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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: "Meg kívánja-e menteni a kormány a boncodföldi 
Autista Védőotthont?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nemcsak kérdéssel, de kéréssel is fordulok Önhöz. A Zala megyei Boncodföldén hosszú évek óta
működik alapítványi fenntartásban munkaképtelen, beszédre és önálló életvitelre képtelen autistákat
ellátó  intézmény.  Az  intézmény igyekszik  a  lehető  legszakszerűbb  ellátást  nyújtani,  azonban  a
koronavírus-járványnak köszönhetően a bezárás veszélye fenyegeti. A járvány ideje alatt a vezetők
és a dolgozók igyekeztek mindent megtenni, hogy a vírus ne juthasson be az intézmény falai közé.
Több olyan védőfelszerelés is szükséges volt a mindennapi ellátáshoz, amelyeknek az ára a járvány
ideje  alatt  jelentősen  megemelkedett.  Sajnálatos  módon  a  védekezés  költségei  felemésztették
minden tartalékukat.

Mint tudjuk, idehaza a bentlakásos, teljes ellátást biztosító intézményeknél a várólista rendkívül
hosszú, a legtöbb esetben éveket kell várni, amíg férőhelyhez juthat az ellátásra szoruló személy.
Ezért  is  fontos,  hogy  a  boncodföldihez  hasonló  intézmények  működhessenek,  hogy  szakszerű
ellátást kapjanak a legnehezebb helyzetben élők, ezzel is levéve a családok válláról azt a hatalmas
terhet, amely a komoly betegségben szenvedő szeretteik szakszerű ellátásával jár.

Az Autista  Sérültekért  Zalában Alapítványnak minimum 5 millió  forintra  lenne szüksége,  hogy
szeptemberig biztosítani tudja az intézmény működését és a betegek ellátását. Az intézmény 21 éve
végez erőn felüli munkát a legnehezebb sorsú fiatal autisták érdekében. Úgy gondolom, néhány
millió forint, mely a túlélésüket biztosítaná szeptemberig – amikor is megérkezik a felajánlott adó
1%-okból  származó pénzösszeg – az alapítvány munkájának elismerését,  sok beteg fiatalnak és
családjaiknak pedig a megváltást jelentené.



Kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

Van-e lehetőség rá, hogy a kormány egyszeri és azonnali támogatást nyújtson a boncodföldi, autista
sérülteket ellátó intézménynek? 

Milyen egyéb lehetőségeket lát  a kormány arra,  hogy a járvány miatt  hasonló helyzetbe kerülő
intézményeket ne fenyegesse a bezárás veszélye? Készült-e bármilyen felmérés arról, hogy hány
hasonló  helyzetbe  kerülő  intézmény  lehet  az  országban  és  milyen  lépéseket  terveznek  a
megmentésük érdekében? 
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