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ABSZTRAKT 

A kora gyermekkori intervenciós rendszerben jelenlévő problémák azonosítása a fejlesztési irányok kijelöléséhez ad 

támpontokat. A nemzetközi trendek követése, a koordinált, integrált, interdiszciplináris team működésen alapuló szolgáltatói 

rendszerek adaptálható elemeinek hazai modellbe való integrálása segít egy hatékonyabban működő rendszer kialakításában. 

A korábbi hazai fejlesztési projektek eredményeire építve a kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztését célzó projekt 

az egységes gyermekút kialakítását kívánja megvalósítani a szakemberek kompetenciáinak szélesítésével, a szülők edukálásával 

és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek enyhítésével.   

Kulcsszavak: Kora gyermekkori intervenció, intézményrendszer fejlesztése, ágazatközi együttműködés, gyermekút, 

interdiszciplináris team, szülő edukáció 

  

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az utóbbi évtizedben a hazai szakmai gondolkodásban egyre elfogadottabbá válik az a 

megközelítés, amely az élet első éveiben zajló folyamatokat a gyermekek fejlődése és 

későbbi életlehetőségeikre gyakorolt hatása szempontjából kulcsfontosságúnak tartja.  

A korai életszakaszban, illetve már azt megelőzően, a pre-, perikoncepcionális, illetve a 

fogantatást követő várandóssági időszakban végzett prevenciós, intervenciós tevékeny-

ség több szempontból is jelentőséggel bír. Nem csak a gyermek egyéni fejlődésére, 

jövőbeli testi és lelki egészségére, vagy a család helyzetének stabilitására, kompetenciái-

nak megerősítésére gyakorolt hatása miatt meghatározó, hanem társadalmi hasznossága, 

a társadalmi folyamatokra, az integrációra, a gazdasági életre tett hosszú távú befolyása 

szempontjából is. 



 

A kora gyermekkori intervenció területéhez köthető kutatásoknak, fejlesztési 

programoknak, a szakmai érdekek erőteljesebb képviseletének, az európai uniós célok 

mentén megfogalmazódó törekvéseknek köszönhetően hazánkban is prioritást kapott a 

kora gyermekkori intervenció ügye. A folyamatot az utóbbi időben felgyorsította, hogy a 

terület koordinálása 2014-től egy kézbe került, az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős 

Államtitkárságához. Ezzel párhuzamosan törekvések történtek a stratégiai elképzelések 

megfogalmazására, 2015-ben pedig kormányhatározat jelent meg a kora gyermekkori 

intervencióhoz szükséges intézkedésekről (1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat). 

Az utóbbi évek különböző ágazatok égisze alatt zajló, kora gyermekkori intervenció 

témáját érintő projektjei a gyermekek egészséges fejlődésének támogatására, az 

iskoláskor előtti, gyermekeket és családjukat ellátó rendszer korszerűbb, hatékonyabb, az 

ellátási szükségletekhez jobban igazodó működésének kialakítására törekedtek. Az 

egészségügyi ágazat 2012-2015 között zajló TÁMOP 6.1.4-es Koragyermekkori (0-7 év) 

program kiemelt projektje a korai felismerés érdekében hangsúlyosan kezelte a gyermeki 

fejlődés nyomon követésének támogatását, a fejlődési rizikó- és védőtényezők pontos 

beazonosítását, valamint egy komplex szűrőrendszer kialakítását. A projekt elsősorban az 

egészségügyi alapellátás szereplőinek, a védőnőnek, a házi gyermekorvosnak, illetve a 

vegyes praxist ellátó háziorvosnak az eredményesebb munkavégzését kívánta elősegíteni. 

A köznevelés területén a TÁMOP-3.4.2/B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 

(Szakszolgálatok fejlesztése) projekt a pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásainak 

korszerűsítésére, a szakemberek tudásának bővítésére irányult, és elsődleges célként a 

gyermekek, tanulók és családjaik helyben, vagy a lakóhelyük körzetében megvalósuló, 

azonos színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzájutását jelölte meg. A pedagógiai 

szakszolgálatok tevékenységeinek támogatására protokollok készültek, köztük a kora 

gyermekkori intervencióra és a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 

gondozás tevékenységre kifejlesztett szakterületi protokoll. Emellett a TÁMOP-3.1.1 21. 

századi közoktatás – fejlesztés, koordináció II. szakasza tartalmazott még a kora 

gyermekkori intervenciót támogató fejlesztési célokat és tevékenységeket. Kidolgozásra 

és kipróbálásra került az optimális kliensút modell, amely elsősorban a különböző ágazati 

szereplők együttműködésének hatékonyabbá tételét, a kompetenciák bővítését és a minél 

korábbi ellátásba kerülést célozta. A szociális ágazat területén kiemelhető a TÁMOP-5.2.6. 

A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez 

szükséges hozzáférés javítása projekt. Átfogó célja a kora gyermekkori intervenció 

területén működő, hangsúlyosan a „szociális modell” szemléletét követő nemzetközi 

gyakorlatok hazai adaptációjával olyan szolgáltatások bevezetése és elterjesztése, amely 

a problémák mielőbbi, korai életszakaszban történő felismerésével hozzájárul az érintett 

gyermekek és családok életminőségének javításához. 

Ezek a projektek, bár keresték egymással az érintkezési pontokat, ennek ellenére 

átfogó, rendszerszintű változást nem tudtak elérni. Ezért indokolttá vált egy, az eddigi 

eredményeket becsatornázó, a társágazatok (egészségügy, köznevelés, családügy, 

szociális és társadalmi felzárkózás) együttműködésével zajló közös projekt megvalósítása, 

amely a kora gyermekkori intervenció komplex, interdiszciplináris megközelítésű 

szemléletét és lebonyolítását jobban tudja biztosítani. Ebből a megfontolásból egy éves 

előkészítési szakasz után 2017 februárjában elindult az EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori 



 

intervenció ágazatközi fejlesztése kiemelt projekt, amelynek elsődleges célja a korai 

ellátórendszer kliensközpontú átalakítása, az iskoláskor előtti, speciális támogatást 

igénylő gyermekek és családjaik szükségletükhöz illeszkedő ellátáshoz, szolgáltatáshoz 

való hozzájutásának biztosítása. 

 

 

2. PROBLÉMATERÜLETEK  

 

Korábbi kutatások fontos megállapításokat tettek a kora gyermekkori intervenció 

rendszerének működésével kapcsolatos problémák azonosítására. Nemcsak az ellátatlan 

gyermekszámra adtak becsléseket – közel 40%-ra téve a kora gyermekkori intervenciós 

ellátásból kiszorulók arányát, de az emögött álló rendszerszintű problémákat és 

strukturális egyenlőtlenségeket is összegezték (KEREKI ÉS LANNERT, 2009; KEREKI, 2011, 

2013; KEREKI, 2015b). 

 

 

2.1. Egységes szemlélet és gyermekút hiánya 

 

Bár a különböző ágazati együttműködések összehangolására felsővezetői szinten is 

történtek lépések, a több ágazatot is érintő kora gyermekkori intervencióra továbbra is 

jellemző az egységes szemléletmód hiánya, amely a szabályozási környezet 

elégtelenségében, összehangolatlanságában és a finanszírozás ellentmondásaiban is 

megnyilvánul. A kliensközpontú szolgáltatórendszer a jogszabályok harmonizációját, az 

ágazatok közötti koordináció erősítését, valamint egységes szemléletű és igényekhez 

igazodó finanszírozási rendszert igényel. Súlyos hatékonysági veszteséget okoz a 

szakemberek közötti együttműködés hiánya, az információk megosztásának elmaradása, 

a felelősségek rendezetlensége. Olyan jogi és finanszírozási eszközökre van tehát 

szükség, melyek érdekeltté teszik az együttműködést és az összehangolt tevékenységet. 

Az egységes, integrált és koordinált korai ellátórendszer még csak óvatos elképzelés, 

a jelenlegi rendszerre jellemző heterogenitás, az egyértelműen követhető, szabályozott 

gyermekút hiánya „bolyongásra” készteti a szülőt a különböző szolgáltatások között, és 

bizonytalanságban tartja a szakembereket. Bár több új protokoll, irányelv született az 

utóbbi években, amely segíti a szakemberek munkáját, mégis vannak olyan területek, 

ahol semmilyen eljárásrend nem támogatja az egységes megoldásokat, pl. az utógondozás 

területén, de az alkalmazható terápiák, fejlesztési módszerek esetében sem. 

A TÁMOP 3.1.1 projekt keretében 2014-ben két megyére kiterjedően lezajlott egy 

vizsgálat,
1
 amely az optimális kliensút modell kialakításához nyújtott muníciót (KEREKI, 

2015a). A kora gyermekkori intervencióban dolgozó különböző ágazati irányítású 

intézmények szakembereinek (védőnő, házi gyermekorvos, háziorvos, szakellátó 

                                                 
1
  A vizsgálat Békés és Zala megye területén zajlott, célcsoportja a kora gyermekkori ellátás területén dolgozó 

egészségügyi alap- és szakellátás, a köznevelés, valamint a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti  

területen dolgozó szakemberek köre volt. A válaszadók száma összesen 217 fő (a válaszadási arány közel 

egyharmados). A vizsgálat a Békés megye területén zajló kliensút modell pilot bemeneti mérése volt, Zala 

megye kontroll megyeként szerepelt a pilot mellé tervezett hatásvizsgálathoz. 



 

szakorvos, kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, gyermekvédelmi alapellátásban 

dolgozó szociális munkás stb.) véleménye alapján a továbbküldési utak ismeretén túl – 

már a pedagógiai szakszolgálatok szakembereinek célcsoportba való bevonásával – arról 

alakított ki képet, hogyan vélekednek a különböző szakterületek képviselői a többi 

szakember tevékenységéről, miként alakul a különböző ágazati szereplők kapcsolata és 

együttműködése. A vizsgálat a továbbküldési utak ismeretének feltérképezését többek 

között konkrét eseteken keresztül közelítette meg, azt firtatva, hogy megfelelően 

körvonalazott tünetcsoportok esetén a különböző szakterületek szakemberei milyen 

gyermekutat/kliensutat követnek.
2
 A szakemberek által a legnagyobb biztonsággal 

megnevezett útvonal a mozgásfejlődési elmaradást mutató gyermekek esetében 

mutatkozott meg, de a hallás fejlődésének eltérése esetén is ez a tapasztalat. A legkevésbé 

egyértelmű továbbküldési irány a magatartási nehézség és az autizmus spektrum zavar 

tüneteit mutató eseteknél fordult elő. Amikor 27 jól körülhatárolt jogosultságcsoport 

kapcsán történt meg a továbbküldési út lekérdezése, ott bizonyossá vált, hogy a 

válaszolók az említett jogosultsági csoportok háromnegyed részénél elsődlegesen az 

egészségügyi ellátás keretében látják a megoldást, a pedagógiai szakszolgálatot kevés 

esetben látják „úticélnak”. Az együttműködések értékelésénél a szakemberek a saját 

intézményen belüli együttműködéseket ítélték meg legpozitívabban, a saját ágazaton 

belüli kapcsolatokat a semlegesnél valamivel jobbnak, míg az ágazatközi intézményközi 

szakmai együttműködést és kapcsolatokat inkább negatívan értékelték, különösen a 

feladatok és felelősségek ágazatok közötti elhatárolását illetően. Azok a szakemberek, 

akik kritikusan nyilatkoztak a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó szak-

emberek közötti együttműködésről, leginkább a más intézményekben folyó munkáról 

való tudáshiányt, a kapcsolódási lehetőségek ismeretének csekély voltát, az egymás 

munkájára való odafigyelés elégtelenségét, a találkozási fórumok és az ismeretség hiányát 

jelölték meg akadályozó tényezőként. A válaszok végül is bizakodásra adnak okot, hiszen 

ezek mind olyan indokok, amelyek tudatos hozzáállással megváltoztathatóak. Egy jól 

kidolgozott modell, a megfelelő, ágazatközi küldési utakat is figyelembe vevő protokollok 

kidolgozása, a tájékoztatás, az informálás, a képzés és a szakemberek közti kapcsolatok, 

továbbá az együttműködés erősítése sokat javíthat a helyzeten. 

 

 

2.2. Humánerőforrás helyzet - tudás, ismeret, információ, kapacitás 

 

A szakemberek képzésében és tudásának hangsúlyaiban szinte valamennyi szakterületen 

tetten érhető, hogy korábban kevesebb figyelem irányult a kora gyermekkorra, hiszen 

csak az elmúlt néhány évtizedben kezdtek komolyan foglalkozni ezzel az életszakasszal, 

a neurobiológia, a viselkedéstudományok és társadalomtudományok területén zajló 

kutatások eredményeinek köszönhetően. Már a szülőségre való felkészülés is fontos 

                                                 
2
  Az esetek között olyan, különböző korú gyermekeknél jelentkező tünetcsoportokat írtunk le, ahol a 

mozgásfejlődésbeli elmaradás, a kognitív funkciók eltérő fejlődése, a hallás eltérő fejlődése, magatartási 

nehézség, autizmus spektrum zavar, izomdisztrófia, rejtett szájpadhasadék volt azonosítható. 



 

momentum, de a várandósság, a perinatális időszak, majd az azt követő korai gyermek-

évek, különös tekintettel az első három életévre, alapvetően befolyásolják a gyermekek 

fizikai egészségét, kognitív, érzelmi, szociális fejlődését, hatással vannak tanulmányi 

előmenetelükre, viselkedési és emocionális kompetenciáikra, későbbi munkaerőpiaci 

sikerességükre. Az iskoláskor előtti gyermekek ellátását végző szakembereknek a 

gyermeki fejlődésről, a fejlődésbeli eltérésekről, azok felismeréséről való tudása, az 

ellátórendszerről, illetve más szakterületek szakembereinek munkájáról, kompetenciájá-

ról való ismerete heterogén, gyakran hiányos, korszerűtlen. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a 

gyermekek fejlődési problémáinak korai életkorban történő felismerése késik, nem, vagy 

későn kerülnek be az ellátórendszerbe és jutnak hozzá a szükségletalapú ellátáshoz. Mivel 

a gyermek és családja körüli interdiszciplináris együttműködés kialakítása egy sarokköve 

az ellátás hatékonyabb működésének, elengedhetetlen a minderről való közös tudás, a 

gyakorlatközpontú megközelítés. 

A különböző szakterületeket tekintve a képzésbeli súlypontokat máshol találjuk. A 

fejlődés értékelésére vonatkozó ismeretanyag például a védőnők alapképzésében sokkal 

hangsúlyosabb, mint az orvosképzésben. A házi gyermekorvos a szakképesítésre való 

felkészülés során jóval több ismeretet és gyakorlatot szerezhet ezen a téren, mint a 

háziorvos, aki az elvégzendő gyermekegészségügyi feladataihoz képest rövid 

gyermekgyógyászati gyakorlatra kötelezett.
3
 Nem véletlen, hogy egy 2014-es kutatás 

(BÁRSONYNÉ KIS ÉS MTSAI, 2014) eredménye szerint a vegyes praxisú háziorvosok kevésbé 

felkészültnek érzik magukat a 0–7 éves korú gyermekek testi, pszichés és szociális 

fejlődésének felmérésére használt módszerek, szempontrendszerek és eszközök 

ismeretét illetően, mint a házi gyermekorvosok. Hiányzik a más ágazathoz tartozó 

szakemberekkel (például gyógypedagógussal, mozgásterapeutával, pszichológussal) 

való interdiszciplináris teamtevékenység, például a szűrés eredményeinek együtt történő 

értékelése. A TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év)  program projekt fejlesztései során 

a védőnők közel 90%-a, és a házi gyermekorvosok, háziorvosok több mint 10%-a a 

gyermekek egészséges fejlődésére (korcsoportonként és fejlődési területenként), és az 

eltérések felismerésére vonatkozóan kapott ismereteket. Ennek a tudásnak az 

ellátórendszerben is jelentkezett a hatása, a pedagógiai szakszolgálatoktól nyert 

visszajelzések azt mutatják, a képzések következtében megemelkedett a korai 

életszakaszban vizsgálatra jelentkező gyermeklétszám, különösen a legfiatalabb 

korcsoportnál. A visszajelzések szerint a védőnők egyre inkább felismerik azokat a 

gyanújeleket, amelyekkel a gyermekgyógyász mellett a pedagógiai szakszolgálat 

szakembereihez irányítják a gyermeket és a szülőt. 

Az iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó egyéb szakterületekkel 

összevetve, a gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó családgondozók azok, akiknek az 

eltérő, megkésett fejlődésről, a pszichés sérülékenységről való tájékozottságuk, illetve a 

rendszer működéséről, továbbküldési, jelzési utakról való tudásuk a leginkább hiányos 

(KEREKI, 2015a). Bár a köznevelési intézményekben dolgozók mindegyikéről sem 

                                                 
3
  A háziorvosok törzsképzési programjában 4 hónap gyermekgyógyászat szerepel, amely tartalmaz 

gyermekorvosi praxisgyakorlatot is. Ellenben a házi gyermekorvosok 5 éves gyermekklinikai, kórházi 

képzésben vesznek részt. (22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítés megszerzéséről, 2. számú melléklet).  



 

állítható, hogy a korai életszakaszban zajló fejlődési folyamatokról, az eltérések 

felismeréséről, az állapotmegismerésről vagy akár a gyógypedagógiai tanácsadásról, korai 

fejlesztésről, terápiás ellátásról naprakész ismereteik lennének. A graduális képzés 

tartalmi átalakítása sokat segíthet az ügyön. Például a gyógypedagógus képzésben a korai 

tartalmakat a hallgatók a sérülésspecifikus szakirányhoz kötött blokkban sajátítják el. 

Ennek az a veszélye, hogy a hangsúly az egyes sérüléseken van inkább, miközben 

különösen az első néhány évben a komplex megközelítés elengedhetetlen fontosságú.
4
 

Mivel a gyermek és családja körüli interdiszciplináris együttműködés kialakítása egy 

sarokköve az ellátás hatékonyabb működésének, elengedhetetlen a minderről való közös 

tudás, a gyakorlatközpontú megközelítés.  

A szakemberhiány több ellátási területen jelent problémát. A betöltetlen védőnői 

álláshelyek aránya 2015-ben 8,3% volt. (KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2016). Az 

Országos Alapellátási Intézet 2016. március 1-i adatai szerint a tartósan betöltetlen házi 

gyermekorvosi és vegyes praxist folytató háziorvosi álláshelyek száma 251, amely a 

praxisok 8,3%-át jelenti. (ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, 2016). Mind a háziorvosi, mind 

a házi gyermekorvosi ellátás a jövőre nézve komoly humán erőforrás gondokkal küzd, 

jellemző az elöregedés, a házi gyermekorvosok átlag életkora 56 év. (KÓSA ÉS MTSAi, 2014). 

Az utánpótlást jelentő szakorvosi képesítést elnyerők száma is csökken, az 

egészségpolitika a csecsemő- és gyermekgyógyászatot hiányszakmaként ismerte el (SZ.N., 

2011; SZ.N., 2013). Hat szakterületet tekintetbe véve (audiológia, csecsemő- és gyermek 

fül-orr-gégészet, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekneurológia, gyermekszemészet 

és neonatológia) 2014-ben egy gyermekszemészre, egy csecsemő- és gyermek fül-orr-

gégészre, valamint egy gyermekneurológusra jutott a legtöbb 0–4 éves korú gyermek, de 

ez nem jelenti azt, hogy a többi szakterületen jó lenne a szakember-ellátottság. 

(EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2015; KSH TÁJÉKOZTATÁSI 

ADATBÁZIS, 2015) 

A pedagógiai szakszolgálati intézményekben megközelítőleg ötezer szakember 

dolgozik, a jogszabály szerint előírt létszám ennél körülbelül 1300 fővel több. (KIR-STAT, 

2016) A terület súlyos szakemberhiánnyal küzd, amely orvosolható új szakképzettséget 

vagy speciális tudást adó képzések nyújtásával. A szakemberhiányon túl a rendelkezésre 

álló szakemberek hiányos tudása is problémát okoz, így például a korai területen dolgozó 

szakembereknek kevés a korai diagnosztikában, illetve terápiás ellátásban szerzett 

képzettségük vagy gyakorlatuk. Ezekben az intézményekben alapvetően más ágazat 

szakmai irányítása alatt álló szakképzettségű szakemberek (például szakorvos, klinikai 

szakpszichológus) is megjelennek, akik esetében nem a köznevelési, hanem az 

egészségügyi továbbképzési paletta nyújt piacképes képzéseket. Szükséges a képzési 

rendszerek összehangolása, illetve a kölcsönösen elfogadható képzések vagy az 

elfogadás rendjének meghatározása a köznevelési, az egészségügyi és a szociális terület 

tekintetében. 

 

                                                 
4
  Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán az utóbbi évben történtek előrelépések, az új tanterv már 

minden hallgató számára tartalmazza a korai ellátórendszer és az eltérő fejlődés korai markereinek 

ismeretét. 



 

2.3. A szülők ismereteinek és tájékoztatásának hiánya  

 

Az iskoláskor előtti gyermekek szüleinek a kora gyermekkori fejlődéssel, illetve 

gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, ezért nehezen alakul ki ezeken a 

területeken a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet. Az ellátórendszert nem 

ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy ha gyermekük fejlődésével kapcsolatban 

bármilyen gyanújuk felmerül, mely esetben hová fordulhatnak, milyen szolgáltatásokat 

vehetnek igénybe. (KEREKI ÉS LANNERT, 2009; BÁNFAY ÉS MTSAI, 2014)  

Már a prekoncepcionális, illetve a perikoncepcionális időszakban fontos a jövendőbeli 

szülők szülőségre, gyermekvállalásra való felkészítésének támogatása. A tudatos és 

eredményes családtervezésre, az egészséges magzat kihordásához szükséges egészségi 

állapot megőrzésére már gyermek- és serdülőkortól fel lehet készülni az egészségügyi és 

a köznevelési rendszer szoros együttműködésében, ám a felkészítés jelenlegi hatékony-

sága elégtelen (RÓSA ÉS MTSAI, 2013). Ugyanígy elengedhetetlen a gyermekvállalás után 

megkezdődő időszakban a szülők edukációja. Fontos tudatosítani a szülőkben, hogy a 

korai tapasztalatoknak, a gondoskodó kapcsolatoknak, illetve a környezeti tényezőknek 

erőteljes hatásuk van a fejlődésre. A szeretetteli, biztonságos közegben nyert környezeti 

tapasztalatok a kora gyermekkori fejlődés minden aspektusára hatnak, az agyi struktúrák 

fejlődésétől a gyermek empátiás képességének az alakulásáig, egészen a prenatális 

időszaktól a korai gyermekévekig. A korai fejlődéssel foglalkozó tudományok számára 

egyértelmű a szülőség (parenting) és a rendszeres, gondoskodó kapcsolat fontossága. 

(SHONKOFF ÉS PHILLIPS, 2000) A szülői készségek és képességek azonban elsősorban nem 

ösztönvezéreltek, a szülőség, a gyermek szükségleteire adott adekvát válaszok tanulható-

ak (HERCZOG, 2008). A szülői erőforrások hiánya azonban szűkíti a gyermekek esélyeit 

arra, hogy képességeik időben és sokféle irányba fejlődjenek. Fontos tehát, hogy a szülők 

kompetenciái szélesedjenek, a gyermeki fejlődésről, az eltérések felismeréséről, a 

gyermeknevelésről való ismereteik bővüljenek, ezzel is segítve, hogy képessé váljanak 

gyermekük erősségeinek, képességeinek felismerésére, támogatására, megtanuljanak 

(speciális) szükségleteire adekvát választ adni, és hatékonyan tudják képviselni érdekeit.  

A szülők tájékoztatása, információkhoz való hozzájuttatása – bár elszórtan történnek 

erre törekvések – nem megfelelő. Továbbra sincs olyan egységes tájékoztatási rendszer, 

adatbázis, amely a szolgáltatókról, a módszerekről, a megállapított diagnózishoz 

kapcsolódó egyéb lényeges körülményekről – többek között a vonatkozó hatályos jogi 

szabályozásról, pénzbeli támogatásokról, az ellátórendszer működéséről, a követendő 

gyermekútról –, illetve a területen működő szakmai és érdekvédelmi szervezetek 

tevékenységéről és elérhetőségeiről informálná a szülőt. Miközben a különböző ágazati 

jogszabályok meghatározzák a szűrés rendszerét, rendelkeznek a jelzési kötelezettségről, 

biztosítják a gyermek számára a korai fejlesztésben való részvétel lehetőségét, valamint a 

szülők támogatását és a széles körű juttatások rendszerét, az érintettek ezzel 

kapcsolatosan nagyon kevés információval rendelkeznek. 

  



 

2.4. Informatikai adatáramlás elégtelensége, eszközellátottsági 

problémák 

 

A kora gyermekkori ellátásban zajló adatgyűjtés és adatkezelés egyrészt segíti az ellátás 

folyamatának, a kliens útjának, a számára biztosított ellátásnak a nyomon követését. 

Másrészt biztosítja a rendszer fejlesztéséhez, a minőség és hatékonyság javításához 

szükséges visszacsatolást, a szervezeti tanulásra építő menedzsment szemléletű telje-

sítményértékelést és az ezzel együttműködő monitoring igények kiszolgálását. Egy 2012-

ben zajló vizsgálat (MKIK GVI, 2012) során az adatgyűjtési rendszerek áttekintése kapcsán 

megállapításra került, hogy az adatkezelési rendszerek használhatósága és össze-

kapcsolhatósága, illetve az eltárolt információk érvényessége és ezzel elemezhetősége is 

kérdéses. A kora gyerekkori intervencióban érintett intézmények működő adatkezelési 

gyakorlatait tekintve a legelterjedtebb forma a papíralapú adatrögzítés, különösen az 

egyéni adatok felvételénél még általános a korszerű informatikai eszközök mellőzése, a 

kívánatosnál sokkal alacsonyabb a számítógépes offline és online megoldások használata 

(MKIK GVI, 2012). A helyzet azóta sokat változott, hiszen a különböző ágazatokban több 

szakterületen sor került a dokumentációs, illetve a nyomon követő rendszer megújítására, 

átalakítására, egységesítésére. Például az egészségügyi alapellátásban az Egységes 

Védőnői Informatikai Rendszer (EVIR), a köznevelés területén a pedagógiai szak-

szolgálatok esetében az Integrált Nyomonkövető Rendszer (INYR), illetve a szociális 

szolgáltatásokat igénybevevők esetében a Központi Elektronikus Nyilvántartás a 

Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszer került kialakításra. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy ezek a rendszerek ne igényelnének további fejlesztést, hiszen a használat 

során a gyakorlati szakemberek visszajelzései alapján megfogalmazódtak azok a prob-

lémák, amelyek a további fejlesztési feladatokat kijelölik.  

Az egészségügyi, a köznevelési és a szociális alrendszer intézményei nem sokat 

tudnak egymásról, a különböző ágazati adatgyűjtési rendszerek között nincs kapcsolat. A 

kora gyermekkori ellátás szempontjából fontos információk cseréje – minden eddigi 

próbálkozás ellenére – esetleges, személyfüggő, még azokon a területeken is, amelyekre 

vonatkozóan léteznek szabályozások. Mind az egészségügyi, mind a köznevelési, illetve 

a szociális területen szükséges lenne az eddig szeparáltan működő ágazati adatgyűjtés és 

hozzáférés egységes rendszerbe szervezése, az adatok kölcsönös hozzáférésének biztosí-

tása. Mindez az ellátás minőségének és hatékonyságának javítását, a gyermekút nyomon-

követhetőségét szolgálná. Az adatok és információs rendszerek összekapcsolása nem 

csak az ellátás hatékonyságát javítaná jelentősen, hanem az elemzési lehetőségek 

kiterjesztését is lehetővé tenné. A jó minőségű, mélyebb összefüggésekre is rávilágító 

elemzések az evidenciaalapú szakpolitika kialakításának szükséges feltételét jelentik. 

Mindemellett az ellátórendszer egyes kulcsszereplőinek esetében gondot jelent, hogy 

nem férnek hozzá a számítógéphez vagy az internethez, illetve hiányoznak a számítógép-

kezelési alapismereteik. 2013-ban a védőnők informatikai eszköz-ellátottságára irányuló 

vizsgálatból kiderült, hogy a körzetek több mint felében (55%-ában) a munkavégzéshez 

egyáltalán nem megfelelőek a feltételek, hiányoznak a számítógépek, vagy régiek, 

lassúak, gyakran meghibásodnak, korlátozott a hozzáférés, és a megfelelő internet-

kapcsolat sem biztosított (KEREKI, BOGÁR ÉS CZAP, 2013). A TÁMOP-6.1.4 Koragyermekkori 



 

(0-7 év) program és más, ráépülő projektek enyhítettek a problémán, 3200 laptop 

szétosztásával szinte minden védőnőnek biztosították az eszközt. Ám az eszköz birtoklása 

nem oldott meg minden gondot, az egységes védőnői informatikai rendszer használata 

érdekében a hozzáférés biztosítása, a gép kezelésének és a szoftver használatának 

elsajátítása is szükséges. A számítógép hiánya a pedagógiai szakszolgálatnál is gondot 

okoz, a nemrégiben kifejlesztett Integrált Nyomon Követő Rendszer használatát többek 

között az eszközellátottság elégtelensége is akadályozza. 

Az informatikai eszközök mellett a különböző intézmények alapfelszereltségének 

hiánya és elavultsága is nehezíti a megfelelő szintű szolgáltatásnyújtást. A védőnői 

tanácsadók eszközkészletének hiányosságait állapította meg egy korábbi felmérés, mely 

szerint a vizsgálatokhoz szükséges eszközök a tanácsadók 65-75%-ában felelnek meg a 

jogszabály által meghatározott feltételeknek (ODOR, 2008). A szülők is észreveszik ezeket 

a nehézségeket. 2015-ben a szülők körében végzett elégedettségvizsgálatban megkérde-

zett kisgyermekes szülők egynegyede szerint a védőnő nem rendelkezik a megfelelő 

eszközökkel, illetve, ha rendelkezik is, azok régiek és elavultak. A kedvezményezett 

(korábban leghátrányosabb helyzetűnek hívott)
5
 településeken élők 32%-a szerint 

elavultak a védőnő eszközei. (BÍRÓ, NAGY ÉS SZIGETI, 2015) Az egészségügyi szakellátás 

bizonyos területein is komoly eszközhiánnyal küzdenek, illetve elavult eszközökkel 

rendelkeznek. Így a hallásszűrésen kiszűrt gyermekek diagnosztikai, verifikációs vizsgála-

tát, és a hallásgondozás elindítását végző klinikák eszközparkja elöregedett, a műszerek 

15-25 évesek, illetve részben működésképtelenek vagy gyakran elromlanak.
6
 A 

pedagógiai szakszolgálatoknál hiányoznak a korszerű, standardizált szűrési módszerek, 

vizsgáló eljárások, nincsenek differenciál diagnosztikai eszközök. A vizsgáló és fejlesztő 

helyiségek felszerelése hiányos, korszerűtlen, megújításra szorul, a diagnosztikus eszköz-

készlet gyér, de a terápiás eszközökből is nagy szükség lenne utánpótlásra.
7
 

 

 

2.5. Az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei 

Az ellátásokhoz való hozzáférést tekintve egyenlőtlenségek figyelhetők meg a földrajzi 

helyzet, településtípus illetve a szociális háttér függvényében. Különösen a hátrányos 

helyzetű régiók megyéi, kistelepüléseken és a szociálisan hátrányos helyzetű települé-

seken élő iskoláskor előtti gyermekek és azok családjainak szolgáltatáshoz való hozzá-

férése nem biztosított. Ezért fontos a szolgáltatások helybe való eljuttatásának elősegítése. 

A betöltetlen védőnői álláshelyeket tekintve legkedvezőtlenebb helyzetben a Nógrád 

megyei ellátottakat találjuk, ott az álláshelyek egynegyede betöltetlen, de Jász-Nagykun-

Szolnok megye (19,5%) és Heves megye (19,3%) mutatói is két és félszer magasabbak az 

országos átlagnál (8,3%) (KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2016). A tartós helyettesítéssel 
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  Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által, 2015-ben végzett igényfelmérés alapján, Erdélyi 

Gabriellának az igényfelmérés koordinátorának szóbeli közlése. 

7
  A Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesületének igényfelmérése alapján összesen több mint 1 milliárd 

Ft értékű eszközkészlet hiányzik a pedagógiai szakszolgálatokból az optimális működéshez. – Dr. Kiss 

László közlése alapján. 



 

ellátott védőnői körzetekben élő gyermekek szűrése értelemszerűen alacsonyabb 

színvonalon valósul meg a gyengébb alapellátási kapacitás miatt. Különösen igaz ez a 

kedvezményezett településekre. Ez a hátrány az említett területeken közel 77 ezer 0-7 

éves gyermeket érint. (BÍRÓ, NAGY ÉS SZIGETI, 2015). A házi gyermekorvosi és a vegyes 

praxisú háziorvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférést szintén egyenlőtlenség jellemzi. A 

hátrányos helyzetű régiók mindegyikében, de különösen Észak-Magyarországon jelent ez 

gondot, ahol az országos átlagnak több mint kétszerese a betöltetlen praxisok száma. Az 

összes betöltetlen praxis nagyjából egyhetede Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

található (ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, 2016) Ugyancsak hátrányt jelent, ha egy 

gyermeket nem házi gyermekorvos, hanem vegyes praxist folytató háziorvos lát el (ez a 

gyermekek átlagosan 20%-nál történik így), akik kevesebb rutinnal rendelkeznek a kora 

gyermekkori fejlődés követésében, és a szűrés feladataira is jellemzően kevésbé 

felkészültek, mint a házi gyermekorvosok (KÁDÁR ÉS MTSAI, 2010, 2011; BÁRSONYNÉ KIS ÉS 

MTSAI, 2014). Ugyanakkor éppen a hátrányos helyzetű térségekben, Észak-Magyarország 

és az Észak-Alföld régióban jóval magasabb a vegyes praxisok aránya (egyharmadnyi) az 

átlagnál (KSH TÁJÉKOZTATÁSI ADATBÁZIS, 2014). A szakellátó szakorvosokat tekintve az 

ellátottság szempontjából legkedvezőtlenebb a helyzet Közép-Dunántúlon és Észak-

Magyarországon, míg a többi régióval összevetve Közép-Magyarország az, amely szinte 

valamennyi érintett szakterület vonatkozásában az egy szakorvosra jutó legalacsonyabb 

átlagos gyermeklétszámot mutatja. (EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATAL, 2015; KSH TÁJÉKOZTATÁSI ADATBÁZIS, 2015)  

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások terén hozzáférési, kapacitásbeli és hatékony-

sági problémák azonosíthatóak. A gyermekek napközbeni ellátása, bár az utóbbi időben 

javult, még mindig elmarad az uniós átlagtól. A bölcsődés korúaknak biztosított 

férőhelyek száma csaknem megkétszereződött, a 2008-as 7%-ról 2014-re 14,2%-ra nőtt, ez 

azonban még mindig elmarad az Európai Tanács által kívánatosnak tartott 33%-os aránytól 

(SZILAS, 2015). Az intézményi ellátottság regionális különbségeit tekintve, Észak-Magyar-

országon és Dél-Dunántúlon a legkevésbé biztosított a bölcsődei ellátás (7,3% és 8,9%) 

(KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2015; KSH TÁJÉKOZTATÁSI ADATBÁZIS, 2015). Az óvodák-

ban évről-évre nő a sajátos nevelési igényű gyerekek létszáma, többségük (81%) integrált 

nevelésben részesül. Ugyanakkor 2014-ben 41% volt az újonnan sajátos nevelési igényűvé 

nyilvánított gyermek, a leghátrányosabb helyzetű két régióban, Észak-Magyarországon és 

Észak-Alföldön pedig a gyermekek feléről csak az iskolába lépéskor derült ki a 

fejlődésükben megmutatkozó eltérés vagy zavar. Ugyancsak ez a két régió, ahol az 

átlagosnál (0,63%) jóval kisebb a 0-5 évesek között a korai fejlesztésben részt vevők 

aránya (0,25 és 0,3%), (KIR–STAT 2014). Nagy valószínűséggel a hátrányos helyzetből 

fakadó, kumulálódó akadályozó tényezők (kedvezőtlen szocioökonómiai háttér, a 

közlekedési nehézségek, az alapellátáshoz és a speciális ellátáshoz való hozzáférés 

nehézségei vagy akár a probléma felismerésében való járatlanság) mind növelik annak 

esélyét, hogy ezekről a területekről kevésbé kerülnek be a rászoruló gyerekek az 

ellátórendszerbe.  



 

3. TÁVLATOK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

3.1. Nemzetközi trendek 

 

Az elmúlt években a kora gyermekkort tekintve a családközpontú szolgáltatások szerepe 

felértékelődött, a gyermek mellett a család, annak szűkebb illetve tágabb környezete is a 

szolgáltatások fókuszába került (TURNBULL, TURBIVILLE ÉS TURNBULL, 2000; BERNHEIMER ÉS 

WEISNER, 2007; COULTHARD, 2009). A széttöredezett szolgáltatásoktól elmozdulás történt a 

családoknak nyújtott holisztikus megközelítésű egységes integrált szolgáltatások felé 

(GURALNICK, 2008). A szolgáltatásnyújtásnál általánossá vált az a felismerés, hogy minden 

család egyedi, a gyermek életében az állandóságot jelenti, és a családtagok a legjobb 

szakértői annak, hogy felismerjék a gyermek szükségleteit, támogassák fejlődését, képes-

ségei kibontakoztatását, életminőségének növelését (LARKIN ÉS MOORE, 2005; BRUDER, 

2010). Ehhez kapcsolódóan a legfontosabb stratégiai elv a szülők és szakemberek közötti 

együttműködés, a családközpontú gyakorlat és a magas minőségű technikai támogatás 

annak érdekében, hogy a családok a gyermekük számára annak fejlődését, tanulását 

elősegítő élményeket, megfelelő ingerekkel teli környezetet tudjanak biztosítani (MOORE, 

2011, 2012). 

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszer működésének hatékonyságát jelentő-

sen befolyásolja, ha a témában érintett, egymástól függetlenül működő ágazatok közösen 

meghatározzák a legfontosabb fókuszpontokat, az elérendő célokat, és ezek elérése 

érdekében összehangolt intézkedéseket hoznak. A nemzetközi tapasztalatok szerint a 

koordinált, interdiszciplináris együttműködésen alapuló, integrált kora gyermekkori 

intervenciós szolgáltatásnyújtás sikeres és hatékony ellátást eredményez, ám jellemzően 

ezek a kezdeményezések inkább a helyi programok szintjén valósulnak meg, és nem 

rendszerszintű szervezettség jellemző rájuk (MOORE, 2011; KPMG, 2014). Működésüket 

erőteljesen befolyásolja az a felismerés, hogy a gyermekekre és családokra irányuló 

beavatkozások nem különíthetőek el egyes ágazatok szerint. Egyetértés mutatkozik meg 

abban, hogy a multiszektoriális megközelítéstől az interszektoriális (ágazatok közötti) 

megközelítés irányába történő elmozdulás integráltabb szolgáltatásnyújtást eredményez, 

amely jobban biztosítja a gyermekek számára, hogy egyenlő eséllyel elérjék egyéni 

fejlődésük potenciáljának maximumát (ENGLE ÉS MTSAI, 2011; NEUMAN ÉS DEVERCELLI, 2013; 

KPMG, 2014; WOODHEAD ÉS MTSAI, 2014). Jellemzően a hatékony koordináció kiterjed a 

növekvő fontosságú nem állami szereplőkre is, így a profitorientált magánintézményekre, 

non-profit szervezetekre, közösségi alapú szolgáltatókra. Az integrációval kapcsolatos 

aggodalmak gyakran csak az állami szektorra vonatkoznak, és kevésbé irányulnak a nem 

állami szereplőkre, miközben azok sokszor működnek hatékony irányítási rendszerek 

nélkül, sokszor gyengén szabályozottak, és országonként nagyon változó mértékben 

integráltak (WOODHEAD ÉS STREULI, 2013). 

Az integrált kora gyermekkori fejlődést támogató rendszerek inkluzívak, a 

méltányosságot szem előtt tartva különösen figyelnek a marginális helyzetben lévő, 

hátrányos helyzetű, eltérő fejlődésű, fogyatékos gyermekekre. A rendszer biztosítja a 

folyamatosságot az életkori szakaszok között és az egyenletes átmenetet a különböző 



 

életszakaszokhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában. A kapacitásépítés prioritás, 

a szakértők képzése elsődleges fontosságú, ahol fontos a kora gyermekkori fejlődésre 

vonatkozó közös szemlélet megtartása (WOODHEAD ÉS MTSAI, 2014). 

A rendszerben jelenlévő eltérő működési logikák a különböző diszciplinákat 

összekapcsoló, integrált teamszemlélet megvalósulását igénylik. A multidiszciplináris 

team megközelítést, ahol a szakemberek közös cél érdekében, de egymástól függetlenül 

végzik a munkájukat, egyre inkább felváltja az interdiszciplináris, illetve a transz-

diszciplináris team szemlélet (CARPENTER 2000; RAPPORT, MCWILLIAM ÉS SMITH 2004; MOORE 

2004; DRENNAN, WAGNER ÉS ROSENBAUM, 2005). Ennek keretében a szolgáltatások 

koordinációja és a szakemberek intenzív együttgondolkodása, a más szakemberekkel 

való tudásmegosztás és az összehangolt team munka segíti a minél hatékonyabb 

együttműködést, ahol pontosan tisztázott, mely szolgáltatónak mely pontokon milyen 

szerepe, feladata, kötelezettsége van (KPMG, 2014). Ennek a szemléletmódnak egy 

specifikus változata a kulcsszemély modell, amelyben egy koordináló szerepben lévő 

szakember kapcsolja össze a családot a szolgáltatói rendszerrel. A kulcsszemély 

„egykapus”, rendszeres és kiszámítható kapcsolatot jelent a gyermek és családja számára, 

együttműködik a különböző szolgáltatások szakembereivel, biztosítja a különböző 

intézmények és szakemberek által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés koordinálá-

sát. Feladata, hogy a szülőket képessé tegye (empowerment) saját erőforrásaik mozgó-

sítására azáltal, hogy egyéni szükségleteiknek megfelelően támogatást, erőforrásokat, 

általános és speciális információkat, érzelmi támaszt nyújt nekik. Segíti a szülőket az 

eredmények, kimenetelek és a szükséges megbeszélések céljának és eredményének 

megértésében. Abban is segíti a családot, hogy a gyermekről való megfelelő gondos-

kodáshoz szükséges képességeket és ismereteket megszerezze, bővítse. Fontos feladata, 

hogy szükség esetén képviselje a speciális ellátást igénylő gyermekek és családjaik 

érdekeit a helyi közösség különböző fórumain, ezzel a családok támogatásán túl ahhoz is 

hozzájárul, hogy a helyi közösség nem érintett tagjai is megismerjék a családok gondjait, 

problémáit (DRENNAN, WAGNER ÉS ROSENBAUM, 2005; EARLY SUPPORT, 2012; KENNEDY ÉS 

MTSAI, 2013). 

 

 

3.2. Hazai kezdeményezések 

 

A nemzetközi folyamatok nyomon követésével, nemzetközi modellek adaptálható 

elemeinek beépítésével, korábbi hazai kutatások, fejlesztések eredményeinek, 

tapasztalatainak figyelembevételével került kifejlesztésre és kipróbálásra 2014-2015-ben a 

TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) kiemelt projekt Kora 

gyermekkori ellátórendszer támogatása alprojektje keretében az optimális kliensút 

modell (KEREKI ÉS MTSAI, 2015). Az optimális kliensút modell elsődleges célja az 

interszektoriális együttműködések kialakítása, hatékonyabbá tétele, a szakemberek 

kompetenciáinak bővítése, valamint a gyermekek és családok minél korábbi ellátásba 

kerülésének támogatása. A kialakításnál adottságként kezelte a jelenlegi szolgáltató-

rendszert és szabályozási környezetet, figyelembe vette a napi gyakorlatot, a rendelkezés-

re álló forrásokat, a munkaerő-kapacitást. A kliensút/gyermekút lerövidítését, a minél 



 

korábbi ellátásba kerülést a különböző ágazati szereplők – elsősorban az egészségügy és 

a köznevelés – továbbküldési útjainak összekapcsolásával, az átjárhatóság biztosításával, 

az együttműködések szorosabbra vonásával kívánja elérni. A modell kialakításának 

keretében 27 jogosultsági csoport esetében a kora gyermekkori intervenció három 

elkülöníthető szakaszában, azaz a szűrés, felismerés, az állapotmegismerés, diagnosztika 

és a terápiás, fejlesztő eljárások, juttatások dimenziói mentén leírásra került, hogy mely 

szereplőnek, milyen esetben, mi a teendője, és hová kell továbbküldenie az érintett 

gyermeket és családját, illetve kinek kell jelzést tennie.
8
 A modellben egy kulcsszemély, 

adott esetben a védőnő az, aki a gyermek útját nyomon követi, és az ellátókkal, 

szolgáltatókkal – illetve a kijelölt kontaktszemélyekkel – kapcsolatot tart. A modell egy 

pilot keretében került kipróbálásra egy megye két nagyvárosában,
9
 ahol a különböző 

szakterületekről érkező szereplők vegyes képzések keretében sajátították el a rendszer-

ismeretet, a továbbküldési, jelzési utakat. Minden kulcsszemély és az ellátó intézmények 

kijelölt kontaktszemélyei birtokába jutottak az összes megyei ellátó intézmény cím-

listájának, azok kontaktszemélyeinek elérhetőségével, így mindenkinek rendelkezésére 

állt a saját kommunikációs hálója. A kliensút modellben az érintett gyermekek ellátásának 

nyomon követését a védőnő az általa és a többi, ellátásban résztvevő szakember által 

vezetett közös dokumentum, az ún. Ellátási lap segítségével végezte, amely a szülő 

birtokában lévő Gyermekegészségügyi kiskönyvhöz csatolva, az érintett ellátóktól bejövő 

legfontosabb információkat tartalmazta. A hatékonyabb működéshez természetesen 

elengedhetetlen az elektronikus formában történő dokumentáció, amely optimális 

esetben a különböző ágazatok informatikai rendszereinek összekapcsolását, ideális 

esetben pedig egy egységes, integrált informatikai rendszernek a kialakítását igényelné. 

A pilot tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi ellátásból több gyermek 

érkezett a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikus csoportjaihoz, mint a megelőző 

időszakokban. A szakemberek jobban átlátták az egész ellátórendszer működését, más 

szakterületekről való tudásuk teljesebb lett, szorosabban működtek együtt más ágazatok 

szakembereivel, különösen az egészségügyi alapellátás kulcsszereplőjével, a védőnővel 

való kapcsolattartás erősödött meg (KEREKI, 2015b). Ahhoz azonban, hogy ez a működés 

túllépjen a helyi program szintjén, a szabályozás összehangolására, megfelelő eljárás-

rendek, protokollok kialakítására, a szakemberek kompetenciájának, ismereteinek széle-

sítésére, az együttműködések folyamatos facilitálására van szükség. Hozadéka volt még a 

modell programnak néhány javaslat beépülése a hazai jogszabályokba, például a 18 

hónap alatti gyerekek esetében kibővült azoknak a szakellátó szakorvosoknak a köre, 

akiknek diagnosztikai véleménye alapján a szakértői bizottság külön vizsgálata nélkül (a 

kiállított szakértői véleménnyel) megkezdhető a korai fejlesztés.
10

  

Egy másik modell az egészségügyben lezajlott TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) 

program projekt által került kifejlesztésre, szintén nemzetközi modellek adaptálható 
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  A különböző jogosultságcsoportok esetében a felismerést a probléma, eltérés, fogyatékosság részletes 

leírása segíti, amely a tüneti kép felől közelít, szemléletében a multikauzális megközelítés érvényesül. 

9
  Békés megyében, Békéscsaba és Gyula korai ellátásban résztvevő intézményeinek illetve azok 

szakembereinek bevonásával zajlott a projekt.  
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  A jogszabálymódosítás 2017. március 1-én lépett érvénybe, lásd 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 4.§, 2a. 



 

elemeinek beépítésével, valamint hazai tapasztalatokra építve, ám pilot keretében történő 

kipróbálása nem történt meg, ezt az ágazatközi projekt vállalta magára. A modellben a 

gyermek, illetve a család útja már a pre- illetve perikoncepcionális szakasztól kezdődik, 

ahol a családtervezésre, illetve a gyermekvállalásra való felkészítéshez az érintettek 

elsősorban az egészségügyi ellátórendszerben, a koordinatív szerepet ellátó Család-

védelmi és Családtervezési Szolgálattól kapnak támogatást. A várandóssági és a perinatális 

szakaszban, valamint az újszülött hazakerülése után a nyugat-európai mintára új rendszer-

elemként megjelenő Koordinációs Csoport válik érintetté a koordinációban, ez a csoport 

állítja össze a diagnosztikus teamet, végzi a folyamatdiagnosztikát, szervezi a szükséglet-

alapú ellátást. Működésében a gyermek körül kialakított interdiszciplináris teammunka 

fontossága hangsúlyos. A Koordinációs Csoport folyamatos kapcsolatot tart az 

egészségügyi alap- és szakellátással, a köznevelési intézményrendszer diagnosztikus és 

fejlesztő, terápiás ellátást végző intézményeivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, az 

ellátórendszerbe integrált magánellátókkal, valamint a szociális/gyermekvédelmi intéz-

ményekkel, akikkel együttműködik a szolgáltatások tervezésében, kivitelezésében és 

értékelésében (KEREKI ÉS MTSAI, 2014). Jelenleg az elem rendszerbe való beemelésének 

egyik legfontosabb akadályát a megfelelő számú és megfelelő képzettségű szakemberek 

hiánya jelenti.  

 

 

3.3. A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

 

A rendszer működésében rejlő hiányosságok, problématerületek azonosítása, az 

ismertetett optimális kliensút modell és a pilot tapasztalatai, a kipróbáláshoz kapcsolódó 

vizsgálat eredményei, valamint a TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkor (0-7 év) program projekt 

tapasztalatai komoly alapot szolgáltatnak a 2017 februárban induló, négy évig tartó EFOP 

1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című projekthez, amely 

ágazatközi konzorciumi együttműködésben valósul meg.
11

 

 

3.3.1. Az ágazatközi projekt célja 

A komplex ágazatközi fejlesztés célja az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik 

hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához, a szükségletekhez igazodó szolgálta-

tásokhoz való hozzájutásának biztosítása, különös tekintettel a speciális ellátási 

szükségletű csoportokra. A kiemelt projekt azoknak a problémáknak enyhítésére, 

megszüntetésére törekszik, amelyek a jelenlegi intézményrendszer hiányosságaiból, 

működési jellegzetességeiből fakadnak, illetve olyan újszerű, kísérleti jellegű fejlesz-

téseket tervez, melyek javítják a jelenlegi szolgáltatások minőségét. A projekt feladata a 

kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek támogatása képzettségük, 

eszközellátottságuk és alkalmazott módszertanuk fejlesztésével, megújításával. A 
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  A konzorcium vezetője a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság háttérintézménye, a Családbarát 
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területet a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a 

köznevelés területét pedig a Klebelsberg Központ, illetve további belépő partnerként az Oktatási Hivatal 

képviseli. 



 

konstrukció középpontjában, mint közvetlen célcsoport, a kora gyermekkori 

intervencióban résztvevő szakemberek, illetve a gyermekek (leendő) szülei állnak. 

Közvetetten az iskoláskor előtti gyerekekre és szüleikre irányul a projekt, különös 

tekintettel a speciális támogatást igénylő gyermekekre és családjaikra. Fontos szempont a 

fenntarthatóság biztosítása a megfelelő jogszabályi háttér kiépítésével, valamint a 

fejlesztés hosszútávú kimeneteinek mérése, amelynek érdekében a projekt keretében 

hatásvizsgálat zajlik. 

 

 

3.3.2. A projekt által elérni kívánt részcélok 

Gyermekút kialakítása módszertani támogatással 

 

Az intézményrendszer hatékonyabb működéséhez kialakításra kerül egy egyértelműen 

követhető, szabályozott gyermekút (az optimális kliensút modell továbbfejlesztésével) és 

az ehhez szükséges szakmai háttér, közös irányelvek, protokollok kidolgozása, a 

szolgáltatások típusainak és formáinak bővítése, korszerű, adaptált szűrési módszerek, 

vizsgáló eljárások bevezetése. (Ehhez kapcsolódóan a gyenge lábakon álló eszköz-

ellátottságot is igyekszik kompenzálni a projekt, elsősorban diagnosztikai eszközök 

beszerzésével.) Olyan gyakorlatközpontú módszertani kézikönyvek kerülnek kidolgozás-

ra, amelyek a kora gyermekkori intervenció három nagy szakaszához kapcsolhatóak. Így 

a felismerés szintjét segítik majd elsősorban az alapellátásban dolgozó szakemberek 

számára a gyermeki fejlődésről, az eltérő fejlődés gyanújeleiről, valamint a tipikus 

nevelési problémákról és azoknak megoldásáról való ismeretek összefoglalása. Első-

sorban a pedagógiai szakszolgálatok szakembereit célozza meg a fejlődési zavarok korai 

szűrésének, azonosításának, állapotmegismerésének, diagnosztikájának módszertana, 

illetve a korai komplex családközpontú tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás, terápiás 

ellátás témaköréhez készülő kézikönyv. 

Az iskoláskor előtti gyermekek egészségügyi alapellátásában, szakellátásában részt-

vevő szakemberek, valamint a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakemberek, a 

köznevelés releváns szereplői, a kora gyermekkori intervenció egyéb résztvevői, a 

családokat támogató állami, önkormányzati intézmények, hálózatok, illetve civil 

szervezetek közötti együttműködés erősítése, a kompetenciák és feladatok lehatárolása, 

a köztük lévő kommunikáció támogatása fontos alapelv. A feladatok lehatárolása termé-

szetesen érinti a jogszabályok, a szakmai irányelvek és a dokumentációs rendszer 

felülvizsgálatát is. Az interdiszciplináris team működés módszertanának kidolgozása, az 

ellátási utak lépésről-lépésre történő pontos leírása a felismeréstől segíti majd a 

különböző ellátókat a továbbküldési, jelzési utak azonosításában. A különböző ágazatok 

informatikai szakrendszereit összekapcsoló informatikai háttér kiépítéséhez megtörténik 

a különböző szakterületek számára szükséges adattartalmak lehatárolása és a jogosultsági 

szintek meghatározása.  

  



 

Szakemberek kompetenciáinak növelése, egységes szemlélet 

kialakítása 

 

A gyermeki fejlődésről, a fejlődési eltérésekről, illetve az ellátórendszer működéséről, az 

egységes gyermekútról való tudás a kora gyermekkori intervencióban részt vevő 

szakemberek kompetenciáinak növelését, egységes szemléletük formálását igényli. 

Ennek jegyében a projekt módszertani fejlesztéseinek java része komplex képzésekbe 

csatornázódik be, és a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek részére vegyes 

kiscsoportokban kerül oktatásra, kiaknázva az ily módon történő tudásátadás szemlélet-

formáló erejét. Emellett témaspecifikus képzések keretében ismerkednek meg a 

szakemberek például a fejlesztésre kerülő szűrő- és vizsgálóeljárásokkal, a korai komplex 

családközpontú tanácsadás, intervenció témájával, vagy az Early Start Denver Model-lel. 

Célcsoport-specifikus képzésben vesznek részt például a kisgyermeknevelők, óvoda-

pedagógusok az iskoláskor előtti sérült, eltérő fejlődésmenetű gyermekek befogadásának 

támogatása témakörben, vagy a felsőfokú szakképzettséggel nem rendelkező szak-

emberek tudásuk megújítása érdekében. A projekt keretében 10 ezer szakember képzése 

zajlik majd, jórészt kiscsoportos foglalkozás keretében, másrészt távoktatás formájában. A 

szemléltetést és az információk vizuális úton való továbbítását segíti a projekt keretében 

készülő 100 rövidfilm.  

Fontos szempont a képzési tartalmak graduális képzésben való megjelenése is. Ennek 

érdekében a felsőoktatási képző intézmények rendszeresen összehívott műhelyei a 

különböző szakterületeken folyó képzések közös képzési kimeneteit, tartalmait és a 

projekt eredményeinek a graduális képzésbe való becsatornázását hivatottak elősegíteni. 

Mind a pedagógusképzés, mind a bölcsészettudományi és társadalomtudományi képző 

helyek részt vesznek ebben a folyamatban.  

 

 

A családokkal való partneri együttműködés kialakítása 

 

A projekt fontos feladatnak tartja a korai ellátásban részt vevő szakemberek mellett az 

iskoláskor előtti gyermekek szüleinek edukálását, a kora gyermekkori fejlődéssel, illetve 

gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek bővítését, a megfelelő szülői kompetencia, 

tudatosság és felelősségérzet erősítését. A kora gyermekkori intervenció egyik sarkalatos 

pontja a szolgáltatásokhoz való mielőbbi hozzáférés. Ezért lényeges a szülők számára az 

ellátórendszer, a gyermekút megismerése, az ellátórendszerhez kapcsolódó tudás 

bővítése. Fontos szempont az is, hogy nemcsak a szakembereknek szükséges egy 

egységes tudás megszerzése, a szülőknek ugyanezt a tudást a megfelelő „szülői nyelven” 

át kell adni ahhoz, hogy a szakemberek és szülők között a közös tudásalapú együtt-

működés kialakulhasson. Az ismeretek átadása érdekében tájékoztató anyagok készülnek 

a családok részére, amelyek a korai felismerésről, az ellátórendszer működéséről, a 

követendő gyermekútról, a megállapított diagnózishoz kapcsolódó egyéb lényeges 

körülményekről – többek között a vonatkozó hatályos jogi szabályozásról, pénzbeli támo-

gatásokról –, illetve a területen működő szakmai és érdekvédelmi szervezetek tevékeny-

ségéről és elérhetőségeiről informálják a szülőt. Honlap segíti az elektronikus 

információátadást, interaktív módon mutatva be a különböző jogosultsági csoportok 

esetében a követendő ellátási utat. Workshop-ok, előadások, tréningek segítségével a 



 

gyermekek fejlődésével, fejlesztésével, a probléma felismerésével, a kora gyermekkori 

intervenció rendszerével, továbblépési lehetőségekkel kapcsolatos információk átadása 

történik meg. A mentálhigiénés támogatás keretében új módszertani megközelítésben 

szülői esetmegbeszélő csoportok, illetve a kompetencia szélesítése érdekében 

szülőképző csoportok indulnak.  

Ugyanakkor a szülők képzése indirekt módon, a szakembereken keresztül is 

megvalósul, hiszen a gyermekek fejlődésével, nevelésével, az eltérések felismerésével, az 

ellátórendszer működésével kapcsolatos legkorszerűbb információk átadásával az 

ellátásban résztvevő szakemberek az érintett témákkal kapcsolatban felmerülő 

kérdésekben kompetens szakértőként tudják segíteni a szülőket. A szülői tudatosság és 

kompetencia növekedése, illetve a szakemberek munkájának hatékonysága révén a 

biológiai vagy pszichoszociális okok miatt fejlődési rizikóval élő, az eltérő vagy megkésett 

fejlődést mutató, pszichésen sérülékeny gyermekeket a szakemberek időben felismerik, 

így a rászoruló gyermekek – különös figyelemmel a hátrányos helyzetben élőkre is – 

hamarabb jutnak megfelelő ellátáshoz.  

 

 

 

A gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása 

 

A hozzáférésbeli egyenlőtlenségekre tekintettel a projekt kiemelten kezeli az iskoláskor 

előtti gyermekek és családjaik szolgáltatáshoz való hozzáférésének támogatását. Ennek 

érdekében szorgalmazza elsősorban a kedvezményezett és átmenetileg kedvezményezett 

(korábban hátrányos helyzetű) településeken élőkhöz a szolgáltatások helybe való 

eljuttatásának elősegítését. Fókuszban áll a szolgáltatáshiányos területeken mozgó 

szakszolgálati hálózatfejlesztés témája, a komplex szolgáltatásnyújtás lehetőségeinek 

kidolgozása, valamint az érintett területek ellátására ösztönző rendszer (például ösztön-

díjak) kidolgozása és működtetése a szakemberek számára. 

Az ellátáshoz való hozzájutást támogatja egy olyan ágazatközi, központi kiszolgáló 

informatikai háttér kialakítása, amelyen keresztül az intézményi adatáramlásba bevonni 

kívánt IT szakrendszerek úgy tudnak kommunikálni egymással, hogy továbbra is 

önállóan működőképesek maradjanak. Megtörténik a koragyermekkori információ-

áramláshoz szükséges adatkörök figyelembevételével az ágazatok informatikai 

rendszereinek egyenkénti felülvizsgálata, továbbfejlesztése, az ágazatközi kommuniká-

ciós szolgáltatásokhoz való illesztése. Az ágazatok közötti kommunikációs kapcsolat 

megteremtése segítségével javul és felgyorsul a különböző ágazati szakrendszerek közötti 

az információáramlás, mely segíti az köznevelési, szociális és egészségügyi ágazatok 

szakembereinek munkáját, így hozzájárulva a gyermekek fejlődésének, ellátásának 

nyomon követéséhez. 

  



 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A hazai kora gyermekkori intervenciós ellátórendszer korszerűsítéséhez, hatékonyabb 

működéséhez, az érintett gyermekek és családjaik szükségleteihez jobban illeszkedő 

ellátási gyakorlatának kialakításához a rendszer ismeretén túl fontos azoknak a 

problématerületeknek az azonosítása, amelyek támpontul szolgálhatnak a stratégiai 

szintű elképzelések körvonalazásához, valamint a fejlesztési irányok kijelöléséhez. A 

rendszerfejlesztési törekvések megvalósításához megkerülhetetlen a nemzetközi trendek, 

tapasztalatok ismerete, ezek alapján a beépíthető, adaptálható elemek azonosítása. A kora 

gyermekkori intervencióban a családközpontú megközelítés, a koordinált integrált 

szolgáltatói modell kap hangsúlyt, ahol a gyermek és család köré szerveződő 

interdiszciplináris szakértői team közreműködésével, a családot a felismeréstől az 

ellátásba kerülésig nyomon követő „kulcsszemély” segíti a hatékonyabb, eredményesebb 

szolgáltatásnyújtást.  

Ugyancsak fontos a fejlesztés sikeressége szempontjából az evidenciákon alapuló 

kutatási eredmények becsatornázása, a hazai jó gyakorlatok összegyűjtése, a korábbi 

fejlesztési programok eredményeinek felhasználása. A legutóbbi években zajló kora 

gyermekkori intervenció témáját érintő projektek számára az a kedvező lehetőség 

adódott, hogy egymásra tudták építeni a megvalósításra váró elképzeléseiket, a 

különböző ágazatokban zajló projektek összehangolása megtörtént, egy tudatosan 

felépített fejlesztési ívvé álltak össze az eredmények, amely a jelenleg zajló Kora 

gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projektben teljesedik ki. Segíti a 

folyamatot, hogy a szakpolitikai és a fejlesztéspolitikai törekvések összeértek, egyre 

erősebb a kapcsolódás, amely a fejlesztési eredmények implementációját támogatja. 

Lényeges annak hangsúlyozása, hogy egy hatékonyabban működő rendszer 

kialakításához elengedhetetlen az ágazatközi interdiszciplináris együttműködések meg-

erősítése, az információk folyamatos áramlása, az egyértelmű gyermekút működtetése, és 

annak megfelelő informatikai támogatása a szakrendszerek összekapcsolásával. Ennek 

megvalósulásához szükség van a kora gyermekkori intervenciós rendszerben dolgozó 

szakemberek ismereteinek bővítésére, kompetenciáinak szélesítésére, egységes 

szemléletük kialakítására. A szakemberek képzése mellett elengedhetetlen a szülők 

edukálása, az iskoláskor előtti korosztály optimális fejlődéséhez, neveléséhez szükséges 

szülői tájékoztatás biztosítása, a szülői felelősség tudatosítása, a szülők és szakemberek 

partneri kapcsolatának erősítése.  
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