
DARVAS ÁGNES 
TAUSZ KATALIN

Darvas Ágnes pszicho
pedagógus, szociológus.
A szociális munkásképzés
ben dolgozik az ELTÉ-n.
Tausz Katalin szociálpoli
tikus, a szociológiai tudo
mányok kandidátusa. Az
ELTE Szociális Munka és
Szociálpolitikai Tanszék
vezetője.

Gyorsjelentés a gyermek
szegénységről Magyaror
szágon és Romániában
című közös kiadványuk
tavaly jelent meg.

A gyermekszegénység
fogalma

1Child poverty in rieh

nations. UNICEF 2000.

2Bálint György:
Szegénység. In:

B. Gy.: A toronyőr

visszapillant. Magvető,

Budapest, 1966.

Gyermekszegénység
Magyarország a gyermekszegénység szempontjából a világ hu
szonhárom fejlett ipari országa között azonos, abszolút szegénységi
mércével mérve a huszonkettedik, relatív szegénységi küszöböt al
kalmazva a tizedik helyet foglalja el.!

" ... szegénynek lenni többet jelent, mint éhezni. Az éhség csak
egyik tényezője a szegénységnek a sok közül. A szegénységet
nem csillapítja egy darab kenyér vagy egy tányér leves.,,2 A sze
génység nem csupán a megfelelő táplálkozás, az évszakhoz alkal
mazkodó ruházkodás és a védelmet nyújtó fedél hiánya. A sze
génység elsősorban ugyan jövedelemhiány, de az emberi kapcso
latok kiüresedése, a hatalomhoz, a befolyáshoz való hozzájutás le
hetetlensége, másfajta tárgyi környezet, a társadalomban szoká
sosnak vagy normaszerűnek tekintett tevékenységektől való meg
fosztottság is.

A gyermekek nélkülözése egyrészt a létfontosságú - a fizikai
és mentális életesélyek megteremtését biztosító - szükségletek
kielégítésének hiánya, másrészt egyfajta kirekesztettség. Anyagi
kérdés, de nem pusztán az. Mindenesetre a gyermekek szegény
sége nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a család egy főre ju
tó jövedelme elér-e egy kívánatosnak tartott összeget, hanem ab
ban is, hogy az elégséges források hiányában a gyermek kizáró
dik a gyermekek társadalmának többsége számára adott lehetősé

gekből. Így megfosztatnak a megfelelő lakáskörülményektől, az
egészséges táplálkozástól, a felnőtt életpályát megalapozó tanulás
lehetőségétől, a kiegyensúlyozott testi, szellemi és lelki fejlődés

hez nélkülözhetetlen életkörülményektől,emberi kapcsolatoktól.
A szegénység mérésére különféle eszközöket alkalmaznak. A

létminimum szintje alatt a háztartások megközelítőleg egyharma
da él, a népesség átlagjövedelmének fele alatti jövedelemből 14,6
százaléknyi háztartás kényszerül boldogulni. Minden számítási
módszer szerint a gyermekek szegénysége jelentősen meghaladja
a felnőtt társadalomét, s a szegénnyé válás által a legkisebbek, az
iskoláskor alatti gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Az elmúlt
évben ugyan némileg javult a gyermekes családok helyzete, de el
sősorban az aktív keresővel rendelkező háztartásokban. Ám az
aktív keresőt nélkülöző és az egyszülős családok helyzete romlott.

2üü1-ben a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal megbízásából Fer
ge Zsuzsa vezetésével a jóléti ellátórendszerek működését fel
térképező kérdőíves kutatást folytattunk az aktív korú és jöve
delmét tekintve a népesség alsó harmadához tartozó háztartá
sok körében.
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eredményei

E vizsgálat szerint az alacsony jövedelmű családok háromne
gyede gyermekes család. A családok egyötöde három és több
gyermekes. A gyermekes szegény családok egyharmadában nincs
állandóan foglalkoztatott felnőtt, a családok tizennyolc százalék
ban a szülők kizárólag szociális juttatásokból fedezik a család
megélhetését. hetven százalékuk havi egy főre jutó jövedelme
nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét, a 18 310 forin
tot. E háztartások felének van valamilyen adóssága, harminc szá
zalékuknak köztartozása, melynek eredményeként az elmúlt há
rom év során tizenhat százalékuknál szüntette meg a szolgáltatást
valamely közüzemi vállalat.

A szegény családokban nevelkedő gyermekek majdnem fele
községekben él. Bár a gyermekszegénység mértéke - mint általában
a szegénységé - a falvakban jelentősebb, mélysége Budapesten na
gyobbnak tűnik. E családokban aháztartásfők - általában az apa
vagy az anya - egyötöde rendelkezik érettségivel vagy annál ma
gasabb iskolai végzettséggel. Ugyan a népesség egészében mért ará
nyánál jóval több roma család él szegénységben (huszonöt százalék),
azonban a szegénység nem csupán etnikai kérdés.

A szegény családok gyermekeinek egyharmada szegényes la
kókörnyezetben is él, egynegyedük a település központjától
messze, saját megítélése szerint veszélyes környezetben, ahová
még kiépített út sem vezet. E gyermekek fele egy-két szobás, több
mint egynegyedük nedves, zsúfolt, egyötödük pedig huzatos, ne
hezen fűthető, lakásokban lakik. Minden ötödik családban a gyer
mekek és a felnőttek harmadmagukkal osztoznak egy szobán. La
kásaik durván egyötödében nincs vécé, fürdőszoba. A családok
több mint egyharmadának még e rossz állapotú, kis lakások fenn
tartása is gondot okoz.

A gyermekes szegény háztartások kilenc százalékában nincs
hűtőszekrény, hat százalékában nincs televízió, hét százalékában
mosógép, tizenhat százalékuk nem tudja megfelelően fűteni a la
kását, egyharmaduknak nincs elég pénze a szükséges közlekedési
kiadások fedezésére.

E gyermekek többsége nem éhezik, ám a táplálkozás minősége

sokszor nem megfelelő. Például a gyermekek egyötöde nem jut
naponta gyümölcshöz, azaz vitaminokhoz. liA KSH létminimum
anyagaiban vissza-visszatérőészrevétel, hogya három vagy több
gyermeket nevelő családokban a gyermekek rendszerint az életta
nilag szükségesnél lényegesen kevesebb tejet, tejterméket, húst,
zöldségfélét, gyümölcsöt fogyasztanak. (... ) A rosszul táplált gyer
mek tehát betegesebb, többet hiányzik az iskolából, mint helyesen
táplálkozó társai. Igaz, sok gyermek még a szükséges kalória
mennyiséget is alig kapja meg, ők tehát - legalábbis érkezésük
minőségét illetően - szintén éhezőknek tekinthetők. (... ) Az isko
lából gyakran hiányzó gyermek tanulmányi eredménye is gyen
gébb lesz, továbbtanulása, szakmaszerzése nagyobb nehézségek-
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Iskolai
esélyegyenlőtlenség

kel jár számára. Az ilyen gyermek családja azonban általában leg
jobb szándéka ellenére sem képes - például fizetős különórákkal
- ellensúlyozni a hátrányokat. Így válik az átmeneti pénzhiány
ból a gyermek egész életére kiható hátrány.,,3

Ruházkodásuk - feltehetőleg elsősorban használt és olcsó ru
haneműkkel, cipőkkel - többnyire biztosított, ám negyven száza
lékuk nem rendelkezik legalább két pár újonnan vásárolt cipővel.

tizenöt százalékuknak nincsenek saját játékai és könyvei. "Szem
ben a félelemmel - amelynek biológiai gyökerei is vannak -, a
szégyen kizárólag társadalmi eredetű érzés. A gyermek önmagá
tól nem szégyenkezik. Bizonyos korban a felnőttektől tanulja
meg, hogy vannak dolgok, amikért szégyenkezni kell. (... ) A szé
gyen kínja sok tekintetben égetőbb, mint a félelemé. (oo.) a félelem
elmúlik, utólag akár nevetni is lehet rajta, a szégyen kiégethetet
len foltot, eltörölhetetlen nyomot hagy az ember lelkében. (... ) A
közösség ad erős hangsúlyt a szégyennek.:"

Az ünnepek különös jelentőségűek életünkben, kiváltképp a
gyermekekében. A Mikulás, a karácsony, a születésnap a csodavá
rás pillanatai. A szegény gyerekek egyhatoda nem kap ajándékot
a születésnapjára vagy névnapjára.

Amikor a gyermekek elérik az iskolaköteles kort, többségükben
úgymond iskolaéretté válnak. "Amikor a pszichológus megpró
bálja eldönteni, hogy egy gyermek iskolaérett-e, tulajdonképpen
azt kell előre látnia, hogy képes lesz-e megfelelni bizonyos alkal
mazkodási követelményeknek. Képes-e majd néhány órán át
meghatározott szabályok szerint viselkedni: nyugodtan ülni a
padban, figyelni a tanító szavára, válaszolni kérdéseire, és csak
akkor szólalni meg, amikor engedélyt kap rá."s Mindez jelentősen

függ mentális és fizikai egészségi állapotától, személyiségének
érettségétől, családja szocio-kulturális jellemzőitől.

Gazsó Ferenc szerint az iskola felerősíti az esélyegyenlőtlenség

növekedését, az induló előnyök és hátrányok generációs átörökí
tését. "A hazai empirikus kutatások egybehangzó tapasztalata,
hogy a rendszerváltozás folyamatai az alsó és középső rétegek
körében is felerősítették a gyermekek iskolázásának igényét. A
növekvő iskolázási és szakmaszerzési törekvések mögött elsősor

ban az a munkapiaci tapasztalat húzódik meg, hogy az alacsony
iskolai végzettség és a szakképzettség hiánya leküzdhetetlen hát
rányt jelent a munkahelyekért és társadalmi pozíciókért folytatott
versenyben. A tények azt mutatják, hogy a kedvezőtlen helyzetű

családok körében is nő az ún. áldozathozatali készség a gyermek
iskolázási esélyeinek növelése érdekében. Jelenleg az általános is
kolás gyermekeknek csaknem hatvan százaléka jár valamilyen
családi költségekkel járó különórára, míg a középiskolások köré
ben ez az arány mintegy negyven százalék. (oo.) Az esélykülönb
ségek drasztikus növekedését jól érzékelteti, hogya felsőfokú to
vábbtanulás szempontjából kitüntetetten kedvező esélyeket hor-
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Gyermekmunka

dozó iskolatípusban, a gimnáziumban a korábbi ötszörös esélykülönb
ségek tizenegyszeresre növekedtek az elmúlt években.,,6

Vizsgálatunk egyértelműen bizonyítja, a szülők szűkös helyze
tükben is elsősorban gyermekeikre gondolnak: jobb a gyermekek
táplálkozása, egészségügyi ellátottsága, mint a felnőtteké.

A családi erőfeszítések azonban sok esetben csak korlátozott
hatókörűek lehetnek. A szegény gyermekek tizenhét százalékának
nincs meg minden szükséges iskolai felszerelése, egyötödük nem
tud részt venni az iskola által szervezett tanórán kívüli progra
mokban, háromnegyedük sehol sem jut számítógép használati le
hetőséghez, négyötödük nem jár semmiféle fizetős különórára. A
tizenöt évesnél idősebb gyermekeknek összesen csupán hatvankét
százaléka jár valamilyen középfokú iskolába. Míg a teljes magyar
népesség hasonló korú fiataljainak hatvan százaléka tanul érettsé
git nyújtó iskolatípusban, az alacsony jövedelmű családok gyer
mekeinek csupán negyven százaléka. Így e családoknak aligha le
het reménye arra, hogy gyermekük az iskolai pályafutás révén ki
törhessen a hátrányos családi, társadalmi környezetből.

A szegény családokban felnövekvő gyermekeket egyfajta szo
cializációs deficit is sújtja. Tóth Éva szerint: "A vizsgált gyermekek
helyzetét az anyagi feltételek számokban is kifejezhető szűkössé

gén túl a támaszt jelentő felnőtt kapcsolatok terén is a viszonyla
gos szűkösség jellemzi. A kedvezőtlen anyagi körülmények kö
zött, gyakran felbomlott családokban, csak az egyik szülővel élő,

a hagyományos iskolai értékek által nem motivált, sikerélményt
alig ismerő gyermekek számára különösen fontos, hogy szűkebb

környezetükben milyen személyes kapcsolatokat sikerül kialakíta
niuk. (oo.) A kérdezetteknek tehát mintegy ötöde nem talál család
ján belül bizalmas személyt, s ugyanezeknek a gyermekeknek
több mint a fele az iskolában sem talál olyan tanárt, akivel sze
mélyes problémáiról beszélhetne. Ez arra utal, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekeknek van egy olyan tizenkét és fél százalékot
kitevő csoportja, amely sem az iskolában, sem otthon nem talál
támaszt jelentő felnőttet."?

Az iskolai hátrányok, az iskolai pályafutás révén történő előre

jutás lehetőségének beszűkülése a munkaerőpiacra belépni sem
tudó vagy onnan könnyen kiszoruló, kiszorítható csoportok lét
számát szaporíthatja. Valószínűsíthető, hogy létrejön egy olyan
nem elhanyagolható méretű társadalmi csoport, amelyben a kere
sőkorúaknak már két generációja szorul ki a munkaerőpiacról.

Ugyan nemzetközi egyezmények tiltják a gyermekmunkát,
mégis az általános iskoláskorú szegény gyermekek közül sokan
dolgoznak, s nem csupán a családi munkamegosztás részeként
(például a családi gazdaságban, háztartásban), hanem jövede
lemszerző munkavégzési formában is.

A hiányok halmozódása minden életkorban kritikus helyzete
ket hozhat létre, ám a gyermekkor annyiban is sajátos szakasza
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Atársadalom
felelőssége

Gyermektámogatások

az emberi életnek, hogya gyermeknek nincs ideje kivárni a felté
telek javulását, neki a számára adott körülmények között kell, il
letve kellene egészségesen fejlődnie, a korának megfelelő érzelmi,
értelmi és szociális érettséget elérnie, igazi gyermeknek lennie. Ha
nem jut hozzá az adott életkorban fontos támogatáshoz, akkor az
már a későbbiekben nem pótolható. A felnőtt bizonyos esetekben
akár felelőssé is tehető a saját sorsának alakulásáért, a gyermek
elszenvedője mindennek. A gyermekek nem saját választásuk
alapján születnek gazdag, avagy szegény családokba. Bármilyen
ok - munkanélküliség, betegség, válás - miatt is lesz egy család
szegénnyé, a gyermekek erről nem tehetnek.

A társadalom felelőssége, hogy az alapvető feltételek biztosí
tásával az alacsony jövedelmű családok gyermekei se legyenek
megfosztva a teljes jogú állampolgárrá válás lehetőségétől. A szo
ciális ellátórendszernek fontos szerepe lehet a gyermekszegénység
kialakulásának megakadályozásában, a hátrányok mérséklésében.

Az elmúlt években Magyarországon a gyermektámogatások
három alapvető formája alakult ki. Az alanyi jogon járó családi pót
lék, amely univerzálisan, a gyermeki lét jogán biztosítja az ellá
tást. Ennek értéke az elmúlt tíz évben folyamatosan erodálódott,
jelenleg a '80-as évek végéhez képest körülbelül harminc százalé
kos a reálértéke. A gyermektámogatásokon belül fokozatosan
csökken a családi pótlék jelentősége és nő az adókedvezmény szere
pe. Ez az ellátási forma egyrészt a szülők munkaerőpiaci helyze
tétől függően különbözteti meg a gyermekeket, másrészt a maga
sabb jövedelműeket juttatja további előnyhöz. A gyermekek egy
meghatározott köre ebből a támogatásból vagy egyáltalán nem,
vagy csak részben részesedik. A harmadik típus a szegényeknek
juttatott segély (kiegészítő családi pótlék), amely feltételrendszeré
ben, színvonalának megőrzésében és a felhasználás szabad
ságában jelentősen különbözik az elsősorban nem a szegény gyer
mekeket célzó adókedvezménytől. Annál jelentősen bürokratiku
sabb, ellenőrzöttebb és a jogosultsági kritériumokat, valamint az
ellátás színvonalának alakulását tekintve is kiszámíthatatlanabb
támogatás.

Az általunk vizsgált alacsony jövedelmű gyermekes családok
többsége az évek óta nem emelt családi pótlékhoz jut hozzá (ki
lencvenhárom százalék), a dinamikusan növekvő adókedvez
ményt a 2000-es évre vonatkozóan a gyermekek ötvennyolc szá
zalék után tudták igénybe venni a szülők. Megfelelő szintű jöve
delem hiányában azonban teljes mértékben csupán minden har
madik gyermek után, míg az adófizetők összességét tekintve ez
az arány körülbelül hetvenöt százalékos. A segélytípusú kiegészí
tő családi pótlékban a gyermekek kétharmada részesül. Annak
megválasztása, hogy melyik eszköz legyen hangsúlyos/meghatá
rozó a családtámogatások rendszerében, mindig politikai döntés
függvénye. A gyermektámogatások önmagukban természetesen
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nem alkalmasak arra, hogy biztosítsák a megfelelő életszínvona
lat, a gyermekek jólétét. A társadalmi egyenlőtlenségeket alakító
általános körűlmények, valamint más, meghatározó jelentőségű

politikák (foglalkoztatás, lakás, egészségügy, oktatás), jelentősen

befolyásolják a gyermekek lehetőségeit, helyzetét, életesélyeit. A
gyermektámogatások korlátozott hatásának ellenére azonban el
mondható, hogy azok az országok, ahol kialakultak és működnek

jól strukturált és magas színvonalú gyermektámogatási rend
szerek, hatékonyabbak a családi jövedelmek növelésében és képe
sek csökkenteni a gyermekek szegénységét.

"A szegénység alapjában véve kenyérprobléma, de mégis sok
kal több. Éppen ez a tűrhetetlen és igazságtalan benne. A kenyér
probléma megnő, és túlméretezetten ránehezedik az élet más sík
jaira. A szegényember nemcsak a kenyérről kénytelen lemondani,
hanem minden másról is, ami az életben szárnít.?" A szegénység
ben felnövő gyerek elsősorban arról a hitről, hogy belőle bármi
lehet, csak rajta múlik. A szegénység nem csupán pénzhiány, s
így csupán pénz juttatásával - külőnösen a tartós szegénységet
- nem lehet felszámolni. A szülők legális, megélhetést biztosító
munkavégzésének lehetősége az új cipőn, születésnapi ajándékon,
jó könyveken túl jövőképet is adhat a gyermekeknek.
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