
Hodosán Róza – Nyitrai Ágnes
A gyermekvédelem az OSAP tükrében

Az alábbi  tanulmányban elsősorban arra keresünk válaszokat,  hogy a Központi  Statisztika 
Hivatal  (KSH)  az  Országos  Statisztika  Adatgyűjtési  Program  (OSAP)  keretében  gyűjtött 
adatai
• milyen  adatokat  tartalmaznak  a  gyermekvédelmi  rendszerben  élők  oktatásával 

kapcsolatban,
• az  oktatáshoz  kapcsolódóan  vannak-e  adatok  az  iskolák  jelzőrendszeréről, 

gyermekvédelmi felelőseiről, 
• a kedvezményes étkezésekről, az ingyenes tankönyvekről,
• a veszélyeztetett gyermekekről,
• az iskolai lemorzsolódásról.

Nemcsak az adatok létére voltunk kíváncsiak, hanem arra is, hogy ezek az adatok mennyiben 
alkalmasak arra, hogy a gyermekvédelmi  rendszer oktatással kapcsolatos feladatairól kellő 
mennyiségű  információt  szerezzünk.  Mennyiben  alkalmasak  az  adatok  az  intézményi 
információkon túl társadalomtudományi, szociológiai kutatások folytatására, mennyiben lehet 
releváns információkat kapni a fent sorolt dimenzióik mentén.

A Központi Statisztikai Hivatal az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról  (továbbiakban:  szociális  törvény),  az  1997.  évi  XXXI.  törvény  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény), valamint a 
hozzájuk  kapcsolódó  rendeletek  alapján  gyűjti  a  fenti  adatokat  az  OSAP  keretében, 
természetesen figyelembe véve az aktuális módosításokat is. 

Az  adatokat  az  érintett  intézmények  és  szervezetek  szolgáltatják  a  kérdőívek  alapján.  A 
gyermekvédelmi rendszerben élőkről a következő kérdőívek alapján juthatunk adatokhoz (a 
felsorolás nem teljes körű, csak a vizsgált  szempontok alapján fontos kérdőíveket soroljuk 
fel):
• 1208 Jelentés a gyermekotthonok és a nevelőszülői hálózatok helyzetéről
• 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről
• 1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
• 1832 Alapinformációk szociális és gyermekellátást végző szervezetekről
• 1696 Kimutatás a családsegítő szolgálatok működési adatairól
• 1775 Jelentés a gyermekjóléti alapellátásokról
• 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról
• 1410 Adatszolgáltatás a közoktatási intézmények tevékenységéről
• 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

Az  évente  megjelenő  Gyermekvédelmi  Statisztikai  Tájékoztató,  melyet  az  OSAP  adatok 
gyűjtése  nyomán,  elsősorban annak idősoros  táblái  alapján  szerkeszt  a  Szociálpolitikai  és 
Munkaügyi  Intézet,  átfogó  statisztikai  képet  fest  az  ország  legfontosabb  gyermekvédelmi 
adatairól. 

A KSH által gyűjtött OSAP adatok megbízhatóak, pontosak, teljes körűek, ellenőrizhetők és 
összehasonlíthatók más évek adataival. 
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Ezek a megállapítások elegendők lehetnének arra, hogy azt mondjuk: az adatgyűjtés ilyen 
előnyei mellett nyilván naprakész és pontos tájékozottságot lehet szerezni a gyermekvédelem 
magyarországi  helyzetéről,  fejlődéséről,  alakulásáról,  eredményességéről.  Nyilván  ezek  az 
adatok  nemcsak  a  döntéshozók  számára  tartalmaznak  elegendő  információkat,  hanem  a 
szociológiai,  társadalomtudományi  kutatások is  megbízhatóan használhatják  őket.  Valóban 
így van-e?

Papházi  Tibor  és  Szikulai  Isván a  Gyermekvédelem és  statisztika1 című tanulmánya  több 
problémát  is  felvet  az  OSAP  adatok  használhatóságát  illetően.  Az  OSAP  statisztikák 
hátrányaiként megállapítják, hogy
• lassúak, mintegy kétéves átfutási idővel jeleníthetők meg az adatok, 
• a kérdőívek kérdéseit nehéz megváltoztatni az eljárási szabályok nehézkessége miatt,
• nem tudják követni  a  gyors  változásokat,  egy évvel  korábban kell  véglegesíteni  a 

kérdőíveket, ezért rugalmatlanok, 
• nem felhasználóbarátok, nehéz befolyásolni a kérdőívek tartalmát,
• nehéz  elérni,  hogy  ne  maradjanak  ellentmondások  a  kérdőívek  között  és  a 

kérdőívekben.

Az OSAP adatgyűjtés elsősorban intézményekre vonatkozik, az intézményt tekinti elemzési 
egységnek.  A  gyermekvédelmi  rendszerben  élőkről,  a  gyermekvédelmi  rendszert  igénybe 
vevőkről  csak  részlegesen  szerepelnek  adatok,  inkább  aggregált  (összevont,  összegzett) 
formában  jelennek  meg,  ami  azt  eredményezi,  hogy  egyénenként  nem,  csak  valamilyen 
szempont  szerint  összegezve  találhatók  meg  a  kérdőívekben  az  igénybe  vevők  adatai. 
Ugyanakkor a halmozott adatokat tartalmazó kategóriákat jól kellene definiálni, pontosan meg 
kellene mondani, hogy milyen adatok tartoznak bele. Terminológiai egyesítésre, pontosításra 
lenne  szükség:  egyrészt  a  szakma  és  a  kérdőívek  között,  másrészt  pedig  a  különböző 
kérdőívek között. 

Ennek figyelembevételével mutatjuk be, hogy milyen adatokat lehet kinyerni a kérdőívekből. 
Csak  azokat  az  adatokat  vizsgáljuk,  amelyek  közvetlenül  érintik  a  gyermekvédelmi 
rendszerben  élő  gyermeket,  vagy  összefüggésben  lehetnek  velük.  A  továbbiakban  a 
gyermekvédelmi adatok mindegyike a 2007-es Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztatóból 
kerül bemutatásra. 

Az első két vizsgált kérdőív az 1775-ös, Jelentés a gyermekjóléti alapellátásokról és az 1210-
es,  Jelentés  a  gyámhatóság  tevékenységéről.  Az  OSAP  gyermekvédelmi  rendszert  érintő 
statisztikái  azokat  a  gyermekeket  veszik  számba,  akik  a  gyermekvédelmi 
intézményrendszerrel  kapcsolatba  kerültek.  A  gyermekjóléti  szolgálatok  az  alapellátás 
körében végzett törvényi kötelezettségeik szerint végzik a gyermekek gondozását, védelembe 
vételét,  utógondozását.  A szakellátásba  került  gyermekek  esetében  szinte  minden  esetben 
feltételezhető, hogy találkoztak az alapellátást végző szervezetekkel, történtek olyan lépések, 
amelyek  éppen  a  szakellátásba  kerülést  kívánták  megelőzni.  Ilyen  intézkedés  a 
veszélyeztetettség kimondása vagy a védelembe vétel.  Ugyanakkor megjegyzendő,  hogy a 
veszélyeztetettség  kimondása  nem azonos a  védelembe  vétellel.  A védelembe  vétel  olyan 
hatósági  intézkedés,  melyre  akkor  kerül  sor,  ha  a  törvényes  képviselő  a  gyermek 
veszélyeztetettségét nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, az alapellátások igénybevétele 
ellenére. A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény alapján létrejövő 
állapot,  amely  a  gyermek  testi,  értelmi,  érzelmi  vagy  erkölcsi  fejlődését  gátolja  vagy 
akadályozza.  A  védelembe  vétel  éppen  azért  történik,  hogy  a  gyermek  fejlődését  az 
alapellátás segítségével biztosítsák úgy, hogy elkerülhető legyen a családból történő kiemelés. 
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A védelembe vétel  mellett  hatósági  feladatként  az adott  település  jegyzője  nyilvántartja  a 
veszélyeztetettség tényét,  s ezzel kapcsolatban is adatokat szolgáltat,  mégpedig az 1210-es 
kérdőív alapján.  

Vizsgáljuk meg, milyen eligazítást adnak az OSAP statisztikák a gyermekvédelmi rendszer 
ezen fontos működésével kapcsolatban. 

A gyámhatósági statisztikák elemzésekor a fentebb már idézett  szerzők (Papházi–Szikulai) 
bemutatták a veszélyeztetettség alakulását a gyermekvédelmi törvény 1997-es életbe lépésétől 
2006-ig. Megállapították, hogy az egy évtizede megfigyelhető adatok alapján a nyilvántartott 
veszélyeztetett  kiskorúak száma nagymértékű csökkenést mutat.  Számuk a felére csökkent. 
1997-ben a nyilvántartott kiskorúak száma 420 158, 2006-ban 209 800, s a legutolsó adatok 
alapján további csökkenés figyelhető meg, 2007-ben 204 449 fő szerepelt a statisztikákban. A 
szerzők  ennek  okát  abban  látják,  hogy  az  anyagilag  veszélyeztetett  gyermekek  száma 
csökkent nagymértékben: 1997-ben még 81%-ban szerepelt indokként a veszélyeztetettségnél, 
2006-ban 54%-ban, 2007-ben pedig 51%. Megjegyzendő, hogy az 1997-es gyermekvédelmi 
törvény kizárja, hogy szociális okból lehessen gyermeket a családból kiemelni. Tehát ezt a 
csökkenést  magyarázhatjuk  azzal  is,  hogy  a  szociális  okból  keletkezett  gondozási 
problémáknál más utakat kell keresnie a gyermekvédelemnek. Viszont a veszélyeztetettség 
okaként  szereplő magatartási  probléma folyamatosan,  mintegy másfélszeresére  növekedett. 
1997-ben 26 881 esetben szerepelt ez a veszélyeztetettség okaként, 2006-ban 39 347 esetben, 
s tovább növekedett a legutolsó, 2007-es statisztika szerint 42 146-ra. 

Az  alkoholizmus  mint  veszélyeztetettséget  jelentő  tényező  előfordulása  az  évek  alatt 
fokozatosan csökkent. Számszerűen 1997-ben még 32 136 esetben szerepelt okként, 2007-re 
az a szám majdnem 13 ezerrel csökkent, 20 592-re. 

A bántalmazások különböző fajtáiról csak 2006 óta vannak tételes adatok, itt  tendenciáról 
nem  lehet  beszélni.  2007-ben  összesen  9706  esetben  regisztráltak  kiskorúakat 
veszélyeztetettként azért, mert testi, szexuális vagy érzelmi bántalmazásnak voltak kitéve. A 
megelőző évben a számuk 9964. Fizikai vagy érzelmi elhanyagolás miatt 2007-ben összesen 
27 942 gyermek lett veszélyeztetett, előző évben ez a szám 26 565 volt, azaz mintegy 1400 
fővel növekedett az elhanyagoltak száma. 

A védelembe vett kiskorú gyermekek jóval kevesebben vannak, mint a veszélyeztetettek. A 
védelembe vétel már hatósági intézkedés, melyet nyilván szigorúbb feltételek érvényesülése 
esetén lehet elrendelni, s ez az intézkedés egy folyamatos gyermekvédelmi eljárást igényel. A 
védelembe vétel okai összetettebbek is, mint a veszélyeztetettség esetében. A környezeti okok 
mellett  megjelennek  a  szülőnek  felróható  magatartási  okok,  sőt,  a  gyermeknek  felróható 
magatartási okok is. 

Ellentétes  tendencia  figyelhető  meg  a  védelembe  vett  gyermekek  és  a  veszélyeztetett 
gyermekek  számának  alakulásában.  A  védelembe  vett  gyermekek  száma  fokozatosan 
növekszik. 1998-ban (azóta vannak erről adatok) összesen 9824 esetben kerültek védelembe 
kiskorúak. 2007-ben 19 681 védelembe vett kiskorút jegyeztek a statisztikák. 

A védelembe vétel okai között 1998-ban 25,7%-ban környezeti okok, 39,8%-ban a szülőnek 
felróható  magatartási  okok,  és  34,5%-ban  a  gyermeknek  felróható  magatartási  okok 
szerepeltek.  2007-ben 24,8%-ban környezeti,  46,2%-ban a  szülőnek felróható,  29%-ban a 
gyermeknek felróható magatartási ok miatt történt védelembe vétel. Az adatok azt mutatják, 

3



hogy  leginkább  a  szülő  magatartása  dominál  a  védelembe  vétel  okaként,  s  ez  a  szám 
folyamatos emelkedést mutat.

Megjegyzendő,  hogy  a  gyermeknek  felróható  magatartási  ok  nehezen  értelmezhető.  Egy 
kiskorú gyermek esetében a védelembe vételt megelőzően hosszú évek történései vezethetnek 
odáig, hogy egy gyermeket önmagában lehessen okolni a keletkezett  magatartási,  tanulási, 
életviteli gondokért. 

A  következőkben  megfogalmazhatók  azok  a  problémák,  melyekre  nem  adnak  választ  a 
statisztikák. 

Ezen  statisztikák  alapján  nem  követhető  a  hatósági,  gyermekjóléti  intézkedések  
eredményessége. Nem lehet tudni, hogy a védelembe vétel milyen eredménnyel zárult. Sikeres 
volt-e, megszűntek a védelembe vételt indokoló problémák, mennyi ideig tartott a védelembe 
vétel, esetleg történt-e családból kiemelés, átmeneti gondozásba, vagy szakellátásba került-e a 
gyermek.

Nemcsak  az  egyedi  esetek  nem  követhetők, tehát  egy  adott  gyermek  sorsát  nem  lehet 
figyelemmel kísérni a gyermekvédelmi rendszeren belül, hanem az összesített adatok ilyen  
formája sem ad arra lehetőséget, hogy az eredményesség eseteit általánosságban mérhessük. 

Egyetlen támpont szerepel ezekben a statisztikákban, mégpedig a tárgyévben védelembe vett 
és megszűnt esetek száma. Ezek csak összesített számként szerepelnek, nem derül ki, hogy 
miért, milyen esetekben, milyen eredménnyel zárult a védelembe vétel. 

1. ábra

Az adatokból azt láthatjuk, hogy a két adatsor folyamatosan közelít egymáshoz, azaz csaknem 
ugyanannyian törlődnek a védelembe vételi nyilvántartásból, mint amennyien bekerülnek. Az 
adatok  azonban  nem  adnak  magyarázatot  a  jelenségre,  nevezetesen  a  kikerülők  magas  
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számából  feltételezhető  „eredményességre”.  Csak  társadalomtudományi,  szociológiai 
kutatások alapján lehetne a változások okait feltárni. 

A gyermekjóléti szolgálatok tevékenysége melyet az 1775-ös kérdőív alapján vizsgálhatunk 
statisztikailag,  más  számokat  mutatnak  pl.  a  védelembe  vétel  esetében.  A  gyermekjóléti 
szolgálat  (törvényi  kötelezettségeinek  megfelelően)  minden  esetben  együttműködik  a 
település  jegyzőjével  és  a  gyámhatóságokkal.  A  védelembe  vételt  ő  kezdeményezheti.  A 
törvények  más  kötelezettségeket,  tevékenységeket,  feladatokat  és  jogokat  telepítenek  a 
szolgálatokhoz,  ezért  a  statisztikában  eltérő  adatok  jelennek  meg.  A  védelembe  vételre 
vonatkozó  adatok  nem  egyeznek  a  jegyzők  által  nyilvántartott  adatokkal.  Így  pl.  a 
gyermekjóléti  szolgálatok  tevékenységét  rögzítő  statisztikákban  a  szolgálatok  2007-ben 
összesen  23 371  védelembe  vett  gyermek  esetében  végeztek  gondozási  tevékenységet.  A 
jegyző  általi  védelembe  vételek  statisztikái  elsősorban  a  hatósági  intézkedés  indokait 
tartalmazzák, a gyermekjóléti szolgálatok adatai pedig a gondozási tevékenység jellemzőit. A 
gyermekjóléti szolgálatok a gondozottak korát, nemét, a kezelt probléma típusát rögzítik. 

Az  alábbi,  2.  ábra  a  2007-es  adatok  alapján  mutatja,  hogy  a  gyermekjóléti  szolgálatok 
tevékenységük  során  milyen  problémákat  kezeltek.  Az  anyagi  problémák  esetében  a 
megélhetési  és  lakhatással  összefüggő  gondokat  veszi  figyelembe,  a  családi  konfliktusok 
esetében a  szülők egymás  közötti,  vagy a szülő-gyermek  közötti  problémákat,  a családon 
belüli  bántalmazás  esetében  a  fizikai  vagy  szexuális  eseteket  rögzíti  a  statisztika.  A 
gyermekjóléti  szolgálatok  a  vizsgált  évben  országosan összesen 700 408 esetben  kezeltek 
problémákat. 

Az adatok azt mutatják, hogy a kezelt esetek legnagyobb számban az anyagi problémákból 
adódó megélhetési,  lakhatási  gondokkal  vannak összefüggésben.  Ezek az  adatok egyezést 
mutatnak a veszélyeztetettség okainak statisztikáival.

2. ábra 
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A  gyermekjóléti  szolgálatok  gondozási  tevékenységét  többen  kezdeményezhetik:  a 
gyermekvédelmi rendszer szereplői, maguk az érintettek vagy szüleik. 

A gyermekjóléti szolgálatok működésével kapcsolatok statisztikák ugyanazt a problémát vetik 
fel, mint a hatósági feladatokat ellátó gyermekvédelmi intézmények. 

Nem mérhetőek,  statisztikailag  nem elemezhetőek  az  intézmények  működése  következtében  
feltételezhető eredmények. 

Nincs  statisztika  arról,  hogy  a  gondozási  tevékenység  keretében  végzett  szakmai  munka  
következtében miként  változott az adott gondozott gyermek problémája, megoldódott, javult,  
újabb intézkedést kellett hozni, esetleg a gyermek szakellátásba került, iskolát váltott, stb.

Nincs statisztika arról, mennyi időt fordított  a szolgálat egy adott gyermek ellátására.

A rendelkezésre álló adatok nem igazán alkalmasak az ellátórendszer működésének minőségi  
jellemzésére, a szakmai fejlesztésekre, újításokra vonatkozó koncepciók megalapozásához.  

Az  eredményesség  mérése  nélkül  nincs  visszacsatolás,  az  elvégzett  szakmai  munka 
értékelésénél ennek pedig fontos szempontnak kellene lennie.

A 3. ábra a gyermekjóléti szolgálatok gondozási eseteinek számát mutatja a kapcsolatfelvétel 
módja szerint, 2007-ben.

3. ábra
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Az ábrán látható, hogy a gyermekjóléti szolgálatok gondozottjainak relatív többsége, 33%-a 
jelzőrendszer működése során kerül kapcsolatba a szolgálattal. Igen nagy számban lesznek a 
szolgálat ellátottjai magának a szolgálatnak a tevékenységéből adódóan, 26%. 

A következő, 4. ábra azt mutatja, hogy a jelzőrenszer szereplői között hogyan oszlanak el az 
esetek.

4. ábra
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A  jelzőrendszer  szereplői  között  meghatározó  jelentőséggel  bír  a  közoktatási  intézmény, 
mintegy 43%-ban jelez a szolgálatok felé. Bár ez másképp is értelmezhető, hiszen az iskola az 
a  családon  kívüli  szereplő,  mely  naponta  több  óra  hosszat  érintkezik  a  veszélyeztetett 
gyermekkel.   Az  iskolák  gyermekvédelmi  felelősei  az  OSAP  1410-es  kérdőívében 
szerepelnek ugyan, de a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőként 
vannak megjelölve, több más hasonló munkakörrel együtt.   Ezek után  nem tudni, hogy az  
oktatási  intézmény  részéről  a  jelzőrendszer  szereplőjeként  kinek  a  konkrét  feladata  a  
tanulókat ért problémák jelzése.  A második helyen, de ennél jóval kisebb, 19%-os aránnyal 
jelenik meg az önkormányzat, a harmadik aktív szereplő pedig az egészségügyi szolgáltató, 
14%-kal, mely többségében a védőnőt jelenti. 

Fontos  lenne  kidolgozni  az  egyes  ellátási  formák  szakmai  minőségét  leginkább  jellemző 
kritériumokat, és ezeket beépíteni a statisztikai kérdőívekbe. 
Például az iskolai gyermekvédelmi felelősökre vonatkozóan:
• számuk,
• az egy főre jutó tanulói létszám intézményenként,
• képzettség (különös tekintettel a gyermekvédelmi felelősségre való plusz 

felkészültségre),
• teljes munkaidőben/részidőben végzi-e munkáját, ha részidőben, van-e egyéb 

munkaköre az intézményben,
• egy tanévben hány esetet kezel – az eredményességhez mutatók,
• tanéven kívüli tevékenységek.

A  továbbiakban  a  közoktatási  adatgyűjtés  1410-es  számú  kérdőív  alapján  keletkezett, 
elsősorban  a  gyermekvédelmi  rendszerrel  kapcsolatos  adatokat  elemezzük.  A 
gyermekvédelmi rendszerben élő gyermekek adatai csak nagyon kevés esetben jelennek meg, 
intézeti,  állami  nevelt  címszó  alatt  tartalmaznak  alap  oktatási  adatokat.  Az  adatok 
feldolgozása  az  Oktatási  Statisztikai  Évkönyv  2008/2009.  keretében  történik,  ott 
hozzáférhetőek.  A  továbbiakban  forrás  megjelölése  nélkül  ezeket  az  adatokat  fogjuk 
felhazsnálni. 

Elsősorban a valamilyen típusú hátránnyal  küzdő gyermekek adatait  tekintjük át,  hiszen a 
gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmény rendszer gondozottjai többségükben 
közülük kerülnek ki. 

Az 5. ábra az óvoda és az általános iskola nappali képzésében részt vevő, valamilyen típusú 
hátránnyal küzdő tanulóinak adatait  mutatja be. 

5. ábra
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A valamilyen hátránnyal küzdő tanuló ebben a grafikonban az összefoglaló nevét jelenti az 
évismétlőknek,  az intézeti  állami  nevelteknek,  a  veszélyeztetett  gyermekeknek,  a  tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdőknek, valamint a törvényi szinten szabályozott hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülőknek2.  

Itt  a  statisztikák  nem  adnak  pontos  magyarázatot  arra,  hogy  a  hátrányos,  valamint  a  
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül hányan évfolyamismétlők, hányan küzdenek  
tanulási, magatartási nehézségekkel. Csak feltételezzük, hogy bizonyára a többség közülük 
kerül ki, de fontos lenne ennek pontos, számszerű ismerete is.

Ugyanitt  a  statisztika  intézeti  és  állami  neveltjének  fogalma  bizonyára  megfelel  a 
gyermekvédelmi rendszer kereteiben a szakellátásában élő gyermekének. 
Fontos  lenne,  hogy  a  statisztikák  teriminológiája  megegyezzen,  azaz  a  gyermekvédelmi  
rendszerben élő fogalmak mindenütt ugyanúgy szerepeljenek. Az „intézeti nevelt” és „állami 
nevelt”  fogalmak a gyermekvédelemben már nem használatosak.

A grafikon tengelyén feltüntettük az összes óvodás és általános iskolás gyermek számát, az 
oszlopok a hátrányok fajtáit  jelölik az érintett  gyermekek számával.  Már itt  kitűnik,  hogy 
arányaiban  milyen  magas  mindkét  képzésben  a  hátrányos  helyzetű  gyermek,  óvodában 
25,72%-a, általános iskolában 30,65%-a az összes gyermeknek. A következő, 6. ábra éppen 
ezeket  az  arányokat  teszi  szemléletessé.  Az  óvodák  és  nappali  képzésű  általános  iskola 
valamilyen  hátránnyal  küzdő  gyermekeknek  az   arányát  mutatja  az  összlétszámhoz 
viszonyítva. 

6. ábra
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Látható, hogy az általános iskola nappali tagozatos képzésében tanuló gyermekek több mint a 
fele valamilyen hátránnyal  küzd. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű összesen 
43%-uk,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzd  5,3%-uk,  veszélyeztetett  gyermek 
majdnem  7%-uk,  2,3%-uk  évismétlő.  Még  ha  azt  feltételezzük,  hogy  ez  utóbbi  három 
kategória gyermekei mind a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek közül 
kerülnek  ki,  akkor  is  megdöbbentően  magas  ez  a  szám.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  adott 
korcsoport  gyermekei  közül  több  mint  minden  másodiknak  valamilyen  nehézséggel  kell 
szembenéznie, mely nyilván befolyásolja iskolai teljesítményét.  A két oszlop számai még azt 
is jelenthetik,  hogy az óvodákba kevesebb hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek kerül be. Nincs magyarázat másként arra,  miért  kisebb az aránya a hátrányokkal 
küzdőknek a óvodások között. A tanulási, magatartási nehézségeket lehet egyedül az iskolás 
korral összefüggésbe hozni, ebben ezért nem szorul magyarázatra a kisebb arányszám. 

Az alapfokú nappali  oktatás  eredményességéről  nincsenek  konkrét  statisztikai  adatok.  Azt 
tudjuk, hogy az ebben az oktatási formában található 16 évesek 5%-a még nem végezte el a 8 
általános osztályt. 

2008-ban a 8 éve indult első osztályosok 90%-a végezte el eredményesen a 8. évfolyamot. Ez 
a mutató hosszú idő óta 89-90% körül mozog.

A középfokú  nappali  rendszerű  oktatásban  részt  vevők  száma  eltérő  módon  változott.  A 
szakiskolákban tanulók száma 0,5%-al nőtt. A speciális szakiskolák létszáma alig változott 
(0,1%-ot nőtt), a szakközépiskolai létszám 1999/2000 óta tartó lassú csökkenése 2002/2003-
ban megfordult, majd 2004/2005-ben ismét csökkenni kezdett, az utolsó évben 2,3%-ot. 
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Míg  1990/1991-ben  a  középfokú  oktatásban  részt  vevő  tanulók  44%-a  a  szakiskolában 
(szakmunkásképzőben) tanult, 2008/2009-ben arányuk 23,3%. 

Az  általános  képzést  nyújtó  és  a  felsőfokú  tanulmányokra  eredményesebben  felkészítő 
gimnáziumok részaránya 24%-ról 35,5%-ra emelkedett. 

A legnépszerűbb intézménytípusba, a szakközépiskolába járó tanulók aránya 33%-ról 41,2%-
ra ugrott. 

A középfokú képzésben tanuló tanulók esetében a hátrányos helyzet  (jelen esetben nem a 
törvényi kritériumok szerint, hanem a szó jelentése alapján értendően) különböző kategóriáit a 
statisztika ugyanazokkal a fogalmakkal és esetekben méri. 

A következő, 7. ábra bemutatja, hogyan oszlanak meg a különböző hátrányok a középfokú 
nappali képzésben részt vevők körében.

7. ábra

Az  ábra  abszolút  számokban  mutatja,  hogy  az  adott  képzési  formában  konkrétan  hány 
gyermek tartozik a mért kategóriákhoz. A vízszintes tengelyen az iskola típusát, valamint az 
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abban  a  nappali  képzési  formában  tanulók  teljes  számát  láthatjuk.  Arról,  hogy  vannak-e 
eltérések a gyermekek hátrányaiban a különböző képzési típusokban, a 8. ábra tájékoztat.

8. ábra

Nem meglepő, hogy a gimnáziumi képzésben részt vevő gyermekek a többi képzési formához 
viszonyítva  sokkal  kevesebb  hátránnyal  küzdenek.  A  gimnáziumi  képzésben  az  összes 
valamilyen  típusú  hátránnyal  küzdő  gyermekek  aránya  13,31%,  a  szakközépiskolában 
22,38%,  a  szakiskolában  51,67%,  a  speciális  szakiskolában  91,28%.  Ezek  nem  meglepő 
adatok,  a  PISA  vizsgálatok  egyértelműen  mutatták,  hogy  Magyarországon  a  közoktatás 
eredményessége  nagymértékben  függ  a  gyermekek  családi  hátterétől.  A  közoktatás  a 
hátránnyal érkező gyermekeket pedig nem tudja kompenzálni, hanem növeli a hátrányaikat. 
Ezek  az  adatok  is  egyértelműen  mutatják,  hogy  a  felsőfokú  képzéshez  könnyen  vezető 
gimnáziumi képzésben részesülők között a legjobb családi hátterű gyermek tanulnak. 

Még két figyelemre méltó adatról kell  szót ejteni.  A speciális  szakiskolákban a statisztika 
alapján  intézeti  állami  nevelt  gyermekek  száma  a  többi  képzési  formához  viszonyítva 
kiugróan  magas,  10,42%.  A  szakiskolák  tanulóinak  1,31%-a  intézeti,  állami  nevelt.  A 
gimnáziumban  tanulókat  százalékban  szinte  nem is  lehet  mérni,  hiszen  összesen az  adott 
tanévben  Magyarországon  195  intézeti,  állami  gyermek  tanult,  szakközépiskolában  451. 
Azaz:  összesen  646  gyermekvédelmi  rendszerben  élő  gyermeknek  volt  esélye  arra,  hogy  
érettségi bizonyítványt szerezzen a nappali képzésben. 

Az OSAP (2023. sz. Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról, 1206 sz. 
Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól) adatgyűjtés keretében 
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néhány  olyan  gyermekellátás  adatait  ismertetjük,  melyek  az  oktatás  keretében  kívánnak 
támogatást nyújtani a hátrányokkal küzdő gyermekeknek. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény elemei 
közül  ki  kell  emelni  a  családban  nevelkedő,  de  nehéz  szociális  körülmények  között  élő 
gyermekeket  megillető  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményt,  valamint  a  rendkívüli  
gyermekvédelmi támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes tankönyv- és egyéb 
kedvezményeknek az igénybevételére, vagyis a támogatás nem pénzbeli juttatást jelent.

2008-ban mintegy 530 ezer gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 
Jogszabályban szabályozott  feltételek mellett  még  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és 
egyéb pénzbeli ellátás, valamint  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás illeti meg a törvényi 
feltételeknek megfelelő, az adott gyermeket nevelő személyeket. 

Kifejezetten az oktatásban tanuló gyermekek helyzetén  kíván javítani  az ingyenes  étkezés 
intézménye.  Szociológiai  kutatások3 igazolják,  hogy a leghátrányosabb helyzetű társadalmi 
csoportok gyermekeinél nem ritka, hogy rendszeres étkezést csak az oktatási keretek között 
biztosított étkezés jelent. 

Ingyenes étkeztetésre azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 
1–6. osztályába járó diákok jogosultak,  akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben  
részesülnek. 2002 óta folyamatosan bővül azoknak a gyermekeknek a köre, akik ingyenesen 
vagy  50%-os  térítési  kedvezménnyel  étkezhetnek  az  óvodákban  és  általános-,  illetve 
középiskolákban. 

50  százalékos  mértékű  kedvezményes  étkezésre  jogosultak az  ennél  idősebb,  7–13. 
évfolyamon tanuló,  rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülő diákok,  valamint  
azok  a  bölcsődés,  óvodás  és  iskolás  gyermekek  is,  akik  rendszeres  gyermekvédelmi  
kedvezményre  nem  jogosultak,  de  tartósan  betegek,  fogyatékosok,  illetve  3  vagy  több  
gyermeket nevelő családban élnek.

A  gyermek-közétkeztetésben (bölcsőde,  óvoda,  általános  iskola  és  középiskola)  összesen 
mintegy 978 ezer gyermek étkezik. (2008-as adat).
Ebből kedvezményes étkeztetésben részesül

• bölcsődében közel 9 ezer gyermek, ami azt jelenti, hogy a gyermekek 28%-a,
• óvodában közel 120 ezer, azaz a gyermekek 35%-a,
• általános iskolában közel 240 ezer, a gyermekek 26%-a.

Az  ingyenes  tankönyvtámogatás  szintén  a  szociálisan  hátrányos  helyzetű  tanulók  iskolai 
képzéséhez kíván segítséget nyújtani.  2003 óta az 1–13. évfolyamokon, a szakiskola 9–10. 
évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók után jár. 

Ingyenes  tankönyvellátásban részesül  a  nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő 
minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,  
több fogyatékosság együttes  előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  pszichés fejlődés  
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,  
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar), három-  
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vagy  többgyermekes  családban  él,  nagykorú  és  saját  jogán  családi  pótlékra  jogosult, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

A kedvezmény iránti igényt az iskoláknál nyújtják be a szülők. 2008-ban mintegy 600 ezer  
gyermek volt jogosult ingyenes tankönyvellátásra. 

A következőkben  a  szakellátásban  élők  adatait,  valamint  a  szakellátáshoz  kötött  hatósági 
statisztikákat  elemezzük.  Elemzésünk  leginkább  arra  terjed  ki,  hogy  milyen  adatokat 
tartalmaznak  az  OSAP  statisztikák  a  gyermekvédelmi  rendszerben  élők  oktatásával 
kapcsolatban.   (Ld.  1208  sz.,  Jelentés  a  gyermekotthonok  és  nevelőszülői  hálózatok 
helyzetéről;  az  1209  sz.,  Jelentés  a  területi  gyermekvédelmi  szakszolgálatok  helyzetéről, 
valamint az 1210 sz., Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről című statisztikák.)

Legelőször egy rövid statisztikai áttekintés a szakellátásban élő gyermekekről. (Az adatok a 
továbbiakban a 2007-es Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztatóból származnak.) 

Az 1. táblázat a szakellátásban élő, gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekekre 
vonatkozó számadatokat mutatja be.

1. táblázat

Megnevezés Gyermekek száma Összesen
ideiglenesen
elhelyezett

átmeneti
nevelt

tartós
nevelt

utógondozói
ellátásban
részesül

átmeneti
gondozott

Gyermekotthon
Gyermekotthon 281 2073 118 323 13 2808
Lakásotthon 138 2748 240 651 3777
Speciális 
gyermekotthon

5 300 15 5 325

Ált.  iskola, 
diákotthon  és 
gyermekotthon

14 302 41 112 469

Utógondozó 
otthon

6 551 5 562

Különleges 
gyermekotthon

81 756 96 207 6 1146

Egyéb 201 201
Összesen 519 6185 510 2050 24 9288

Nevelőszülői hálózat
Hivatásos 
nevelőszülőnél

64 1382 141 296 1883

Hagyományos 
nevelőszülőnél

276 7226 742 1722 7 9 973

Összesen 340 8608 883 2018 7 11 856

Összesen 21 144 gyermek vagy fiatal felnőtt él a gyermekvédelmi gondoskodás különböző 
formáiban. 
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A  továbbiakban  a  gyermekvédelmi  rendszerben  élők  oktatásával  kapcsolatos  adatokat 
vizsgáljuk.

A  Gyermekvédelmi  Statisztika  Tájékoztató  adatai  a  gyermekvédelmi  rendszerben  élő 
gyermekekkel  kapcsolatban a 2006/2007-es tanévre vonatkoznak. Eddigi  elemzésünkben a 
legfrissebb,  2008/2009-es  tanévre  vonatkozó  adatokat  vettük  figyelembe.  A továbbiakban 
jelezni fogjuk a két statisztika eltéréseit. Ugyanakkor a statisztikai fogalmak sem egyeznek 
meg, ezért nem egyértelmű, hogy pl. az oktatási statisztikák intézeti, állami nevelt fogalmai 
mennyiben fedik pontosan a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeket. Az oktatási és  
a  gyermekvédelmi  statisztikai  adatokat  ugyanazon  évben  összevetve  elmondhatjuk,  hogy  
sohasem egyeznek meg a számok, nyilván az eltérő fogalmak miatt. 

A  2.  táblázat  az  általános  iskolás  korú,  gyermekvédelmi  rendszerben  élőket  mutatja 
nevelkedési hely, valamint iskolatípus szerint.

2. táblázat

Nevelkedési 
hely

Általános iskolába járó Dolgozó
k 
általános 
iskolájáb
a járók

Saját 
évfolyamán

Össze-
sen

Az összes közül
(9253)

norm
ál 

korú

túlkoro
s

saját 
gyermekotthon

i általános 
iskolába járó

értelmi 
fogyatékosoka

t ellátó 
általános 
iskolai 

oktatában 
részesülő

Gyermekotthon 1795 2490 4285 695 1333 39
Nevelőszülői 
hálózat

3261 1707 4968 82 912   1

Összesen 5056 4197 9253 777 2245 40

A Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztató adatai szerint a 2006/2007-es tanévben összesen 
9253 tanult általános iskola nappali tagozatán, és további 40 fiatal felnőtt dolgozók általános 
iskolájában. Az oktatási statisztikák ugyanerre a tanévre az általános iskola nappali tagozatán 
intézeti, állami nevelt címszó alatt 7216 tanulót tartottak számon. 

A  táblázatból  szembetűnő,  hogy  a  gyermekotthonban  nevelkedő  gyermekek  közül 
nevelőszülőknél nevelkedő társaikhoz képest közel nyolcszázzal több túlkoros gyermek jár 
általános iskolába. 

A 9. ábra a szakellátásban élő, a 2006/2007-es tanévben az általános iskolát befejező tanulók 
továbbtanulására vonatkozó adatokat mutatja.

9. ábra
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Több szociológiai vizsgálat4 mutatta, hogy a szakellátásban élők továbbtanulási esélyei jóval 
rosszabbak, mint az egyéb kortárs csoportokba tartozóké. Már az általános iskola befejezése 
után kimarad a tanulásból a gyermekek 8,5%-a, 64,6%-uk pedig szakiskolában tanul tovább. 
Az országos adatok szerint az utóbbi években a fiatalok 23% körüli arányban vesznek részt a 
szakiskolai  oktatásban.  Gimnáziumban  a  szakellátásban  részesülők  mindössze  7,5%-a 
folytatja  tanulmányait  (országosan az  utóbbi  években ez  az  arány 35% körül  alakult),  az 
érettségit  is adó szakközépiskolában 17,5%-uk (országosan 41% körüli az arány az utóbbi 
években) . Azt mondhatjuk, hogy szinte fordított arányban tanulnak tovább, mint az országos 
átlag. Ez azt is jelenti, hogy nagyon kevés szakellátásban élő gyermeknek van esélye arra, 
hogy a felsőoktatásba bekerüljön.  A felsőoktatásban továbbtanulókról egyáltalán nincsenek  
adatok.

Az ábrából az is kiderül, hogy a nevelőszülőknél élő gyermekek nagyobb számban vesznek 
részt  érettségit  adó középfokú képzésben.  Ugyanakkor  a rendelkezésre  álló  adatok szerint 
meglepő  módon  a  gyermekotthonokban  élők  közül  többen  fejezik  be  sikeresen  a 
tanulmányaikat.  A  3.  táblázat  azt  mutatja,  hogy  az  általános  iskola  befejezése  után 
iskolatípusonként és nevelkedési helyenként a 2006/2007-es tanévben hány szakellátásban élő 
gyermek kezdte meg tanulmányait, mennyi volt az összlétszámuk tárgyév december 31-én, és 
mennyien fejezték be sikeresen a tanulmányaikat az adott tanévben.

3. táblázat

Iskolatípus Tárgyév (2006/2007) szept. 
1-jén

kezdte tanulmányait

Tanulók száma tárgyév 
(2006/2007) dec. 31-én

Tárgyévben (2006/2007) 
tanulmá-nyaikat sikeresen 

befejezők száma
Gyermekotthon Nevelőszülői

hálózat
Gyermekotthon Nevelőszülői

hálózat
Gyermekotthon Nevelőszülői

hálózat
Gimnázium 64 132 153 250 30
Szakközépiskola 136 221 230 451 61
Szakiskola 732 534 1509 1079 290
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Iskolarendszeren 
kívüli képzés

23 18 46 34 13

Összesen 955 905 1938 1814 394 209

Az  adatok  hiányosságai  ellenére  feltételezhető,  hogy  a  gyermekotthonban  élők  relatíve 
sikeresebbek az eredményes befejezés tekintetében, mint nevelőszülőnél élő társaik. Ötven 
fővel  kevesebben  kezdték  tanulmányaikat  a  nevelőszülőknél  élők,  124-el  kevesebben 
tanulnak  a  különböző  iskolatípusokban,  míg  185-el  kevesebben  fejezték  be  sikeresen 
tanulmányaikat  tárgyévben,  mint  gyermekotthonban  élő  társaik.  A statisztikák  nem adnak 
pontos magyarázatot a jelenségre, hiszen nem tudjuk, hogy az adott évben végzős tanulók  
hogyan oszlottak  el  nevelkedési  hely  szerint.  Nem tudjuk,  hogy miért  nem végezték  el  az  
iskolát,  nem  tudjuk,  végleg  befejezték-e,  vagy  évet  ismételnek,  újra  kezdik,  stb. 
Megállapíthatjuk,  hogy  nincsenek  statisztikák,  melyek  az  iskolai  lemorzsolódásról,  annak 
mérhető okairól szólnának. Ez persze nemcsak a gyermekvédelmi rendszerben élőkre igaz, 
hanem országosan is  ugyanezt  a problémát érzékeljük.  Egyik  rendszer sem követi  tanulói 
eredményességét, egyáltalán nincsenek statisztikák erről a területről.

Összefoglalás

A  szociális,  gyermekjóléti  szféra  Magyarországon  állandó  változásban,  fejlődésben  van.  A 
társadalomban  jelentkező  új  igényekre  a  szociálpolitikusok,  gyermekvédelmi  szakemberek  az 
ellátások  új  formáival  válaszolnak.  Ezek  részletes  és  pontos  számbavételére  a  jelenlegi 
kérdőívrendszer  nem  ad  lehetőséget.  De  nemcsak  az  intézményi  feladatellátás  pontos 
számbavétele,  a  „mi  mennyi?”  kérdésének  megválaszolása  fontos  feladat,  hanem  a 
társadalomkutatások igényeinek kielégítése is fontos ahhoz, hogy reális és pontos képet kapjunk a 
gyermekvédelmi rendszer működéséről. 

Olyan kérdőívrendszer kidolgozása látszik szükségesnek, amely lehetővé teszi az intézmények 
tevékenységének és anyagi ráfordításainak pontos áttekintését, képes követni a gyakran változó 
szabályozást, és a törvényekben még nem látható, újonnan jelentkező szolgáltatások vizsgálatára  
is alkalmas. Olyan adatgyűjtésre lenne szükség, amely statisztikailag is átlátható rendszert mutat, 
átfogja nemcsak a gyermekvédelmi, de a szociális intézményrendszer egészét. Ezen túl megfelel a  
kutatók igényeinek, s a döntéshozók számára is használható információkat tartalmaz. 

Az adathiány sok esetben nehezíti  a  kutatásokat.  A kutatókkal való szorosabb együttműködés 
szükséges ahhoz, hogy ezeket a hiányzó területeket a statisztikákban pótolhassuk.

Fontos lenne, hogy a különböző területek szakmai, statisztikai fogalmait, definícióit egységessé  
tegyék.  A  fenti  írásban  is  volt  erre  példa,  de  ezen  túl  például  az  alapellátás  fogalmait  is 
egyértelművé tenni.

Az  adatszolgáltatás  jelenleg  túlnyomórészt  a  papíralapú,  csak  elvétve  digitális.  A  kitöltött  
kérdőívet  a  KSH területi  igazgatóságain  rögzítik,  ahol  egyúttal  ellenőrzik  is  azokat.  Ennek a 
technikának az elektronikus adatszolgáltatás irányába történő elmozdítása elkerülhetetlen, ezért  
szoros együttműködésre van szükség az informatikusokkal.

Az informatikai fejlesztés, az elektronikus feldolgozás, az adatokhoz való hozzáférés lehetősége 
az írásban már felvetődött problémák többségére választ adna.
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Az intézményi információk szükségességét nem megkérdőjelezve, olyan statisztikai adatgyűjtésre 
lenne szükség, mely a szolgáltatásokat, azok eredményességét követhetné. A teljes szociális és  
gyermekvédelmi ellátórendszer működése az eredményesség mérése nélkül nehezen értékelhető.
Gyermekvédelmi  szempontból  a  szolgáltatórendszer  működésének  eredményei  nélkül  nem 
lehetünk tisztában azzal,  hogy a befektetett  anyagi,  szakmai  munka mennyire  érte  meg azt  a  
ráfordítást, amit a rendszer a működéshez biztosít. Az eredményesség felmutatása, mérhetősége 
biztosítja azt a szakmai,  társadalmi elismerést,  ami nélkül nehéz hatékonyan működtetni ilyen 
nagy erőforrásokat igénylő ellátórendszereket.
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