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„ Aki különbséget tud tenni

Arcul-legyintés és ökölcsapás között,

Az már tudja,

Mi a gyermekek elleni erőszak.”

Henry Kempe
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1 Bevezető

A család az egyik legfontosabb intézmény az életünkben. Így vagy úgy, de végig

kíséri az életünket. Már maga a család gondolata melegséggel, örömmel, és talán ami

a legfontosabb, hogy biztonsággal tölt el minket. Az ember számára megnyugtató,

hogy nincs egyedül,  a család biztosan ott  áll  mellettünk,  és biztosan segíteni  fog

minket.  De vajon mi van akkor, ha valakinek nem adatik meg ez a szeretet,  ez a

biztonság és ez a megnyugvás. Mi történik azzal a gyerekkel, aki nem egy szerető

boldog családban nő fel. Ki fog róla gondoskodni? Ki fogja számára a biztonságot

jelenteni? Milyen eséllyel tud majd beilleszkedni a társadalomba? 

Ha visszatekintünk 250-300 évvel,  akkor  láthatjuk,  hogy már  abban az időben is

sajnos  szükséges  volt  az  árvaházak  megléte  és  működése.  Ez  a  szükség  a  21.

századra sem változott. Napjainkban is fontos szerepet töltenek be ezen intézmények,

hiszen  a  mai  napig  is  hihetetlen  nagy  számban  nyújt  menedéket  és  biztonságot

azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatott meg az, hogy az otthon melegében,

egy szerető családban nőjenek fel. 

Napjaink  egyik  fő  problémája  a  gyermekvédelem,  a  gyermekek  szegénysége,

amelyet  sajnos nagy mértékben generál az,  hogy az alacsony jövedelmű családok

még mindig több gyermeket vállalnak az átlagosnál.

A szakdolgozatomban azt fogom tanulmányozni, hogy mikor és milyen körülmények

között  alakult  ki  a  gyermekvédelem  Magyarországon.  Felkutatom  azokat

mozzanatokat  a  történelemben,  amelyek  miatt  szükséges  volt  a  gyermekvédelem

kiépítése.

Bemutatom a  különböző korszakok témába  vágó rendeleteit  és  törvényeit,  illetve

azokat  a  személyeket,  akik  valamilyen  jelentős  eredményt  értek  el  a  magyar

gyámügy területén.

Egészen napjainkig fogom követni az eseményeket,  illetve a gyámügyben történő

fejlődéseket. 

Bepillantást biztosítok a régi-, valamint a mostani idő gyámügyébe.
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2 A gyermekvédelem kialakulásának az előzményei

Ahhoz,  hogy  megértsük,  hogyan  is  alakult  ki  a  gyermekvédelem,  vissza  kell

mennünk az ókorig.  

Az ókor korai évszázadaiban a kisgyermekek eladása, kitevése elhagyása,  de még

meggyilkolása  sem  számított  üldözendő  cselekedetnek.  Egyébként  is  túl  sok

csecsemő halt meg a bölcsőben, ezért az édesanyák nem alakítottak ki bensőséges

kapcsolatot kicsinyeikkel. 1

Az ókori  népeknél  nagy harcok folytak  a  lét  fenntartása  miatt.  Éppen ezért  nem

engedhették meg, hogy beteg, fejletlen gyermekek kapjanak esélyt az életre, hiszen

ha hagyták volna őket élni, akkor az állam harcképességét rontotta volna. 

Sok  gyermekes  családban  a  nem  kívánatos  gyermeket  kitették.  A  legtöbb  kitett

gyermeket  valaki  haza  vitte  és  felnevelte,  de ezeket  a  gyermekeket  rabszolgának

nevelték. Sajnos volt, akit senki nem vitt haza, ő ott halt meg ahová kitették2. 

Grönlandban  szokás  volt  ha  az  anya  meghalt,  akkor  a  gyermekeit  is  megölték

”megóvva” ezáltal az árvaságtól.3

Az  ókorban  előfordultak  gyermekáldozatok4.  Karthágóban  amikor  Agathoklész

győzelmet  aratott  a  város  seregei  fölött  az  istenek  engesztelésére  kétszáz  nemes

rendű  gyermeket  áldoztak  fel.  Akiknek  nem  volt  gyermekük  azok  vehettek

gyermeket a szegényektől, hogy feláldozhassák5. Lábjegyzet

„Az  előszülött  gyermekek  feláldozásának  ősi  barbár  rítusa  különösen  a  kánaáni

vallásosságra  jellemző  szertartás.  A főníciai-kánaáni  emberáldozat  -és  ezen  belül

elsősorban  a  gyermekáldozat-  a  Földközi-tenger  térségében  elterjedt

termékenységkultusz  gondolatvilágában  gyökeredzik.  Kiindulópontja  az  az

elképzelés, hogy a termékenységet nyújtó az élet  folytonosságát fenntartó és ezen

belül  a  gyermekáldást  is  biztosító  isten  részesedését  kívánja  saját  adományából,

1 A gyermekhalandóság évszázadokon keresztül rendkívül magas maradt. A 18. század második 
feléből származó adatok szerint csak alig valamivel több, mint a gyerekek fele élte meg a tízéves kort. 
Pukánszky Béla: A gyermekkor története Műszaki Könyvkiadó Budapest 2001. (Továbbiakban: 
Pukánszky 2001) 58. o. 
2 Dr. Veczkó József: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai Tankönyvkiadó Budapest
1990. (Továbbiakban: Dr. Veczkó, 1990)30. o. 
3 Dr. Veczkó, 1990 30. o.
4 Az áldozat formái: a kisgyermeket a bálvány karjába tették, a kar hirtelen leereszkedett, s a 
szerencsétlen áldozat az alul elhelyezett izzó kemencébe hullott. 
A templom ormáról zsákba varrva dobták le az áldozatra szánt gyermekeket: Dr. Veczkó, 1990 31. o. 
5 Dr. Veczkó, 1990 31. o
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éspedig mindannak legjavát, amit ő maga adott: a termés zsengéjét, az állatok első

ellését, a házastársak első gyermekét.”6

Azok a gyermekek akik életben maradtak, örök életre rabszolgák és nemzedéken át

jogfosztottak  lettek.  Sokan  koldulásból  éltek,  de  voltak  akik  bányákban  és

malmokban dolgoztak. A lányokat prostitúcióra kényszeríttették.

A középkorban a kereszténység megjelenésével a gyermek elpusztítása és kitevése

súlyos  bűnnek  minősült,  ezért  az  ilyen  anyát  kizárták  a  gyülekezetből.  A

kereszténység terjedésével párhuzamosan a papság igen sokat tett  a kisgyermekek

védelmében.  A 9.  századtól  kezdve  a  prédikációkon  elkezdték  hangoztatni,  hogy

vigyázzanak  gyermekeik  életére,  hiszen az  Isten teremtménye,  lélekkel  megáldott

lény.  Ne  hagyják  felügyelet  nélkül,  óvják  életét,  hiszen  veszélyek  sokasága

leselkedik  rá7.  Az  egyház  nagy  hangsúlyt  fektetett  a  szegények  és  elhagyottak

támogatására, illetve a karitász8 fontosságára. 

Tehát a középkorban az egyháznak köszönhetően az emberek jobban odafigyeltek a

gyerekekre,  de  a  különböző  háborúk  után  megsokszorozódott  a  kóborló,  árva

gyermekek száma. A teljesen árván maradt gyermekek egy részét a rokonok vették

magukhoz,  és együtt  nevelték  saját  gyermekeikkel.  A vagyonos  árváknak mindig

találtak  gondozót,  de a  szegény rétegből  jövő árváknak már  nem.  A vagyontalan

szegény gyermekek sorsa több különböző módon is alakulhatott: a faluközség egy-

egy tagja a gyermek munkája ellenében gondozta az árvát, vagy házról házra adták.

Olyan is előfordult, hogy a községek költségére egy-egy család végezte a gondozást.9

6 Hanh István-Máté György: Karthago Corvina Kiadó, 1972. 12. o.
7 Pukánszky 2001 59. o.
8 Karitász: jótékonyságot, emberszeretetet jelent . Dr. Veczkó, 1990 28. o.
9 Dr. Veczkó, 1990 36. o.
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3 A gyermekvédelem kezdete Magyarországon

3.1 Szent István törvényei

Első  királyunk  neve  alatt  két  törvénykönyv  maradt  korunkra,  összesen  56

törvénycikkellyel. Az első könyv vélhetõleg István uralma elején, a második a vége

felé keletkezett.10 

Szent  István nagy hangsúlyt  fektetett  az  egyház  fontosságának hangsúlyozására11.

István  törvényében  az  56  cikkelyből  12,  vagyis  annak  több  mint  ötöde  szól

kifejezetten az egyházról, de további intézkedések is kitérnek az egyház különféle

ügyeire.

Magyarországon elsőként  Szent  István alkotott  törvényt  az özvegyek  és az árván

maradt gyermekek gondoskodásáról. 

E törvény kimondja, hogy:

„Különösképpen  akarjuk,  hogy  az  özvegyek  és  árvák  is  legyenek  a  mi

törvényünknek részesei ilyen módon, hogy ha valaki özvegyen marad hátra fiaival és

leányaival, és ígéretet tesz, hogy őket felneveli és velük marad, amíg csak él, legyen

meg neki az a tőlünk nyert joga, hogy ezt megtehesse, és senki ne kényszerítse őt

újabb házasságba. Ha azonban fogadalmát megváltoztatva, ismét férjhez akar menni,

és  az  árvákat  el  akarja  hagyni,  az  árvák  vagyonából  egyáltalán  semmit  ne

követelhessem magának, csupán az őt illető ruhákat.”12

Ebben az időben még csak a vagyonos árvákkal törődtek. Ezen törődés biztosítása

főként  az  egyházak  és  a  közösségek  feladatai  közé  tartoztak.  A  kereszténység

megerősödésével  hazánkban is  kialakul  a  szegényvédelem.  Bár  az  állam elhárítja

10 http://ehumana.hu/arpad/cimszo/c29.htm Letöltve: 2013.10.02
11 „Azt akarjuk, hogy a világiak szolgálatuk során engedelmeskedjenek a püspököknek az egyházak 
igazgatásában, az özvegyek és árvák megvédelmezésében, és hogy engedelmesek legyenek 
kereszténységük megőrzésében.” Szent István Könyvek: . Corpus Juris Hungarici 24.fejezet. Az 
özvegyekről és árvákról.
12 Hasonlóképpen az özvegyekről:
„Ha pedig valaki gyermek nélkül marad özvegyen és azt ígéri, hogy megmarad özvegységében újabb 
házasság nélkül, akarjuk, hogy legyen hatalma minden javai felett, és bármit akar azokkal tenni, 
megtehesse. Halála után azonban e javak szálljanak vissza férje rokonaira, ha vannak rokonai, ha 
pedig nincsenek, a király legyen örököse.” Szent István Könyvek:  Szent István király Intelmei és 
Törvényei Bp. 2001 53. o.
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magától  az  elhagyott  gyermekek  gondozását,  de  Szent  István  a  püspökök

kötelességévé teszi, hogy oltalmazzák az árvákat és özvegyeket. 

3.2 Gellért Püspök

Bár Szent Gellért nem hazánk földjén látta meg a napvilágot, de élete nagy része és

halála  Magyarországhoz  kapcsolja.  Velencébe  született  980.  április  23-án.

Gyermekkorában  súlyos  betegség  támadta  meg,  ezért  szülei  fogadalmat  tettek

Istennek, ha meggyógyul,  Neki szentelik az életét.  Így is lett  és a Szent Benedek

rend tagja lett. 1015 február végén 2 társával hajóra szálltak, hogy Zárába jussanak,

de a tengeri vihar miatt Szent András-sziget kikötőjébe kényszerültek horgonyt vetni.

A  kényszerpihenő  alatt  megismerkedett  Razina  pannonhalmi  apáttal,  aki  szerette

volna  őt  megnyerni  magyarországi  kolostoralapítási  és  térítői  tervének.

Hátsószándékkal  bár,  de  belement.  Átkelvén  a  part  menti  hegyláncokon,  majd  a

Dráván  1015.  május  3-án  Pécsre  érkeztek  Mór  Püspökhöz.  Nagyboldogasszony

napján Gellért Szent István elé járult, akik találkozásuk hatására meghívta Imre fia

nevelőjéül. Nyolc éves volt ekkor Imre, Gellért 7 évig nevelte az esztergomi királyi

palotában.13 Mivel  Szent  István  a  püspökök  kötelességévé  tette,  hogy  védjék  az

árvákat, így lett Szent Gellért a magyar gyermekvédelem első jótékony szervezője,

aki  az  országot  járva  egybegyűjtötte  az  elhagyott  gyermekeket,  majd  otthont

rendezett be nekik és ellátásban részesítette őket.14

3.3 I. József

A következő nagyobb és jelentős lépés az I. József uralkodása idején történt. I. József

király 1711-ben, rendeletben szabályozza a vagyonos árvák helyzetét. 

A vagyonos árvák mellé "tutorokat"15 neveztek ki. A rendelet végrehajtása 50 évet

vett  igénybe.  1826-ban felállították  az  „árvacomissiót”,  melynek  lényege  az  volt,

hogy, hogy az árvák mellé gyámatyákat rendeltek. 

Ekkoriban a szegényebb rétegben élő árvákkal nem foglalkoztak Az árvák, illetve az

elhagyottak  embertelen  körülmények  között  éltek,  míg  nem  1724-ben  királyi

13 http://www.katolikus.hu/szentek/0924.html Letöltve: 2013.10.02
14 Emberi Jogok Gyermekpszichiátriában Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Budapest 2003 14. o.
15 Tutor jelentése: gyám, gyámolító, pártfogó, tanító, oktató személy
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rendeletben  kötelezték,  hogy minden  község maga  gondoskodjon szegényeiről  és

árváiról.16 

3.4 Mária Terézia

1749 Mária Terézia újabb rendelettel szabályozta az árva gyermekek helyzetét.

Az idő múlásával Mária Terézia észrevette, hogy szükséges egy olyan intézmény,

ahol  a  család  nélküli  gyermekeket  össze  tudják  gyűjteni,  ezáltal  a  megfelelő

biztonságot  és  a  számukra  szükséges  ellátást  tudják  biztosítani.  Ezt  az  árvaházat

Nagyszeben városában hozták létre.17 Az árvaház vezetősége nem tett különbséget a

gyerekek  között.  Nem volt  megkülönböztetés  a  gyerekek  között.  Voltak  fiúk  és

lányok  egyaránt.  Felvettek  minden  olyan  árvát  aki  betöltötte  a  7.  életévét.  A

gyerekeket oktatták, biztosították nekik a jövőjüket. A gyerekeket hasznos dolgokra

tanították. A fiúkat ipari munkára a lányokat varrásra és a háztartásban szükséges

tudnivalókra tanították A kiemelkedő tanulókat tanítóképzőbe íratták. Az árvaház az

idő  folyamán  egyre  több  támogatóra  talált,  akik  hozzájárulásukkal  segítették  az

árvaház működését. Ezek a támogatók később alapítványok formájában beépültek az

árvaházba.18 

Mária Terézia annak érdekében, hogy az árvaházi nevelés minél megfelelőbb legyen

kidolgozott egy nevelési programot:19 

I. A nevelés legyen családias és egyéni.

II. A nevelés legfőbb eszközei: 

 A  vallásos  érzésnek  s  általában  az  őszinte  vallásosságnak  a  fejlesztése  a

növendékekben;

 A munka s különösen a házi- és gazdasági munka;

 Az iskolai tanítás;

16 Dr. Veczkó, 1990 44. o
17 Azért választották Nagyszebent az árvaház helyszínéül, mert abban az időben az erdélyi királyi 
kormány főhatóságai itt voltak központosítva http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/kovacs
%20adrienn.pdf
18 http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/kovacs%20adrienn.pdf Letöltve: 2013.10.02.
19http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:OVQR0Q9QT1kJ:etn.ptf.hu/tanacsadas/ifivedelem
%2520tortenete.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu Letöltve: 2013.10.13.
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 Szeretettel, de szigorúan gyakorlott rendtartás, fegyelem és tisztaság.

Egy-egy  csoport  felső  létszáma  20  fő.  Javasolja,  hogy  minden  növendékről

vezessenek naplót és azt hét végén beszéljék meg a nevelők.

Fontosnak tartom megjegyezni,  hogy Mária Terézia  nem csak az árva gyermekek

sorsát  viselte  a  szívén,  hanem  azon  gyermekekét  is,  akik  családban  nőttek  fel.

Szívügye volt az oktatás, ezért az 1777-es rendeletében az Ratio Educationisban20 az

iskolaügyet állami kérdéssé, állami üggyé tette. Meghatározta az iskola szerkezetét,

tanterveket hozott létre. Bár tankötelezettséget nem mondott ki a rendelete, de 6-12

év között támogatták az iskoláztatást. Úgy gondolta, hogy a közoktatás állami érdek. 

„A Ratio  első  ízben kísérelte  meg  egy olyan  egységes  oktatási-nevelési  rendszer

létrehozását, amely az állam, illetve az államhatalmat képviselő uralkodó felügyelete

alatt áll.”21

20 A Ratio Educationis több Habsburg uralkodó egykor Magyarországra is kiterjedő oktatási 
rendelkezéseinek az elnevezése. A két Ratio Educationis közül Mária Terézia magyar királynő 1777-
ben kiadott tanügyi rendelete volt az első, ezt követte I. Ferenc 1806. évi, azonos című rendelete, 
amely 1848-ig volt hatályban. A rendkívül alapos részletességgel kidolgozott, eredetileg latin nyelvű 
rendeletek.
Mária Terézia Ratio Educationis rendelete:
Ratio Educationis a rövid címe annak a rendeletnek, melyet Mária Terézia királynő adott ki 1777-ben,
és amely nyomtatásban a következő címmel jelent meg: Ratio Educationis totiusque Rei Literariae per
Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonae. Typis Joan. Thom. Nob. de 
Trattnern. MDCCLXXVII.
Történeti jelentősége részben abban áll, hogy ekkor valósult meg először, hogy az állam szabályozta 
az oktatásügyet, amely azelőtt az egyházak belügyének számított. Mindez a felvilágosult 
abszolutizmus gondolatvilágából következett: az iskolák a közjót kell, hogy szolgálják, és ezen az 
alapon az uralkodó jogot formálhat az iskolarendszer szerkezetének, a tananyag tartalmának és az 
oktatásban érdekeltek (tanárok, diákok, tanügyi hivatalnokok, stb.) feladatainak meghatározására.
A rendelet első abban a vonatkozásban is, hogy a teljes oktatásügyet (a népiskoláktól az egyetemig) 
egységesen rendezi. Centralizáló célját jól mutatja, hogy mellékletként még az ország egészére 
kötelezőnek nyilvánított órarendet is közöl az összes iskolatípus számára. Téves ugyanakkor az a 
közkeletű vélekedés, hogy a Mária Terézia-féle Ratio Magyarországon tankötelezettséget írta volna 
elő Magyarországon első alkalommal. Valójában az Eötvös József-féle népoktatási törvény volt az, 
amely (1868-ban) kötelezővé tette az 6-tól 12 éves kor közötti gyerekek számára a népiskola 
látogatását.
A Ratio Educationis a fő felügyeletet az összes iskolaügy felett a koronának tartotta fenn; a korona ezt
a jogot Magyarországon és Szlavóniában a Királyi Helytartótanács, Horvátországban pedig a Magyar 
Kancellária útján gyakorolta. A tanügy irányításának területi szervei a tankerületek voltak, amelyből 
eredetileg kilencet állított fel a kormányzat (még 1776-ban).
A tanulmányi rendszer kidolgozásáért Ürményi József kancelláriai tanácsos vállalt felelősséget, 
segítői közül pedig kiemelkedik Tersztyánszky Dániel kamarai tisztviselő.
Az iskolarendszer felosztása a következő volt: 
4 év elemi iskola
3 év kisgimnázium
5 év nagygimnázium
2 év akadémia
4 év egyetem
Az 1777-iki Ratio Educationis- Dr. Friml Aladár fordításában
21 Pukánszky Béla: Neveléstörténet II., Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1992, 59. o.
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4 Az első árvaházak és további intézmények kialakulása

Az első árvaházak a 18. században létesültek:

 Nemescsó 1741

 Kőszeg 1749

 Nagyszeben 1765.

Ezek katolikus fiúárvaházak voltak. Bár valamennyire javítottak az árvák sorsán, de

a problémákat teljes mértékben nem oldották meg.

Ebben az időszakban bevett szokás volt, hogy az árva gyerekeket dajkaságba adták,22

de  ezt  a  „gondoskodást”  bátran  nevezhetjük  embertelen  körülményeknek,  mivel

sokszor elképesztően nyomorúságos körülmények között tartották őket. 

Ezeket  a  gyermekeket  rongyokba  járatták  –ha  egyáltalán  adtak  rájuk  valamit  is-,

szalmán fektették  őket23.  Sajnos  ezen körülmények  nagy mértékben  hozzájárultak

ahhoz,  hogy  a  dajkaságba  adott  gyermekek  60-70%-a  meghalt.  A  30-40%-a  aki

életben maradt elkerült liba- és disznópásztornak különféle gazdákhoz. 

Az adományok  csak a nyomor  fenntartására  voltak elegendőek,  de 1820 és 1840

között  több  alapítványt,  társalkodási  egyletet  és  árvaházat  is  létrehoztak,  melyek

hatalmas előrelépést  jelentettek az árvák gondozásában. A század végére az ilyen

intézmények száma elérte a 105-öt, melyben több mint 2000 gondozottat láttak el. 

Magyarországon Brunszvik Teréz,24 magyar grófnő nevéhez fűződik az első magyar

kisdedóvó vagyis óvoda25 alapítása, amely elég korán 1828. június. 1-én anyja budai

házában történt és az Angyalkert  elnevezést viselte.  Mind a Habsburg Birodalom,

mind Közép-Európa első ilyen típusú intézménye volt. 2 és 7 év közötti gyermekek

látogathatták. Említésre méltó, hogy nem csak a gyermekek felügyeltével és a velük

történő játszással foglalkoztak, hanem mindemellett elkezdték tanítani a gyerekeket

az alapismeretekre is.26 

22 A dajkaságot vállaló, anyagi okokból vállalta a gyermek felügyeletét, mivel ezért a gondoskodásért 
az államcserébe fizetett neki egy bizonyos összeget. Ez a gondoskodás a gyermek 5-6 éves koráig 
tartott. 
Dr. Veczkó, 1990. 45. o.
23 Nagyon jól bemutatja ezeknek a gyerekeknek a sorsát Móricz Zsigmond: Árvácska című műve.
24 Korompai gróf Brunszvik Teréz (eredetileg Brunswick) (Pozsony, 1775. július 27. – Duka, 1861. 
szeptember 23.), magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója volt. Új Magyar 
Lexikon- 371. o.
25 Magyarországon 1891-ben kötelezővé vált az óvodalátogatás, mely egyedülállónak számított a többi
országhoz képest. 1891. évi XV. törvénycikk a kisdedóvásról I fejezet 4. §
26 http://www.ujakropolisz.hu/cikk/egy-nagy-magyar-honleany-brunszvik-terez-1775-1861-portreja 
Letöltve: 2013.11. 28.
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A  későbbiekben  létrehozott  intézeteket  is  a  maga  vagyonából  hozta  létre,

gyakorlatilag az egész vagyonát erre a nemes célra fordította. 27

Az 1840-es években jelentős szerepet vállalt unokahúga, Teleki Blanka leánynevelő

intézetének  létrehozásában.  Blanka  Brunszvik  Teréz  hatására  a  nevelői  pályát

választotta  és  nagynénjét  mentorának  tekintette.  Végül  1846-ban  kemény

munkájuknak  köszönhetően  Blankának  sikerült  egy  magyar  tanítási  nyelvű

leányintézetet nyitnia Pesten.28 

Az 1868. évi XXXVIII29. törvénycikk az alábbiakat mondta ki:

„Minden  szülő  vagy  gyám,  ide  értve  azokat  is,  kiknek  házában  gyermekek  mint

mestertanítványok  vagy  házi  szolgák  tartatnak,  kötelesek  gyermekeiket  vagy

gyámoltjaikat  (ha  nevelésökről  a  háznál  vagy  magán  tanintézetben  nem

gondoskodtak) nyilvános iskolába járatni, életidejük 6-ik évének betöltésétől egész a

12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig.”30

Tehát ezzel kötelezővé tették a tanításon való részvételt. 

Sajnos megfigyelhető volt, hogy ebben az időszakban nagy számú volt a csecsemő-,

illetve a gyermekhalandóság31, ezért az árvaügy erősen háttérbe szorult és átvette a

helyét  az  egészségügy  fejlesztése.  Magyarország  elérte,  hogy  ezen  a  téren

előrehaladott  lett  a  többi  országgal  szemben,  hiszen  többek  között  1886-ban

megtörtént az iskolaorvosi hálózat kiépítése. 

Az  1898-as  rendeletben  meghatározták,  hogy  a  talált,  valamint  a  hatóságilag

elhagyottaknak  nyilvánított  gyermekek  után  7  éves  korukig  felmerülő  gondozási,

ápolási és nevelési költségeket az országos betegápolási alap fedezi.32

Ezek  alapján  felmerül  a  kérdés,  hogy  mi  történik  a  7.  életévüket  betöltött

gyerekekkel. Sajnos a rendelet megfogalmazása alapján, a 7 éven felüli gyermekek

gondozása  megoldatlan  maradt.  Széll  Kálmán  ezt  a  hiányosságot  észrevéve

27 További 11 óvodát indított útjára, haláláig 80-ra nőtt ezen intézmények száma
28 http://www.ujakropolisz.hu/cikk/egy-nagy-magyar-honleany-brunszvik-terez-1775-1861-portreja 
2013.11. 28.
29 Eötvös népoktatási törvény, ez Magyarország első népoktatási törvénye. Corpus Iuris Hungarici
30 1868. évi XXXVIII. törvénycikk I. bekezdés 1§
31 1886-ban ezer halottból 518 az 5 éven aluli gyermek. Ezer újszülött közül 411 hal meg egyéves kora
előtt. Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem Család- és gyermekérdekek APC Stúdió, Gyula, 
2002. (Továbbiakban: Dr. Veczkó 2002.) 42. o. 
32 Corpus Iuris Hungarici 1898. évi XXI. törvénycikk 3 § d) bekezdése
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törvényjavaslatot  tett  ennek  orvoslására  és  az  Ő  kezdeményezésére  1901-ben

megszületett az a törvény33 amely a 7 éven felüli árvákról is gondoskodik.34

Tehát ezen törvény által  megoldódni  látszott  a 7 éven felüli  elhagyott  gyermekek

sorsa, mivel pár hónappal később már a 7-15 éves korú elhagyott  gyermekekre is

kiterjesztették az állami gondoskodást. 

Az  állami  gyermekvédelem  mellett  továbbra  is  fontos  szerepet  töltött  be  a

magánemberek és egyesületek karitatív tevékenysége.35 

A  gyerekek  egészen  fiatalon  rákényszerültek  arra,  hogy  dolgozzanak36.

Magyarországon a gyári  gyermekmunkát  az 1884.  évi  17.  tc.  szabályozta.  Ennek

értelmében  10  év  alatti  gyerekek  egyáltalán  nem dolgozhatnak,  10-12  év  között

pedig csak akkor,  ha a munka mellett  az iskolát  is  tudja látogatni.  A 12-14 éves

munkásgyerekek  munkaidejét  napi  8  órára  korlátozta  a  törvény,  a  14-16  évesek

esetében a felső határ 10 óra. Éjjeli munkára a 16 éven aluli munkásokat általában

nem kötelezhették. Sokszor a gyerekekkel végeztették el nehéz vagy éppen veszélyes

munkákat.37 

Hazánkban  a  19.  század  második  felében  bontakozott  ki  a  neveléstudomány.  A

kibontakozó gyermeklélektan  és  pedagógiai  pszichológia  fontos  fóruma először  a

33 Corpus Iuris Hungarici 1901. évi XXI. törvénycikk a közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek 
gondozásáról
34 „Az  állami  gyermekmenhelyekbe  felvett  gyermekek,  amennyiben  7-ik  életévük  betöltésekor
törvényhatósági vagy magánárvaházban, avagy valamely más jótékony intézetben vagy egyesületnél
el nem helyezhetők, 15 éves korukig az állami gyermekmenhelyek kötelékében maradnak.
A  7  éves  koruk  betöltése  után  hatóságilag  elhagyottaknak  nyilvánított  ily  gyermekek  az  állami
gyermekmenhelyekbe szintén felvehetők s 15 éves korukig azok kötelékében maradnak.
Az állami gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó 7-15 éves gyermekek gondozási (eltartási, nevelési
és kiképzési) költségei az illetőségi községet terhelik.
Az  állami  gyermekmenhelyek  kötelékébe  tartozó  7-15  éves  gyermekek  a  viszonyokhoz  képest  a
gyermekmenhelyek  falain  belül  tartatnak,  vagy  pedig  megbízható  gondviselőknél,  első  sorban
gazdáknál és iparosoknál helyeztetnek el.
Az állami gyermekmenhelyek a kötelékükbe tartozó vagy tartozott kiváló tehetségű gyermekeknek -
tovább-képeztethetésük céljából - a különböző állami tanintézeteknél levő ingyenes ellátási helyekre
felvétele érdekében közbenjárnak.”

35 Dr. Veczkó, 1990 50
36 Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint 493 898  7-14 év közötti gyermek dolgozott, 70%-uk a 
mezőgazdaságban, 12,7%-uk az iparban, 12%-uk házicselédként, a többi gyerek pedig a 
bányászatban, kereskedelemben vagy a közlekedésben kapott munkát Pukánszky Béla A gyermekkor 
története (kézirat) 12.o.

37 Pukánszky Béla A gyermekkor története (kézirat) 12.o
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Gyermekvédelmi  Lap lett,  majd  a  Gyermek  című  folyóirat.  Ezekben  az  években

egyesületek százai alakultak, de általában hamar be is fejezték tevékenységüket. A

Gyermekvédelmi  Lapot  a  Gyermekvédő  liga  jelentette  meg.  Irányításukban

különböző társadalmi rétegek képviselői vettek részt. 

A  Gyermekvédelmi  Lap  és  a  Gyermek  című  folyóirat  együttes  megjelenése

határozottabb pedagógiai és pszichológiai irányvonal követését tette lehetővé, még

ha csak ideiglenesen is.38 

5 A két világháború közötti és utáni hatások

5.1 Gyermekvédelem a Tanácsköztársaság idején

1919-ben  több  változtatást  vezettek  be,  ugyanis  a  tanácskormány  LXXI.  számú

rendeletével kimondta, hogy a gyermekvédelem állami ügy, ezért államosították az

ilyen  jellegű  intézményeket.  Megemelték  az  özvegyek  és  árvák  járadékait.  A

nevelőszülők nevelési díját a tízszeresére emeleték. Létrehozták az Országos Iskolai

Gyermekvédelmi  Központot,  amelynek  fő  feladata  a  megelőzés,  kidolgozása  és

annak gyakorlati megvalósítása volt. 

Az  ijesztően  magas  Lábjegyzet  gyermekhalandóság  csökkentése  érdekében

rendelkeztek arról, hogy minden gyermek ingyenes orvosi ellátást kapjon. Kialakult

az iskolaorvosi és a nevelési tanácsadó hálózat.

1919. március 25-én jelent meg a rendelet a házasságon kívül született gyermekek

törvényesítéséről. Ennek a rendeletnek köszönhetően a gyermekeket több évszázados

megbélyegzés terhétől szabadították meg.

A bűnt elkövető gyermekeket börtön helyett javítóintézetekbe küldték. 

A  két  világháború  között  a  Horthy-rendszer  eltörölte  a  köztársaság  intézkedéseit

ennek  köszönhetően  a  gyermekvédelem  visszasüllyedt  a  világháború  alatti

színvonalra. A kormányzat minden ésszerű és haladó gyervédelmi intézkedést mint

”bolsevizmussal fertőzöttet” igyekezett kiirtani. A gyermekek rákényszerültek újból

38 Dr. Veczkó, 1990 59. o.
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a  koldulásra,  kószálásra,  cselédeskedésre.  Eltörölték  a  Tanácskormány  által

létrehozott rendeletet a törvénytelen gyermek elnevezés megszüntetéséről.

Az II. világháború következtében a gyermekvédelem fontossága még az eddigieknél

is nagyobb jelentőséggel bírt. A háború miatt megnőtt az elhagyott, ill. azoknak a

gyermekeknek a száma, akiknek a szülei az életüket vesztették a harcban. A háború

után sok árván maradt gyermek került  az utcára akik éheztek és ebből kifolyólag

rákényszerültek  az  élelem  lopására.  Az  állami  intézkedéseknek  ill.  a  különböző

szerveknek köszönhetően ez a probléma hamar megoldódott és naponta csaknem 30

ezer gyermeknek biztosítottak meleg ebédet a közkonyhákon. 1945 végére ezeknek a

gyermekeknek a többsége gondozásba került.

Az 1945 utáni években (kb. 1980-ig) általánossá vált az az irány, hogy minél több

gyermekotthont,  gyermekvárost  kell  létesíteni.  A  nevelőszülői  elhelyezést  nem

tartották  megfelelő  megoldásnak.  1957-ben  már  91  gyermekotthon  volt

Magyarországon, amelyekben 9055 gyermek élt39. 

1946-ban történelmi jelentőségű törvény jelent meg40, amely eltörölte a törvénytelen

gyerek fogalmát, megtartva a házasságon kívüli születettség kategóriáját, de minden

gyerek számára teljes jogegyenlőséget biztosított, legalábbis elvileg. Ettől kezdve a

születési anyakönyvbe a vérszerinti vagy képzelt apa került.

Az 1952.  évi  IV.  törvény – közismert  nevén a  Családjogi  törvény – eltörölte  az

„elhagyott gyermek” kifejezést és helyette az „állami gondozott” formát vezette be.

Egyidejűleg  az  állami  gondoskodást  kiterjesztették  18  éves  korig,  valamint

definiálták az örökbefogadást.41

1957-ben létrejött az Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács42 (OGIT). 

Feladata 5 fő pillérből állt:

1. általános helyzetkép és a hatóságok tevékenysége,

2. az erkölcsileg züllött fiatalkorúak ügyének rendezése,

39 1938-ban 41 292 gyermekből nevelőszülőnél kapott elhelyezést 35 822 fő (87,2%), 1955-ben ez az 
arány 38,2% 1957-ben pedig már csak 27,5%. Dr. Veczkó, 1990. 97. o.
40 CIH 1946. évi XXIX. törvény a házasságon kívül született gyermek jogállásáról
41 Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó, valamint annak rokonai és az örökbefogadott 
között családi kapcsolatot létesítsen és elsősorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, 
akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek. 1952. évi IV. 
törvény VI. fejezet 1 bekezdés 46.§
42 A kormány 62/1957. IX. 24 számú rendelete alapján, összesen 4 évig állt fenn. 
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3. a javító- nevelő intézetek nevelőmunkája,

4. a fiatalkorú elítéltek börtöne,

5. az utógondozás.

Ezeket  a  problémákat  tárták  fel  és  próbáltak  megoldásikra  javaslatokat  tenni.

Munkásságuk a gyermekvédelem fellendülését  eredményezte,  ám csupán 1961-ig,

azaz  4  évig  tevékenykedhettek,  így  a  megszűnésük  után  a  fejlődés  újra  váratott

magára.43 

1957-ben  megalapították  a  Fóti  Gyermekvárost  az  állami  gondoskodásba  kerülő

gyermekek gondozására, nevelésére.  A Gyermekváros kivételes helyet  foglalt  el a

hazai  gyermekvédelemben.  Nagysága,  összetettsége  sok  tekintetben  kedvező

feltételeket  biztosított  a  magas  színvonalú  ellátáshoz.  Az  1980-as  évektől  a

gyermekvédelemben  egyre  erőteljesebben  fogalmazódott  meg  a  változtatások

jelentősége. A gondozó-nevelő munkát felváltotta a családközpontú nevelés. A nagy

létszámmal működő intézményeket átalakították kisebb, családias jellegű ellátásra. A

gyerekek  3-18  éves  korukig,  akár  testvéreikkel  együtt  nevelkedhettek.  Ezek  az

előrelépések  biztosították,  hogy  az  árván  maradt  gyermekek  jobban  tudjanak

szocializálódni, ill. nagyobb eséllyel indulhassanak majd el az életben az intézményi

nevelés alól kikerültek.44 

43 Dr. Veczkó, 1990.75.o. 
44 http://www.wp.kigyk.hu/az-intezmeny-tortenete/
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6 Ratkó korszak

1944. 12. 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrehozta a Népjóléti Minisztériumot.

Feladata a szociális  és egészségügyi  irányítás volt.  1948-ban a minisztérium élére

Ratkó Anna került, aki így az első női minisztere lett Magyarországnak. Sajnos volt

egy szakmaiságot  nélkülöző lépése,  mely sok gyermek életébe került.  Budapesten

több  száz  olyan  gyerek  volt,  akik  vagy  hadiárvák  voltak,  vagy  szovjet  katonák

erőszakoskodásaiként  fogantak.  Ezeket  a  gyerekeket  az  elején  rosszul  ellátott

otthonokban nevelték,  de a  későbbiekben ezeket  a  gyerekeket  családokhoz adták.

Ezzel a lépéssel a legtöbb gyereket megmentették a haláltól. Ratkó Anna viszont a

gyerekeket  visszavetette  az  állami  gondozásba  azzal  a  magyarázattal,  hogy  az

örökbefogadó családok a régi uralkodó osztályából kerültek ki és ezek a családok

nem nevelhetik fel a jövő gyermekeit.45 A gyerekek visszakerülése után megnőtt a

halálozási ráta a rossz ellátás miatt. 1950 decemberében a Népjóléti Minisztériumot

átszervezték Egészségügyi Minisztériummá. A minisztérium feladatai közé tartozott

az  orvos-  és  gyógyszerészképzés,  illetve  a  továbbképzés,  népbetegségek  elleni

küzdelem, a megelőző-gyógyító ellátás szervezése, állami gondozás. 

Ha a Ratkó nevet halljuk, akkor rögtön eszünkbe jut a születésszabályozási törvény,

amelynek lényege az volt, hogy megtiltotta a terhesség művi megszakítását, vagyis

az abortuszt. Propagandát folytatott a gyermekvállalás mellet, még akár házasságon

kívül is. Bevezette a gyermektelenségi adót, amely azt mondta ki, hogy az a 20-és 50

év közötti férfi illetve 20-és 45 év közötti nő, akinek már volt keresete, de gyereke

még nem adót köteles fizetni. Az adó az adóalap 4%-ára terjedt ki. 46 A hatvan évvel

ezelőtt meghozott 1004/1953-as kormányhatározattal kezdődött Ratkó-korszak mint

a teljes abortusztilalom időszaka.

Az  1953.  évi  abortuszrendelet  kötelezővé  tette  a  terhességek  bejelentését  és

nyilvántartását,  és  ily  módon  biztosította  a  terhesség  kimenetelének  folyamatos

ellenőrzését  is.   1950-ben  447,  1953-ban  már  1538  volt  a  magzatelhajtás  miatt

jogerősen elítélt személyek száma, akik közül 123 személy súlyos, 5 és 10 év közötti

börtönbüntetést  kapott.47 A  gyakorlati  végrehajtás  miatt  teljes  abortusztilalomnak

nevezhető korszak mintegy 2 és fél-3 éve alatt az előző évek születési számaihoz

képest  körülbelül  80  ezerrel  több  gyermek  jött  a  világra.  A  népesedési  korfán
45 http://hu.wikipedia.org/wiki/Ratkó-korszak Letöltve: 2014. 01.12
46 http://hu.wikipedia.org/wiki/Ratkó_Anna Letöltve: 2014. 01.12
47 Kulcsár Kálmán Az ember és társadalmi környezete Gondolat Könyvkiadó Budapest 1969 
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mutatkozó  kiugrást  nemcsak  az  abortusztilalom  miatti  többletszületések  okozták,

hanem  az  a  tény  is,  hogy  a  halálozások  száma  a  2.  világháború  előtti  évekhez

viszonyítva mintegy 20 %-kal visszaesett, ezen belül a csecsemőhalandóság a felére

csökkent. Így Magyarországon bekövetkezett egy demográfiai robbanás.48

Az 1950-es években nem volt könnyű dolga egy nőnek, ha gyereket szeretett volna,

ugyanis  a  gyermekvállalással  szemben  ellenséges  magatartást  tanúsítottak  a

munkáltatók.  A  munkavállalás  és  a  gyereknevelés  összeegyeztetése  sok  nőnek

gondot jelentett.  Eközben a magyar  teljes abortusz arányszám a világon az egyik

legmagasabbra  nőtt,  míg  a  magyar  teljes  termékenységi  arányszám  a  világon  a

legalacsonyabbra  csökkent.49 A  törvényhozók  azért,  hogy  ezeken  a  tényeken

változtassanak  radikális  lépéshez  folyamodtak.  Ez  a  lépés  az  1967.  január  1-én

bevezetett GYES volt50. A gyermekgondozási segély bevezetésekor a gyermek 2,5

éves koráig járt, összege 600 Ft volt51. Az volt jogosult rá, akinek a szülést megelőző

12 hónapban folyamatos munkaviszonya volt, vagy akinek a szülést megelőző 1,5

évben  összesen  legalább  12  hónap  munkaviszonya.  Igénybevételének  ideje

munkaviszonyban töltött  időnek számít és magát a segélyt a táppénz folyósítására

illetékes  szerv  folyósítja.  A  társadalombiztosítás  keretében  külön  erre  a  célra

biztosított pénzügyi fedezet terhére kell elszámolni a költségeit. Az 5/1969. (I.28.)

Kormány rendelet szerint a GYES a gyermek 3 éves koráig jár.

Ezzel a lépéssel elérték, hogy a gyermekvállalás egy rövid ideig népszerűvé vált, ez

által kis mértében nőtt Magyarországon a termékenységi arányszám. 

Hogy  őszinte  legyek  nem  tudom  eldönteni,  hogy  a  Ratkó-korszak  jó  volt-e  az

embereknek  vagy  nem.  Az  abortusz  kérdése  mindig  nagy  port  kavar(t).  Nehéz

eldönteni,  hogy  ilyen  esetben  mi  a  helyes.  Sok  mindent  figyelembe  kell  venni.

Megállapodhatunk abban, hogy a legfontosabb amit vagy akit figyelembe kell venni

az maga a magzat.  Ilyenkor azt  a kérdést tesszük fel  legelsőnek,  hogy mi a jó a

magzatnak? Jó az Neki, ha nem adjuk meg számára az élethez való jogot? Sokan

vannak az abortusz ellen  mondván,  hogy a magzatnak joga van élni  és senkinek

nincs  joga az életet  elvenni  tőle.  Abszolút  megértem, ha valaki  így gondolja.  De

48 Az emberi népesség szaporodási ütemének ugrásszerű fokozódása.
49 Bevezetésekor és az azt követő időkben mindmáig nagyjából az átlagbér 30 százaléka körül volt a 
GYES értéke. Tárkányi Ákos- A magyar családpolitika története http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm
50 3/1967. (I.29.) Kormány rendelet
51 Bevezetésekor és az azt követő időkben mindmáig nagyjából az átlagbér 30 százaléka körül volt a 
GYES értéke. Tárkányi Ákos- A magyar családpolitika története http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm
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gondoljuk egy kicsit tovább. A szülők nem vetetik el a gyermeket, de nem azért mert

szeretnék megtartani, hanem azért mert nem lehet, mert tilos. Milyen sors vár egy

ilyen gyerekre? Vajon a szülők szeretni fogják annak ellenére,  hogy Ők elakarták

volna vetetni csak az akkori kormány épp nem engedte? Ennek a gyereknek része

lesz majd az feltétlen anyai szeretetben? Ő lesz majd a család szeme fénye? Hát ezt

aligha hinném. Tehát valóban jó lenne Neki, ha megszületne? Vagy nézzük azt az

oldalt, amikor azért nem vállalnak gyereket, mert nem tudnák biztosítani számára a

megfelelő anyagi biztonságot. Nem lehet, hogy ez inkább egyfajta áldozat a szülő

részéről?  Hiszen,  lehet,  hogy  csak  a  leendő  gyermekét  szeretné  megkímélni  a

szegénységtől és a nélkülözéstől. Az ilyen embereket tényleg el kell ítélni? 

Természetesen vannak olyanok, akik nem érzik azt, hogy gyereket szeretnének. Úgy

gondolják, hogy nem nekik való egy gyermek, a gyermeknevelés. De ezért valóban

adóval kell őket sújtani?

Megértem én azt, amit Ratkó Anna akart elérni. Csak azt nem értem meg, hogy miért

ilyen erőszakosan tette mindezt? Mire volt jó az, hogy az amúgy is szegénységben

élőket megadóztatta azért, mert nem vállaltak gyermeket? Úgy gondolom, hogy az,

hogy minél több gyermek szülessen az mindenki érdeke. De abban biztos vagyok,

hogy  ezt  nem  kényszer  útján  kell  elérni,  hanem  inkább  különféle  támogatások

megadásával. 

Akárhogyan is tette, de elérte a célját, hiszen sok gyermek született. De elkövetett

egy nagy hibát. Csak a jelenre gondolt a jövőre nem. Ugyanis bár akkoriban nőtt a

gyerekek száma,  de nem sokkal  utána  ismét  hanyatlásnak indult  a  gyerekvállalás

hazánkban.  A Ratkó-korszak hatásait  ma  is  érezzük,  hiszen nem kis  feladtok elé

állítja  a  mai  társadalombiztosítást.  A  Ratkó  gyerekek  nyugdíjba  mentek,  így  a

társadalomnak  több  idősről  kell  gondoskodnia,  mint  korábban.  Az  aktívak  és

inaktívak  aránya  hirtelen  borult  meg,  a  társadalom elöregedése  nálunk  gyorsabb,

mint Európa más országaiban. Ennek egyik oka, hogy a Ratkó-korszak gyerekei után

az unokák már kevésbé produktívak a gyermekvállalás terén.

A KSH adatai szerint 2000-ben 41 577 volt az új, öregségi nyugdíj-megállapítások

száma, míg 2007-re ez a szám már közelített a 100 ezerhez, az elérhető legutóbbi,

2011-es  adatok szerint  pedig  107 ezret  is  meghaladta52.  Míg az  50-es  években a

születésszám robbant, napjainkban a nyugdíj-megállapítások számával történhet meg

52 http://privatbankar.hu/ongondoskodas/agglegenyado-es-terror-60-eve-kezdodott-a-ratko-korszak-
256501 Letöltve: 2014. 01.12.
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ugyanez. 100 aktív korúra 1980-ban még 28 idős eltartott jutott, 2001-ben az átlag

már 32,4 volt, míg 2011-ben 37,8-re nőtt, mindeközben az eltartott gyermekek száma

folyamatosan csökken a 80-as évektől.53 Tehát most ott tartunk, hogy több nyugdíjas

van, mint amit az aktív korúak eltudnak tartani. 

Úgy gondolom, hogy az, hogy kevés gyermek születik napjainkban, az a mindenkori

kormány  hibája.  Amíg  a  kormány  nem  biztosít  minden  dolgozni  akaró  ember

számára biztos munkahelyet és biztos, tisztességes megélhetést, addig a gyermekek

száma nem fog nőni.  Sajnos  most  olyan  világot  élünk,  ahol  minden bizonytalan.

Bizonytalan, hogy délután meg lesz-e még a munkavállaló munkahelye. Vagy reggel

azzal fogadják, hogy holnap már nem tartanak igényt rá. Ilyen bizonytalan világba

nem  lehet  és  talán  nem  is  szabad  gyermeket  vállalni.  Tehát,  amíg  ezt  a

bizonytalanságot  nem  szüntetik  meg,  addig  nagy  változásokra  szerintem  nem

számíthatunk gyermekvállalás terén.

7 A gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmények

A 20.  század a  gyermekjogok történetének legfontosabb korszaka volt.  Ebben az

évszázadban ismerték el, hogy a gyerekeket születésüktől kezdve jogok illetik meg,

speciális védelemre szorulnak, jogaik érvényesítéséhez támogatásra van szükségük.

Mindezeket a felnőtteknek kell biztosítania számukra.

1924.  Nemzetek  Szövetsége  Genfi  deklaráció  fogalmazta  meg  első  ízben  a

gyermekek  védelmének  általános  igényét  és  az  „emberiségnek”  a  gyermekekkel

szembeni feladatait:

 az éhező gyermekeket táplálni kell,

 a züllés útján lévőket új útra téríteni,

 az árva és elhagyott gyermekeket össze kell gyűjteni és támogatni.

 a szellemi fejlődésben elmaradottakat támogatni.54 

1948. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata:

 a gyermeknek joga van különleges segítséghez és támogatáshoz,

53 Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete
54 http://unicef.hu/ismerje-meg/az-unicef-rol/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmeny Letöltve: 2013. 
09.12.
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 alapvető jogként rögzíti:

 az egészséges és jólétnek a biztosításához alkalmas életszínvonalhoz

való jogot,

 a család jogát a védelemre,

 állampolgársághoz való jogot,

 neveléshez való jogot

 a családalapítás jogát,

 tilos  mindenféle  diszkrimináció,  akár  házasságból,  akár  azon  kívül

született ugyanabban a szociális védelemben kell részesíteni.55 

1959. ENSZ Közgyűlés Gyermekek jogairól szóló nyilatkozata:

„A  gyermek  fizikai  és  szellemi  fejlettsége  miatt  különös  biztosítékokat  és

gondoskodást  igényel,  beleértve  a  megfelelő  védelmet,  mind  születés  előtt,  mind

születés után.”56 Lábjegyzet

 diszkrimináció teljes kizárását,

 a  gyermek  érdekének  döntő  szerepét  a  jogok  biztosítására  irányuló

intézkedések során,

 a gyermek védelmének és segélyezésének elsőbbségét minden körülmények

között.57 

1966.  ENSZ  Közgyűlés:  Gazdasági,  szociális  és  kulturális  jogok  nemzetközi

egyezségokmánya:

Konkrét jogokat rögzít:

 minden  gyereknek  (fajra,  színre,  nemre,  nyelvre,  vallásra,  nemzeti  és

társadalmi eredetre, vagyonra vagy születésre való tekintet nélkül) joga van a

védelemre, amely őt kiskorú állapota folytán a családja, a társadalom és az

állam részéről megilleti,

55 http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx Letöltve: 2013. 09.12.
56http://unicef.hu/c/document_library/get_file?
p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686 Letöltve: 
2013. 09.12.
57http://unicef.hu/c/document_library/get_file?
p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686 Letöltve: 
2013. 09.12.

23

http://unicef.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686
http://unicef.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686
http://unicef.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686
http://unicef.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24686
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx


 rámutat  a  család  jelentőségére  a  társadalomba,  jogosultságára  a  megfelelő

védelemre, a gyermekkel szembeni kötelezettség és felelősség megosztására a

társadalom, az állam és a család között

 a  gyermek  gondozása,  nevelés  azonban a  család  felelőssége,  amelyhez  az

állam biztosítékokat nyújt.58 

1986. ENSZ Közgyűlés Nyilatkozat: A gyermekek védelmére és jólétére vonatkozó

társadalmi és jogi alapelvekről

 nevelőszülői elhelyezés,

 örökbefogadás.

Előtérbe helyezi a rokoni kapcsolatot, mivel elhelyezés eseten elsődlegesen rokonnál

kell  megpróbálni  elhelyezni  a  gyereket  és  csak  végső  esetben  jöhet  szóba  más

lehetőség a gyerek elhelyezésére.59 

1991. évi LXIV. tv. Az 1989. évi New York, Gyermekek jogairól szóló egyezmény

kihirdetéséről.

Az Egyezmény  kötelezi  az  aláíró  államokat,  még  akkor  is,  ha  az  elismert  jogok

biztosítását  az  államok  ígéretek  formájában  vállalják  és  kevés  olyan  jog  van

megfogalmazva, amelynek biztosítására kötelezettséget vállaltak.

Az Egyezmény tartalmazza, a gyermek fogalmának definícióját:” az a személy, aki

18. életévét nem töltötte  be, kivéve,  ha jogszabály értelmében nagykorúságát  már

korábban eléri”.

Az  ENSZ  Emberi  Jogok  Egyetemes  Nyilatkozata  alapján  megerősíti,  hogy  a

gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot.60 

Gyermekek jogai:

Minden gyereknek joga van:

 az élethez,

 az anyakönyvedzéshez, névhez, állampolgársághoz,

 családi státuszhoz,

 szülei neveljék,
58 http://www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok Letöltve: 2013. 09.12.
59 http://unicef.hu Letöltve: 2013. 09.12.
60http://unicef.hu/c/document_library/get_file?
p_l_id=31902&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=24678 Letöltve: 
2013. 09.12.
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 ha nem szülei nevelik, ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerje őket, joga van a

szülőkkel való érintkezéshez és kapcsolattartáshoz,

 személyazonosságának tiszteletben tartásához és megtartásához,

 egészséghez, orvosi ellátáshoz, TB juttatáshoz,

 szociális biztonsághoz,

 kellő testi, szellemi, lelki és erkölcsi, valamint társadalmi fejlődését biztosító

életszínvonalhoz,

 oktatáshoz,

 kisebbségi  jogok  keretében:  saját  kulturális  életét  élje,  vallását  vallja  és

gyakorolja, saját nyelvét használja.61 

8 1997. évi  XXXI. törvény a gyermekek védelméről és  a

gyámügyi igazgatásról

A  Országgyűlés  az  1997.  április  22-ei  ülésnapján  közmegegyezéssel  elfogadta  a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényt

továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény, és ezzel új korszakába lépett a gyermekek

védelmét  szolgáló  intézményrendszer,  a  gyermekvédelmi  ellátás  és  gondoskodás,

valamint a gyámügyi igazgatás rendszere.

A gyermekvédelem megújítása időszerű volt, hiszen szükséges volt már egy alapvető

szemléleti váltás illetve új fogalmi megközelítés. 

A  gyermekvédelmi  törvény  nem csak  a  rászoruló  gyermekek  védelmére  irányul,

hanem  minden  gyermek  jólétét,  biztonságát  és  védelmét  igyekszik  biztosítani.

Kiemelten  odafigyel  a  családjukból  kiemelt,  illetve  a  családjukat  elvesztett

gyermekekre. Éppen ezért az állam nem szimpla segítséget nyújt, hanem biztosítja a

megfelelő életkörülményeket valamint segíti őket az önálló élet elkezdésében.62

A törvény célja  konkrétan  az,  hogy megállapítsa  azokat  az alapvető  szabályokat,

amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó

természetes  és  jogi  személyek,  továbbá jogi  személyiséggel  nem rendelkező  más

szervezetek  meghatározott  ellátásokkal  és  intézkedésekkel  segítséget  nyújtsanak a

gyermekek  törvényben  foglalt  jogainak  és  érdekeinek  érvényesítéséhez,  a  szülői

61 1991. évi LXIV. törvény Letöltve: 2013. 09.12.
62 Otthonteremtési támogatás 1997. évi XXXI törvény III. fejezetének a 15. § (1) bekezdésének d) 
pontja szerint 
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kötelességek  teljesítéséhez,  illetve  gondoskodjanak  a  gyermekek

veszélyeztetettségének  megelőzéséről  és  megszüntetéséről,  a  hiányzó  szülői

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal

felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.63 

A  törvény  kiterjed  a  Magyar  Köztársaság  területén  tartózkodó  magyar,  ill.  nem

magyar állampolgárú gyermekre, fiatal felnőttre és szülőre.64 

A törvényben meghatározták a gyermek, illetve a szülő jogait és kötelességeit is:

A gyermek jogai és kötelességei:

 Jogok: 

 saját családi környezetben történő nevelkedéshez

 testi-, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéshez,

 amennyiben  kikerül  a  családból,  joga  van  a  szülői  gondoskodást

helyettesítő neveléshez,

 a  fejlődésre  ártalmas  környezeti  és  társadalmi  hatásokkal  szemben,

valamint az egészséget károsító szerek elleni védelemhez

 jogainak érvényesítése érdekében megfelelő fórumokhoz fordulhat,

 a fogyatékosságának megfelelő ellátáshoz

 Kötelességek:

 szülőkkel működjön együtt

 képességeinek megfelelő tanulmányokat folytasson

 tartózkodnia kell bármilyen egészségkárosító életmód folytatásától.65 

A szülő jogai és kötelezettségei:

 Jogok:

 a gyermekét családban gondozza,

 gyermekének megfelelő nevelést biztosítson,

 amennyiben  gyermekét  átmeneti  nevelésbe  vették,  köteles

együttműködni az ellátó személlyel és az intézménnyel.

 köteles kapcsolatot tartani gyermekével.

 ha nem tart vele kapcsolatot, nem igényelheti a gyermek nevelését a

későbbiek folyamán,

63 1997. évi XXXI törvény I. fejezet
64 1997. évi XXXI törvény I. fejezet 4. §
65 1997. évi XXXI törvény II. fejezet 6-10§
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 a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást kapjon

 Kötelességek:

 családban köteles nevelni, taníttatni,

 a gyermekkel köteles együttműködni, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartani,

 támogassa gyermekét,

 tájékoztassa gyermekét66 

66 1997. évi XXXI törvény II. fejezet 12.§ 13.§
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9 A gyermekvédelem  ma  hatályos  rendszere,  az  ellátási

formák

Ebben a fejezetben azt szeretném bemutatni, hogy mi lett az eredménye annak a sok

munkának,  amit  azoknak  az  embereknek  köszönhetünk,  akik  valóban  a  szívükön

viselték a rengeteg magára hagyott gyermek sorsát. Az Ő kezdeményezéseiknek és

kemény  munkájuknak  köszönhető  az,  hogy  Magyarországon  döcögősen  bár,  de

mostanra kiépült a gyermekvédelem. 

9.1 A  gyermekvédelem  szervezeti  rendszere,  a  hatáskörök

ismertetésével

a) Állami szervek:

 Települési Önkormányzat

 Gyermekjóléti alapellátások biztosítása:

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

o kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

o rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

o gyermekjóléti szolgáltatás

o gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi

gyermekfelügyelet)

o gyermekek  átmeneti  gondozása  (átmeneti  otthonok,  helyettes

szülő)

 Valamint biztosítja a gyermekvédelem helyi szintű működtetését:

o 10ezer fő fölött kötelező bölcsőde fenntartása,

o 20ezer  fő  fölött  kötelező  gyermekek  átmeneti  otthonát

fenntartani

o 30ezer fő fölött családok átmeneti otthonát működtet

o 40ezer fő fölött gyermekjóléti központot működtet.
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 Megyei, Megyei Jogú Város Önkormányzata

 gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

 területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (gyermekvédelmi szakértői

bizottság,  hivatásos  gyámi  hálózat,  nevelőszülői  hálózat,

családgondozás, utógondozás)

 otthont  nyújtó  ellátás,  különleges  és  speciális  ellátás(nevelőszülő,

gyermekotthon),

 utógondozás, utógondozói ellátás

 Jegyző

 a gyermekek védelembe vétele

 a gyermekek ideiglenes elhelyezése

 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

 ügygondnok, eseti gondnok kirendelése

 gyermekjóléti szolgáltatás működésének engedélyezése

 Városi Gyámhivatal

 gyermektartásdíj megelőlegezése,

 otthonteremtési támogatás,

 a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése,

 a gyermekek nevelésbe vétele,

 nevelési felügyelet elrendelése,

 utógondozás és utógondozói ellátás

 gyermekek kapcsolattartási és vagyoni ügyei,

 gyámsági és gondnoksági ügyek,

 családba fogadás, örökbefogadás
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 Regionális Gyámhivatal

 az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete,

 másodfokú döntések meghozatala,

 gyermekvédelmi  intézmények  működésének  engedélyezése  és

tevékenységük ellenőrzése,

 gyermek és ifjúságvédelemi koordinátori feladatok

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 ágazati irányítás és szakmai felügyelet,

 közvetlen  intézmények  fenntartása  (javítóintézetek  és  speciális

gyermekotthonok)

 Központi Hatósági feladatok

 Országos Örökbefogadási Nyilvántartás

 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

 Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

b) Nem  állami  szervek:  társadalmi  szervezetek  (alapítványok,  egyesületek),

egyház.  E  szervek  kötelesek  haladéktalanul  jelzéssel  élni  a  gyermekjóléti

szolgálatnál  a  gyermek  veszélyeztetésének  észlelése  esetén.  Kötelesek

együttműködni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésében.

Kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos

elhanyagolása vagy más súlyos veszélyeztető ok esetén.

A  gyermekvédelmi  rendszer  működtetése  állami  és  önkormányzati  feladat.  A

gyermekvédelem mindenekelőtt  a  gyermekek  nevelkedését  biztosító  családokra,  a

családok  anyagi-szociális  helyzetének  megerősítésére  törekszik,  hiszen  a  család  a
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társadalom  alapegysége  és  egyetlen  más  szerveződés  sem  tudja

kiegyensúlyozottabban biztosítani a gyermek fejlődését, mint a család.

31



9.2 Családtámogatási ellátások rendszere

a) Pénzbeli és vagy természetbeni ellátások:

 Rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás:  1997.  évi  XXXI.  gyermekvédelmi

törvény alapján. 2006-tól az alanyi jogon járó családi pótlékhoz kapcsolódik a

rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

 A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,

 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja

meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 140 %-át

(2013-ban 39.900,- Ft) ha 

 a  gyermeket  egyedülálló  szülő,  illetve  más  törvényes  képviselő

gondozza, vagy

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos.

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: akkor kerülhet sor rá, ha a gyermeket

nevelő szülő rendszeres nyugellátásban részesül. A támogatás havi összege

gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a

2013. január 1-től 6.270,- Ft. A települési  önkormányzat  jegyzője állapítja

meg határozatlan időre.

 Óvodáztatási  támogatás:  évente  2 alkalommal  fizetendő  támogatási  forma.

Beiratkozáskor 20ezer Ft, év közben egyszer 10 ezer Ft.

 Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás:  a  képviselőtestület  akkor  részesíti

ebben a gyermeket, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,

vagy  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  körülmények  közé  került.

(tankönyv, élelmiszer)

 Gyermektartásdíj  megelőlegezése:  -  kérelemre  a  gyámhivatal  akkor

intézkedik,  ha  a  bíróság  már  jogerősen  megállapította,  hogy  a  tartásdíj

behajtása átmenetileg lehetetlen. Kizáró feltétel: ha a családban az egy főre

jutó  jövedelem  összege  eléri  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének

kétszeresét. 
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 Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének: ha a kötelezett lakóhelye

olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság

alapján  nem érvényesíthető  vagy külföldi  tartózkodási  helye  ismeretlen,  a

jogosulttal közös háztartásban él.

Megszüntetésére kerülhet sor, ha: 

 a gyermek a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába

kerül

 a nagykorúvá vált és nappali oktatásban tanulmányokat nem folytat,

  a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette,

 a kötelezett meghalt.

 Otthonteremtési  támogatás:  célja,  hogy a  családjából  korábban  kiemelt  és

átmeneti  vagy  tartós  nevelésből  kikerült  fiatal  felnőtt  (18-24  év  közötti

személy)  lakáshoz  jutását,  tartós  lakhatását  elősegítse.  Az  összeg

szabályszerű felhasználásáról a támogatás megállapításától számított 1 éven

belül okmányokkal igazoltan el kell számolni.67 

b) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

 Gyermekjóléti alapellátások:

 a  gyermekjóléti  szolgálat  működtetése,  gyermekjóléti  gondoskodás

nyújtása.  Ezen szolgálat  feladata  a  tájékoztatás,  segítségnyújtás.  40

ezer  fő  feletti  lakosságszámú  településeken  gyermekjóléti

központokat  kell  működtetni,  ennél  alacsonyabb  lélekszámú

településeken gyermekjóléti szolgálatot kell működtetni.

 gyermekek  napközbeni  ellátása:  a  családban  élő  olyan  gyermekek

nappali  felügyeletét,  gondozását, nevelését és étkeztetését biztosítja,

akikről a szülők napközben  (munkavégzés vagy betegség miatt) nem

tudnak  gondoskodni.  Megszervezhető  napköziben,  bölcsődében,

családi  napköziben,  óvodában,  iskolai  napköziben  vagy  házi

gyermekfelügyelet  keretében.  2005-től  a  10ezer  lélekszámú

településeken kötelező a bölcsőde működtetése.

67 1997. évi XXXI törvény IV. Fejezet 25.§ (1)
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 a  gyermekek  átmeneti  gondozása:  a  szülő  kérelmére  vagy

beleegyezésével  kell  ideiglenes  jelleggel  és  teljes  körű  ellátással

(étkeztetés, ruházkodás, lakhatás, egészségi ellátás) akkor, ha a szülő

önhibáján kívül került válsághelyzetbe, és akadályoztatása miatt (pl.

kórházi kezelés, csekély jövedelem stb.) nem tudja ezt gyermekének

biztosítani  a  családban.  A  gondozás  megszervezhető  a  települési

önkormányzat jegyzője által kijelölt helyettes szülőnél, a gyermekek

átmeneti otthonában és a családok átmeneti otthonában. 2005. július

1-től  30 ezernél  nagyobb lélekszámú településen  családok átmeneti

otthonát,  20  ezernél  nagyobb  lélekszámú  településen  gyermekek

átmeneti otthonát kötelező működtetni.

 Gyermekvédelmi szakellátások:

 otthont  nyújtó  szakellátások:  átmeneti  tartós  nevelésbe  vétel,  fiatal

felnőttek  esetében  21.  életévük  betöltéséig  vehetik  igénybe  nappali

tagozatos  tanulók  esetében.  Különleges  ellátást  kell  biztosítani  a

tartósan  beteg,  ill.  fogyatékos,  valamint  a  kora  miatt  sajátos

szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermekek számára. Két fő típusa van:

1. nevelőszülőnél történő elhelyezés

Nevelőszülő: az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet,

aki a gondozásba helyezett gyermeknél legalább 18, de maximum 45 évvel

idősebb,  minden  szempontból  alkalmas  a  nála  elhelyezett  gyermek

kiegyensúlyozott  fejlődésének  biztosítására  és  a  külön  jogszabályban

meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel vett részt.

A nevelőszülőt  nevelési  díj  illeti  meg: gyermekenként  az öregségi nyugdíj

legkisebb összegének 120-150%-a. Emellett külön ellátmányban is részesül,

melynek  éves  összege  gyermekenként  az  éves  nevelési  díj  25%-a.  Ezen

összegek kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordíthatók.

Nem lehet nevelőszülő az, 

 akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, 

 akinek szülői felügyeleti joga szünetel (kivéve, ha a szünetelés oka az,

hogy a gyermek a különélő másik szülő felügyelete alatt áll).
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2. gyermekotthonban történő elhelyezés

A gyermekotthon biztosítja  az ideiglenes  hatállyal  elhelyezett,  valamint  az

átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára a teljes körű ellátást.

Szükség  esetében  befogadja  az  utógondozói  ellátásban  részesülő  fiatal

felnőttet és annak gyermekét, a gyermek otthontalanná vált szüleit, a szociális

válsághelyzetben lévő várandós anyákat.

Speciális gyermekotthon: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy

tartós nevelésbe vett, különböző zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, pszichés

vagy disszociális tüneteket mutató ill. kora miatt különleges ellátást igénylő

gyermekek számára nyújt gondoskodást.

Lakásotthon:  olyan  gyermekotthon,  amely  maximum  12  gyermek  otthont

nyújtó  ellátását  biztosítja  önálló  lakásban  vagy  családi  házban,  családias

körülmények között.
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10 Összegzés

A  szakdolgozatom  témaválasztásához  nagy  részben  hozzájárult  az,  hogy  a  nyári

gyakorlatomat  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Szociális-  és

Gyámhivatalánál töltöttem. 

A  gyakorlat  hat  hete  alatt  több  olyan  emberrel  találkoztam,  akik  nap,  mint  nap

szembesülnek azzal, amit én csak utánajárással, utána-olvasással, illetve az internet

böngészésével ismerhettem meg.

Rengeteg  szörnyűbbnél  szörnyűbb  történetet  hallottam a  gyerekek  családból  való

kiszakításáról,  otthonba  való  elhelyezéséről,  vagy  éppen  az  örökbefogadásáról,

amely sajnos nem mindig jár felhőtlen sikerrel és örömmel.

Sajnos  azt  kellett  megállapítanom,  hogy az  esetek  jelentős  százalékában  a szülői

felelőtlenségről, hanyagságról és nemtörődömségről van szó.

Míg  a  régi  időkben  sok  gyermek  a  háború  miatt  lett  árva,  addig  ma  a  szülő(k)

hihetetlen  mértékű  felelőtlensége  vezet  odáig,  hogy  Magyarországon  több

gyermekotthon  üzemeltetése  szükséges.  Szeretném  itt  leszögezni,  hogy  azok  a

gyermekek,  akik  otthonba  kényszerülnek  természetesen  nem  mindig  a  szülő(k)

hibájából kerülnek oda. 

Nem lehet könnyű otthonban élni, felnőni, illetve dolgozni sem. Nem lehet könnyű

család nélkül lenni a nagyvilágban és teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy

akik „csak” dolgoznak egy ilyen helyen azoknak a személyeknek sem lehet egyszerű

szembesülni majd utána megbirkózni a mindennapokkal. Sokszor halottam már azt,

hogy az ember egy idő után belefásul, és nem veszi fel úgy a dolgokat, mint még az

elején,  de  én  ebben  nem  hiszek.  Ember  legyen  a  talpán,  akit  egy  gyermek

szomorúsága nem visel meg. A kormányhivatalban nem egy embertől halottam, hogy

többször is volt már olyan eset, hogy Ő maga is elsírta magát miután megkapta és

megismerte egy-egy gyermek esetét. 

Az elmúlt időben rengeteget gondolkoztam azon, hogy, hogy is lehetne jobbá tenni

ezeknek a gyerekeknek az életét, de én úgy gondolom, hogy az állam minden tőle

telhetőt megtesz, de egy családot semmi és senki nem tud pótolni.
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