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...../2020. (.....) OGY határozat 

A gyermekek védelméről

Az Országgyűlés, tekintettel a gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényre, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
érdekében  minden  gyermek  esetében  biztosítsa  az  életkori  sajátosságainak  megfelelő  oktatást,
különös  tekintettel  a  legszegényebb  háztartásokban  élő  gyermekekre.  A speciális  szükségletű
gyermekek  számára  egyénre  szabott  programokat  dolgozzon  ki.  A  járványhelyzet  miatt  a
távoktatáshoz készítsen módszertani útmutatót a pedagógusok és a szülők számára is. A hátrányos
helyzetű családok számára biztosítsák a távoktatáshoz szükséges digitális eszközöket.

2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a gyermekek megfelelő ellátásának érdekében emelje
a  duplájára  a  szociális  és  bölcsődei  dolgozók  bérét,  valamint  az  érdekképviseleti  szervezetek
követeléseinek megfelelően alakítsa át a jelenlegi bértáblát.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy biztosítsa a gyermekek megfelelő tájékoztatáshoz
való jogát, és ennek keretében indítson tájékoztató kampányt a 18 éven aluli korosztályok számára a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Biztosítsák a gyermekjogok érvényesülésével párhuzamosan
a gyermekek ellátását abban az esetben, ha a gyermek hozzátartozói megbetegednek.

4. Az Országgyűlés felhívja a kormányt: biztosítsa, hogy minden rászoruló család az otthonában
legalább  napi  egy melegételhez  jusson,  valamint  biztosítsa  a  gyermekétkeztetési  szolgáltatások
megfelelő működését.

5. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a családon belüli erőszak megelőzése érdekében a
gyermekek  számára  elérhető  hotline-  és  csetvonalak  kapacitásait  bővítse,  az  önkormányzatokat
pedig segítse a helyi jelzőrendszer megerősítésében és működésének biztosításában. A jelzőrendszer
tagjainak biztosítsa az állandó továbbképzés, valamint a szupervízió lehetőségét. A védelembe vett
és  intézményi  szakellátásban élő gyermekek esetében is  biztosítsa,  hogy a  gyermekek jogai  ne
sérülhessenek az ellátások alatt. A célok végrehajtása érdekében különítsen el önálló költségvetési
alapot a családon belüli erőszak megelőzése érdekében.

6.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  álljon  rendelkezésre  az  iskolapszichológusi
szolgáltatást minden iskolában, valamint építsék be a kerettantervekbe a családon belüli erőszak
visszaszorításának ügyét.

7. Az Országgyűlés felhívja a kormányt,  rendelje el,  hogy a családon belüli erőszak esetében a
rendőrség hivatalból indíthasson eljárást. Vizsgálja felül a párkapcsolati erőszak szankcionálásának
jelenlegi szabályozását, és a civil szervezetek segítségével kezdjen el egy országos, a rendvédelmi
dolgozókat  érintő  átfogó  képzésbe.  Biztosítson  költségvetési  forrásokat  az  anyaotthonok  és  a
családok átmeneti otthonainak kapacitás bővítéséhez.
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8. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a gyermekek egészséghez való jogának biztosítása
érdekében haladéktalanul emelje meg a házi gyermekorvosi praxisok finanszírozásának összegét, és
a  praxisközösségek kialakításával  biztosítsa,  hogy minden gyermek számára  elérhető  legyen az
ellátás.

9.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  szervezze  át  a  gyermekvédelmi  központok
működésének rendszerét úgy, hogy a gyermekvédelmi alapellátás szolgáltatásai a leszakadó vidéki
régiókban az érintett családok számára is elérhetőek legyenek.

10.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  intézkedjen  a  gyermekvédelmi  alapellátás
megerősítéséről,  a  szakellátás  átalakításáról,  kiváltképp  a  nevelőszülői  rendszer  átszervezéséről.
Ennek céljából  függesszék fel  és  vizsgálják felül  a folyamatban lévő intézménykiváltást,  ennek
előkészítését  a  kormány  részéről  ugyanis  nem  előzte  meg  semmiféle  stratégiai  tervezés.  Az
átalakítás során ne az intézmények, hanem a gyermekek legfőbb érdekét vegyék figyelembe.

11. Az Országgyűlés felhívja a kormányt,  hogy a nevelőszülők képzése legyen ingyenes, a már
hosszú  évek  óta  nevelőszülőként  dolgozó  szakembereknek  pedig  a  képzés  helyett  teremtsenek
lehetőséget  szupervízióra,  támogató  szolgáltatások igénybe  vételére,  valamint  segítsék  a  magas
színvonalú környezettanulmányok elkészítését.

12. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy készüljön átfogó stratégia a fogyatékossággal élő,
valamint beteg gyermekek, illetve a testvérek védelme érdekében. Jelenleg az alapellátás képtelen
reagálni az ő problémáikra, az intézménykiváltás pedig nem érinti őket. A speciális nevelőszülők
száma is rendkívül alacsony, így nincs is lehetőség az intézményekből történő kihelyezésre.

13.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  kiemelt  figyelmet  fordítson  az  egyszülős
háztartásokra, amelyek különösképpen kitettek a szegénység kockázatának, továbbá a sérülékeny
gyermekcsoportokra, mint a fogyatékossággal élő és kettős szükségletű gyermekekre, a krónikus
betegségben szenvedő gyermekekre és a kezelés alatt álló gyermekekre.

14. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a családi pótlékot emelje a duplájára, és indexálja az
infláció mértékével. A gyermekgondozási segély összegét egészítsék ki legalább 60 ezer forintra.
Járványhelyzetben a gyermekek biztonságos ellátásának garantálása érdekében a gyermekgondozást
segítő  ellátás  (gyes),  a  gyermeknevelési  támogatás  (gyet)  és  a  gyermekgondozási  díj  (gyed)
időtartamát  hosszabbítsa  meg  a  koronavírus-járvány  második  hulláma  elleni  védekezés  végéig,
ahogy azt a tavaszi veszélyhelyzet idején elrendelték.

15. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a gyermekek lakhatáshoz való jogának biztosítása
érdekében indítson szociális bérlakásépítési és kollégiumiférőhely-bővítő programot, támogassa a
helyi  szociális  lakásügynökségek  létrehozását.  A gyermekes  családok  hajléktalanná  válásának
megelőzése  érdekében  a  települési  önkormányzatokat  kötelezze  arra,  hogy  megfelelő  együttes
elhelyezést biztosítsanak a településen azoknak a gyermekes családoknak, amelyeket lakhatásuk
elvesztése  fenyeget,  vagy  amelyek  a  közelmúltban  vesztették  el  a  lakhatásukat,  és  elhelyezés
hiányában megfelelő együttes lakhatásuk nem lenne biztosított. A szegény családok problémáinak
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enyhítése  érdekében  hozzon  létre  és  biztosítson  átmeneti  elhelyezési  formákat,  amelyekkel
megakadályozható a  családok szétszakítása.  Ilyenek a gyermekek és családok átmeneti  otthona,
valamint a helyettes szülők hálózata.

16.  Az Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy hozzon létre  egy gyermekvédelmi konzultációs
fórumot a civil szervezetek részvételével.

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

Hazánkban a gyermekvédelmi intézményrendszer súlyos válságban van. A jelzőrendszer
súlyos  problémával  küszködik,  a  szakellátás  átalakítását  nem  előzte  meg  semmiféle
stratégiai terv, a szakemberek éhbérért dolgoznak, a gyermekjogok érvényesülése így nem
garantálható.  Eközben  több  mint  23  000  gyermek  él  a  szüleitől  elszakítva,  jelentős
részüket jogszabályellenesen a család szegénysége miatt emelték ki „környezeti” okokra,
például a rossz lakásminőségre hivatkozva. 

Az alapellátás nagyon komoly válságban van, a szakellátásba kerülő gyermekek pedig így
nem jutnak hozzá mindazon lehetőségekhez,  amelyek az emberhez méltó élet feltételei
lennének.  Nincs  ugyanis  elegendő  nevelőszülő,  a  gyermekvédelmi  gyámokra
többletfeladat  hárul,  ami  miatt  a  feladatukat  nem tudják  ellátni.  Az  intézménykiváltás
közben  nem  érinti  azokat  a  gyermekeket,  akik  fogyatékossággal  élnek,  betegséggel
küzdenek,  mert  nincs  elegendő  speciális  nevelőszülő.  A  koronavírus-járvány  miatti
kényszerű korlátozó intézkedések is megnehezítik a gyermekjogok garantálását. 

A  kormánynak  jogszabályi  kötelezettségekből  fakadóan  is  különös  figyelmet  kell
fordítania a gyermekek ellátására, és segítenie kell a bajba jutott családokon. Ez a javaslat
tartalmazza  azokat  az  elengedhetetlen  feltételeket,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy
érdemi  változás  történjen  a  gyermekvédelmi  intézményrendszer,  valamint  az  ellátás
tekintetében. Ezért többek között legalább a duplájára kell emelni a szakemberek bérét,
garantálni  kell,  hogy  minden  gyermek  családban  nevelkedhessen,  meg  kell  emelni  a
családi  pótlékot,  szigorítani  kell  a  családon  belüli  erőszakra  vonatkozó  szabályokon.
Biztosítani  kell  továbbá  az  étkeztetést  vagy  a  távoktatáshoz  szükséges  eszközöket,  a
gyermeknevelési  ellátások  időtartamának  meghosszabbítását,  a  házi  gyermekorvosok
számának növelését. 

4


