontos  a  nevelőszülői  rendszer  további
erősítése,  emellett  az,  hogy  a  nagy  létszámú  gyermekotthonok  helyett  kisebb  intézmények
kerüljenek létesítésre.

Ezek alapján kérdezem tisztelettel Miniszter Urat,

-  Milyen  anyagi  segítséget  nyújtott  az  elmúlt  években  a  kormány  a  nevelőszülői  rendszer
megerősítésére? 

- Milyen programokat indított a kormány, és hogyan fejleszthető tovább a nevelőszülői rendszer? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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