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PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS 

emberi erőforrások minisztere 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A Gyermekjogi Civil Koalíció aggodalmát fejezi ki a fóti Károlyi István 

Gyermekközpont bezárása és az ott élő gyermekek elhelyezése miatt. 

 

Úgy véljük, hogy minden gyermeknek, így a szakellátásban élőknek is, joga van 

ahhoz, hogy az otthont nyújtó ellátás valóban igyekezzen otthont nyújtani nekik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekvédelem intézményrendszere minden esetben az 

ENSZ gyermekjogi egyezményének, a gyerekvédelmi törvénynek és az ellátott 

személyek szükségleteinek teljes körű tiszteletben tartásával működjön. 

 

A fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő gyermekek esetében aggodalmunkat 

szeretnénk kifejezni az alábbiakkal kapcsolatban: 

 
 A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek és felnőtt segítőik legalább 

másfél éve, a gyermekközpont megszüntetésével kapcsolatos hírek 
felröppenése óta, teljes bizonytalanságban élnek és dolgoznak.  

 

 A fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő gyermekek a sajtóhírek szerint 

Aszódra, Kalocsára és Zalaegerszegre kerülnének. Ez az intézményben élő 

gyermekek számára életük és életkörülményeik teljes megváltozását jelenti, 

elveszítik az eddig kialakult baráti kapcsolataikat, iskolatársaikat, 

pedagógusaikat, sportegyesületeiket, munkahelyeiket. Egy 

gyermekotthonban élő gyermek számára különösen fontos a biztonság és a 

kiszámíthatóság, ezektől a gyerekektől pedig éppen ezt készülnek elvenni. 

 

 A tervezett két befogadó intézmény működésével kapcsolatban az alapjogi 

biztos és más szakértők számos súlyos aggályt fogalmaztak meg és 

tudomásunk szerint jelenlegi kapacitásaik, különösen a jogszabályban előírt, 

amúgy is magas létszámkorlát figyelembevételével, nem elégségesek a 

gyermekek befogadására. 
 

 A gyermekvédelmi törvény betűjéből és szellemiségéből következően elő kell 

segíteni e gyermekek kapcsolattartását családjukkal és az egyéni gondozási-

nevelési tervek alapján rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy milyen 

elhelyezés szolgálja a gyermek legjobb érdekét. 

 

 Nem ismerjük, hogy e családok hol élnek, de amennyiben Pest megyében 

vagy ahhoz közeli településen, a kapcsolattartás megnehezül, esetenként 

lehetetlenné is válna. 
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 A kísérő nélküli kiskorú gyermekek állítólagos áthelyezését az Aszódi 

Javítóintézet területére azért is aggályosnak tartjuk, mert stigmatizálja ezeket 

a gyermekeket és erősíti az előítéleteket. 
 

 A fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő gyermekek mellett számtalan 

szociális segítő, intézményi munkatárs is dolgozik, akikről nem szólnak a 

hírek. Miközben az ő munkavállalásuk, esetenként lakhatásuk kérdésessé 

válik, itt is fontos kiemelni, hogy ők fontos kötelékei a gyermekotthonban élő 

gyerekeknek, biztonságot, állandóságot jelentenek, a gyerekek hozzájuk 

fordulhatnak kérdéseikkel, magánéleti problémáikkal. Ezeket a kapcsolatokat 

egyik napról a másikra megszakítani ellenkezik a gyerekek szükségleteivel. 

 

 A fóti Károlyi István Gyermekközpontban is élnek utógondozott fiatal 

felnőttek, akik a gyermekotthoni ellátásból kikerülve még az intézményben 

maradhatnak, és onnan járhatnak dolgozni, tanulni. Nekik szintén stabil baráti 

körük, kapcsolati hálójuk, munkahelyük van, és nincs elérhető hír arról, hogy 

nekik milyen sorsot szánnak, segítenek-e a Fóton vagy a munkahelyük 

településén lévő elhelyezkedésben. 

 

A Gyermekjogi Civil Koalíció felhívja a döntéshozók figyelmét arra, hogy a 

gyermekeknek joguk van elmondani a véleményüket az őket érintő kérdésekben, a 

végleges határozat meghozatalakor pedig e véleményt figyelembe kell venni. Kérjük 

Miniszter Urat, hogy tájékoztassa a Gyermekjogi Civil Koalíciót az alábbi 

kérdésekről: 

 

 Történt-e előzetes egyeztetés a fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő 

gyermekekkel, kikérték-e az ő véleményüket, ezt beépítették-e a 

döntéshozásba? 

 

 Hogyan kívánják biztosítani a gyermekek családi, baráti kapcsolatainak, 

iskoláinak, szabadidős tevékenységeinek, esetleg munkahelyeiknek 

megmaradását? 

 

 Milyen lépéseket terveznek, hogy a fóti Károlyi István Gyermekközpontban 

dolgozó munkatársak a szakmai képzettségüknek, gyakorlatuknak megfelelő 

munkakört tölthessenek be? 

 

 Milyen lépéseket terveznek a fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő 

utógondozottak védelmében? 
 

 Fóton a kísérő nélküli kiskorú gyermekeket különböző civil szervezetek 

segítik a társadalmi beilleszkedésben. Biztosítani tudják-e, hogy ezek 

Aszódon is folytatni tudják, olykor az államtól átvállalt, támogató 

tevékenységüket?  
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Tisztelettel: 

 

 

Gyermekjogi Civil Koalíció részéről: 

 

 Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület  

 European Roma Rights Center 

 Gyerekesély Közhasznú Egyesület 

 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, 

 Jogismeret Alapítvány 

 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

 Magyar Pedagógia Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak 

Munkabizottsága 

 Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 

 Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 

 Társaság a Szabadságjogokért 

 UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány,  

 UNHCR 

 

 Bíró Dalma egyéni szakértő 


