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„…NEM CSAK SZÍV KELL, DE KELL TUDÁS IS!”

„A gyermekvédelem munkájához nem csak szív kell, de kell tudás is!” – intett
Széll Kálmán, az első hazai gyermekvédelmi törvény megalkotója. Volt kire
és mire támaszkodnia. A nyomasztó társadalmi szükséglet, az állami felelősségvállalás szükségességének fölismerése és a már évekkel korábbi személyes részvétele a gyermekvédők tevékenységében elkötelezte őt a gyermekügy mellett. A kor jeles személyiségei gróf Tisza Istvántól báró Wlassics
Gyulán, Vaszary Kolos hercegprímáson és magán Jókai Móron keresztül
még számosan, a kultúra, a tudomány jeles emberei, civilek és egyháziak
támogatták a korszerű gyermekvédelem megteremtésére irányuló törekvéseiben. Miniszterelnöksége idején, 1901-ben, előterjesztésében fogadta el
a parlament még az egész történelmi Magyarországra kiterjedő hatállyal az
első gyermekvédelmi törvényt, amely a kor Európájának színvonalán, azzal
közel egy időben igyekezett a kérdést rendezni és átrendezni úgy, hogy a
karitativitástól a rendszeralkotó államig tartson a változás. A törvényi szabályozás rendkívüli lendületet adott a gyermekvédelem hálózatának, intézményrendszerének és infrastruktúrájának kiépítéséhez. A háborúk, a trianoni nehéz idők, majd a második nagy háború utáni diktatúra évtizedei
után a rendszerváltozás ismét új szellemet, korszerűséget, tudatos modernizációt követelt. Megint a Széll Kálmán-i gondolat, a szív és a tudás követelménye alapozta meg a húsz évvel ezelőtti időt, amikor is új törvény, új
rend született új szellemben, példát és feladatot adva az országnak.
Ezt a húsz évet értékeljük és ünnepeljük ezzel a kiadványunkkal, amely
a Szociálpolitikai Szemle nagy vállalkozásaként, a Szemle Könyvek sorozat második köteteként jelenik meg a szakma széleskörű összefogásában.
Ahogyan Széll Kálmán szent ügynek nevezte a gyermekvédelem ügyét, úgy
tekintsünk mi is emberi és szakmai odaadással arra a szellemi teljesítményre, amelyet könyvünkkel olvasóink figyelmébe ajánlunk.
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TISZTELT OLVASÓ!
A gyermekvédelemben érintettek számára 1997 jelentős évszám. 20 évvel ezelőtt fogadta el a
magyar Országgyűlés politikai egyetértéssel a gyermekvédelmi törvényt, amelynek lényege az
az alaptétel, hogy az állami védelembe vett gyermekek sorsa nem lehet egyirányú utca. A másik
fontos megállapítás, hogy a család semmilyen intézményrendszerrel nem pótolható, ahogy azt
az Alaptörvény is kimondja: a gyermeknek a legjobb ellátás családban nyújtható, a gyermeknek
családban a helye.
A gyermekvédelem területén nap mint nap szinte a lehetetlennel kell megküzdeni. Ennek a
küzdelemnek pedig nem kisebb a célja, mint hogy minden gyermek számára megteremtsük
a lehetőséget, hogy családban vagy családias környezetben nőjön fel, figyelembe véve az igényeit – az „egyenlővé nevelés” helyett az egyénre szabott, szükségletekre épülő nevelés érvényesítésével. Ebben a nevelőszülői hálózat fejlesztése, valamint a gyermekjóléti intézmények számának növelése elengedhetetlen szerepet játszik, éppen úgy, mint a gyermekvédelem területén
dolgozó szakemberek megbecsülésének erősítése, hiszen az ő munkájuk nemzetstratégiai jelentőségű nemcsak a jelen, hanem a jövő szempontjából is. Köszönetünket fejezzük ki minden
szakembernek, akik szívüket-lelküket beletéve együtt küzdenek ezekért a gyermekekért.
Ezzel a kötettel – mely egyben szakmai számvetés is – a folytonosságot kívánjuk fenntartani.
Hiszen a szociálpolitikában kiemelten fontos, hogy kiszámítható és folytonos legyen, ezáltal
biztosítva, hogy a gyermekvédelem valóban egy életre szóló esélyt adjon.
Továbbra is azon leszünk, hogy az elmúlt évek gyermekjóléti és gyermekvédelmi kormányzati intézkedéseit követően a jövőben is minél több esélyt teremtsünk azon gyermekeknek a
minél teljesebb boldoguláshoz, akik nehéz, sokszor tragikus háttérrel indulnak neki az életnek.
Budapest, 2017. október 25.

Czibere Károly

Balog Zoltán

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár

az emberi erőforrások
minisztere

ÍZEK ÉS EMLÉKEK
A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény megszületésének körülményei

SZEMLE KÖNYVEK

Szöllõsi Gábor

AZ 1997-ES GYERMEKVÉDELMI
REFORM ÉRTELME
Rövid elemzés 20 év elteltével
Az esszé azt a kérdést vizsgálja, hogy az 1997-es gyermekvédelmi reform mennyiben
volt képes megváltoztatni a magyar gyermekvédelmi rendszer jellegét. Az írás a Gyermekvédelmi Törvényt egy átfogó reform programjaként fogja fel, melynek alkotása
során – explicit vagy implicit módon – célokat fogalmaztak meg a gyermekvédelmi
rendszer átalakításával kapcsolatban, és ahhoz különféle jogi, szervezeti, szakmai, financiális és egyéb eszközöket rendeltek. 20 év alatt számos esetben módosult a program,
több ízben jelentősen változtatva az eredeti célkitűzéseken, illetve azok feltételein. Az
írás a gyermekvédelmi rendszerek tipológiáját alkalmazza a magyar gyermekvédelmi
reform céljainak és eredményeinek értelmezésére.

Törvény és/vagy reform?
A gyermekvédelmi rendszereknek történetük van, melyet egyaránt befolyásol az adott
ország gyermekvédelmét jellemző sajátos út, illetve a gyerekvédelmet alakító döntések
sorozata. A magyar gyermekvédelem bő 100 éve kapott intézményesült formát, majd
az állandóság és változás közepette érte meg az 1989–90-es politikai rendszerváltást.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról újabb
korszakhatárt jelent a hazai gyermekvédelem számára. Bár a jogszabály – gyakori módosításával együtt – azóta is a gyermekvédelem alapvető tájékozódási pontja, a törvénynek
más szerepe is volt, mint a jogi szabályozás tökéletesítése: ez a szerep a gyermekvédelmi
rendszer átfogó megreformálása volt.
Az 1990-es évek elején kormányzati célként fogalmazták meg a Gyermekvédelmi
Törvény megalkotását. Bár a kormányzat eredeti elhatározása a jogi szabályozás tökéletesítésére irányult, a munkálatok rövid időn belül átalakultak egy többé-kevésbé tudatos szakpolitika-alkotási folyamattá. Ez tükröződött már a munka indulásakor is: az
illetékes minisztérium megbízott egy munkacsoportot1 a gyermekvédelmi törvényterA szerző kötelességének tartja jelezni, hogy maga is tagja volt a reformot előkészítő munkacsoportnak.
Természetesen egy ekkora munka csak úgy volt elvégezhető, hogy abban a hazai gyermekvédelem szinte
minden fontos szereplője jelen volt.
1
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vezet megfogalmazásával, annak tagjai viszont kezdettől fogva feladatuknak tartották
a gyermekvédelem gyökeres átalakításának megtervezését is. A többéves folyamat során
aztán különféle szereplők részvételével sor került szakmai koncepciók megalkotására
és vitájára, szervezeti és szakmai érdekek képviseletére, kormányzaton belüli egyeztetésekre, szakpolitikai döntések meghozatalára, a jogszabályi szöveg kodifikációjára,
végül pedig a törvény elfogadásához szükséges jogalkotási lépésekre.
A törvény tartalmi elemeinek rövid felsorolása önmagában is jelzi a reform átfogó
jellegét:
– a gyermekek alapvető jogainak és a jogok védelmének szabályozása;
– a gyermekvédelem prioritásainak meghatározása;
– a gyermekvédelem rendszerének átalakítása;
– a gyermekvédelmi gondoskodás intézkedéseinek újraszabályozása;
– a gyermekvédelemben érintett szervezetek és szakemberek körének és együttműködési módjának megújítása;
– a gyermekvédelmi feladatok ellátásának és irányításának szabályozása;
– a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás törvényi szintű szabályozása.
Az 1997-es reformot követően több alkalommal is sor került a törvény módosítására.
A változások közül azokat emelem ki, melyek érdemi hatást gyakoroltak a gyermekvédelmi rendszer jellegére:
– a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájának nevesítése a gyermekvédelem feladatai között;
– a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak megosztása a kettéválasztott szervezetrendszer elemei (a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítő és
gyermekjóléti központ) között;
– a védelembe vétel kontrolláló és szankcionáló jellegének erősítése;
– a gyermekvédelemhez kapcsolódóan sorra kerülő örökbefogadás részletes szabályozása;
– a nevelésbe vett gyermek nevelőszülőnél való elhelyezésének általánossá válása;
– gyermekvédelmi szakértői bizottság létrehozása;
– a gyermekvédelmi gyámság átalakítása, a gyermekvédelmi gyám feladatainak
meghatározása.

A gyermekvédelmi rendszerek tipológiái
Annak elemzéséhez, hogy a magyar gyermekvédelem 1997-es, illetve azt követő változásai miként alakították át a rendszer jellegét, a gyermekvédelmi rendszerek tipológiái
nyújtanak elemzési keretet. A nemzetközi szakirodalmon belül erős vonulatot képeznek
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azok a művek, melyek a nemzeti gyermekvédelmi rendszereket azok fő vonásai alapján
sorolják típusokba és hasonlítják össze őket.
Az egyik, széles körben alkalmazott tipológia a gyermekvédelmi rendszerek alapvető jellemzőit („orientációit”) a tipikus történeti fejlődési szakaszok mentén tekinti át.
Harding a gyermekjóléti szabályozás, illetve politika négy történeti orientációját különbözteti meg (Fox–Harding, 1991).
– Laissez-faire és patriarchizmus: A megközelítés a család életébe történő minimális
mértékű állami beavatkozást támogatja. Az állam a gyermek feletti szülői, patriarchális hatalomba csak a gyermek gondozásának extrém hiányosságai esetén szól bele.
– Állami paternalizmus és a gyermek megvédése: Lényege az államnak az a kényszerítő jellegű beavatkozása, mellyel megvédi a gyermeket a rossz bánásmódtól és a nem
megfelelő gondozástól. Az állam általában nem avatkozik be a család autonómiájába,
de ha mégis sor kerül rá, akkor teljesen megvonja a gyermek nevelésének jogát.
– A vér szerinti család és a szülői jogok védelme: Prioritásként kezeli a gyermek és a
vér szerinti családja közötti pszichológiai és biológiai kötelékeket, felismerve, hogy a
többségük számára a vér szerinti család az optimális helyszín a felnevelkedéshez. Ennek
biztosítására kiszélesíti az állam feladatát a család működésével kapcsolatban, viszont
korlátozza a gyermek kiemelését a családból.
– A gyermekek jogainak érvényesítése és a gyermekek felszabadítása: Prioritást biztosít a gyermekek szabadsághoz és autonómiához fűződő azon jogainak, melyeket a
társadalmak korábban a felnőttek esetében szoktak elismerni. A gyermek érdekeit a
gyermek jogaiként értelmezi, és az állam feladatának tekinti a megvédésüket.
A gyermekvédelmi rendszerek legismertebb tipológiája Gilbert nevéhez fűződik
(Gilbert, 1997). Gilbert és munkatársai komparatív kutatás keretében hasonlították
össze a fejlett országok gyermekvédelmi rendszereit (Gilbert–Parton–Skivenes, 2011).
A kutatás eredményei alapján létrehozott tipológia a gyermekvédelmi rendszerek két
„orientációját” különböztette meg, melyeket a gyermek megvédése (child protection),
illetve a család támogatása (family support) névvel jelölt. A típusba sorolás három fő
kritériuma a következő volt:
– a gyermekvédelmi probléma értelmezési keretei;
– a gyermekvédelmi intervenció módja;
– a gyermekvédelem és a család közötti viszony jellege.
A tipológia a gyermekvédelem szakirodalmában rendkívül népszerűvé vált, és erős
ösztönzést adott mind a további empirikus kutatásokhoz, mind pedig a tipológia továbbfejlesztéséhez. Maga Gilbert is – társaival együtt – több alkalommal továbbfejlesztette az eredeti tipológiát. Így például az eredeti rendszert kiegészítette egy harmadik
típussal, melyet gyermekközpontúnak (child focus) nevezett el.
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A három gyermekvédelmi orientáció jellemzői
A gyermek
megvédése

A család
támogatása

Gyermekközpontúság

A
beavatkozást
kiváltó tény

a szülők elhanyagoló, illetve abuzív
magatartása a
gyermek irányában
(rossz bánásmód)

a család mint egység a gyermek mint individuum jelenlegi
segítségre szorul
és jövőbeli szükségletei; a társadalom
egészséges és közreműködő polgárokra támasztott igénye

Az állam
szerepe

szankcionálás: az
állam őrként vigyáz
a gyermek biztonságára

a szülők támogatása; az állam
törekszik a családi
kapcsolatok
erősítésére

paternalizmus/defamiliarizálás: az
állam szülői funkciókat vállal át, de törekszik a gyermek számára új családi
környezet megteremtésére (pl. nevelőszülőnél örökbefogadás révén stb.)

A probléma
értelmezési
kerete

individuális/
moralizáló

társadalmi, illetve
pszichológiai (mint
például rendszer,
szegénység,
rasszizmus)

a gyermek fejlődése, illetve a gyermek
nem egyenlőtlen esélyei

A beavatkozás
célja

védelem/
ártalomcsökkentés

prevenció /
szociális kötelékek
erősítése

a jóllét növelése társadalmi befektetés
és/vagy egyenlő lehetőségek biztosítása révén

Az állam
és a szülő
viszonya

szembenállás

partnerség

helyettesítő/partneri

A jogok
egyensúlya

a gyermek vagy a
szülő jogait jogi
eszközökkel
kényszerítik ki

a szülők joga a
családi élethez,
melynek érdekében
a szociális munkás
közvetítő szerepet
tölt be

a gyermek jogai, a szülő kötelezettségei

Forrás: Gilbert–Parton–Skivenes, 2011, 255.

A gyermekvédelem szakirodalmában azóta is számos kísérlet történt újabb tipológiák létrehozására. A legkomplexebb osztályozási rendszert az a többdimenziós tipológia
képviseli, melyet a UNICEF számára fogalmaztak meg (Gregson–Bell, 2013). Ez a modell
a következő négy dimenzió keretében vizsgálja a gyermekvédelmi rendszerek jellemzőit: orientáció, formalizáltság, kontextus és teljesítmény. Jelen írás keretében az első
dimenziót, az általános orientációkat érdemes áttekinteni, mert ezek a Gilbert által
megfogalmazott orientációk körét egészítik ki:
– büntető: funkciója az, hogy megvédje a társadalmat a gyermekkel szemben, akire
antiszociális magatartása vagy helyzete miatt úgy tekintenek, mint a társadalom jóllétének veszélyeztetőjére;
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– morális – oktatás/megmentés: szerepe, hogy megmentse a morális fertőzés veszélyének kitett gyermeket;
– jóléti: célja, hogy kezelje a deprivációból és a gyermek jóléti helyzetéből eredő kudarcokat, melyek hatással vannak a gyermek fizikai, szociális és pszichológiai jóllétére;
– társadalmi harmónia: szerepe, hogy segítse a közösségi és társadalmi harmónia
megőrzését, amennyiben a gyermeket sérelem érte;
– gyermekvédelem: mint Gilbert modelljében;
– a család támogatása: mint Gilbert modelljében;
– jogi orientációjú gyermekfókuszú: mint Gilbert modelljében.

A reform hatása a magyar gyermekvédelmi rendszerre
Az 1997-es reform a magyar gyermekvédelemnek szinte minden részében változásokat
indukált, és az eltelt húsz év során a rendszer ugyancsak sokszor módosult; fontos
azonban, hogy az eredeti („reformkori”), illetve a későbbi változások tömegéből kiválasszuk azokat, amelyek meghatározzák a rendszer jellegét.

A magyar gyermekvédelmi rendszer változása
a Harding-féle történeti típusok alapján
A magyar gyermekvédelem már egy évszázados múlttal rendelkezett, amikor sor került
az 1997-es reformra. A reform intézkedései egyszerre voltak folytatói a hazai gyermekvédelem történetileg kialakult sajátos útjának, illetve hoztak az addigitól jelentősen
eltérő megoldásokat. A kérdés éppen az, hogy a reform és annak két évtizedes folytatása mennyiben volt képes a rendszer lényegének megváltoztatására. A következőkben
Harding tipológiája szolgál a történeti változások elemzésére.
Laissez-faire és patriarchizmus
1901 előtt a – később gyermekvédelminek minősített – problémák kezelése elsősorban
a családra tartozott. Az állam a gyámság szabályozásával, a községek és a különféle
jótevők az árva, talált és elhagyott gyermekek ellátásával járultak hozzá a probléma
kezeléséhez.
Állami paternalizmus és a gyermek védelme
A magyar gyermekvédelem 1901-ben lépett be az állami paternalizmus, illetve a gyermek védelme névvel jelzett szakaszba. Fél évszázadig az állam tartózkodott attól,
hogy beavatkozzon a család működésébe, és csak az – anyagi vagy erkölcsi okból –
elhagyottnak nyilvánított gyermekeknek nyújtott védelmet, számukra viszont családon kívül biztosított gondozást. Az állam gyerekvédelmi szerepe a második világhá-
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ború után sem változott meg alapvetően, így az maradt elsődleges feladata, hogy a
súlyos problémák által érintett gyermekeket kiemelje a családból, és részükre a családon kívül biztosítson gondozást. Noha már az ötvenes évektől megjelent az igény a
kiemelést megelőző megoldásokra, ez sosem vált elsőrendű céllá, és nem jött létre
érdemleges eszközrendszere sem.
Ami a modell másik elemét illeti, a hazai gyermekvédelemben nem kapott kiemelt
hangsúlyt a bántalmazás-probléma. Kezdetben a gondozás hiányát tekintették problémának (elhagyottság), melyet a második világháború után a veszélyeztetettség sokszintű kategóriája váltott fel. Az 1997-es reform sem tért el attól, hogy a gyermek minden
gondját egy közös, objektív szemléletű kategória, a veszélyeztetettség keretében értelmezze. A bántalmazással szembeni fellépés speciális eszközei a 2000-es évek elejétől
több lépésben épültek be a magyar gyermekvédelmi rendszerbe. Ezzel együtt sem tekinthető a magyar gyermekvédelmi rendszer domináns orientációjának a gyermek –
bántalmazással szembeni – megvédése.
A vér szerinti család és a szülői jogok védelme
Az 1997-es reform révén a vér szerinti család védelme vált a magyar gyermekvédelem
elsődleges céljává. Ezt több elvi, illetve operatív megoldás szolgálta:
– az alapelvek megfogalmazása;
– mind a gyermek, mind a szülő azon jogának deklarálása, hogy a gyermek a vér
szerinti családjában nevelkedhessen, valamint
– ellátások és szervezetek létrehozása.
A gyermek családból való kiemelése változatlanul jelen van a magyar gyermekvédelemben, ami nem feltétlenül áll ellentétben a vér szerinti család védelmével. Egyrészt
azért, mert a rendszer elsődlegesnek tekinti a család működését támogató megoldásokat (különösen a gyermekjóléti szolgáltatást), másrészt mert a családból való kiemeléshez a gyermek hazakerülését elősegítő megoldások kapcsolódnak.
A kérdés valójában az, hogy a családban tartás és a családból kiemelés alternatíváit
miként kezeli a működő gyermekvédelmi rendszer. Legalább három kockázat észlelhető:
– a család működését segítő szolgáltatások eszközeinek szűkössége;
– a gyermeknek nem kellően indokolt kiemelése a családból;
– a gyermekvédelem szereplőinek a hazakerüléssel szembeni pesszimizmusa.
A gyermekek jogainak érvényesítése és a gyermekek felszabadítása
Új eleme a magyar gyermekvédelmi politikának a gyermek jogainak érvényesítését célzó
irány. A szakpolitikai irányzat – mint más országokban is – „A gyermek jogairól szóló
egyezmény” nyomán alakult ki. A Gyermekvédelmi Törvény megalkotása idején a gyermeki jogok jelentős szerepet kaptak a magyar gyermekvédelmi retorikában, ezért a
törvény számos rendelkezése hivatkozik rájuk, illetve nyújt eszközöket az érvényesíté-
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sükhöz. Ennek ellenére a gyermeki jogok érvényesítését célzó irányzat nem hatotta át
a magyar gyermekvédelmem mindennapjait:
– nem jöttek létre kellően kiérlelt szakmai gyakorlatok arra, hogy a konkrét esetek
keretében miként kell értelmezni a gyermek legjobb érdekét;
– nem exponálódott az a dilemma, ami a gyermek legjobb érdekének megállapítása,
másrészről a gyermek véleményének figyelembevétele között állhat fenn.

A magyar gyermekvédelmi rendszer változása a Gilbert által
megfogalmazott orientációk szerint
A beavatkozást kiváltó tény
Minden gyermekvédelmi rendszernek az az egyik alapkérdése, hogy milyen helyzeteket
kezel. A magyar gyermekvédelemben sajátos kettősség alakult ki: egyrészt úgy fogják
fel, hogy azt a jogszabály rendelkezése határozza meg, másrészt a gyermekvédelmi
rendszer szereplői a saját értelmezési kereteiknek megfelelően döntenek. Erre tekintettel a gyermekvédelmi reform során tudatosan választottak olyan eszközöket, amelyek
alkalmasak voltak a kezelt helyzetek körének kiszélesítésére:
– a legkisebb kényszer elvének megfogalmazását;
– a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi problémák azonos rendszerben történő elhelyezését;
– a probléma első minősítésének a gyermekjóléti szolgálathoz való telepítését;
– a szociális munkások szakmai csoportjának beáramoltatását a gyermekvédelembe.
A reform hatására jelentősen módosult azoknak a problémáknak a köre, melyekkel
a gyermekvédelem foglalkozik. Ma a magyar gyermekvédelem szereplői elsősorban a
család komplex működési zavarait azonosítják kezelendő problémaként, s ehhez képest
jóval kisebb arányban minősítik a helyzeteket bántalmazásként, elhanyagolásként vagy
egyéb problémaként. Ezt a képet a következő tényezők árnyalják:
– a családok bizalmatlanok a gyermekvédelemmel szemben, ezért általában nem
szívesen keresik fel saját problémáikkal;
– hasonlóan más országokhoz, egyes tragikus esetek Magyarországon is nagy közérdeklődést váltottak ki, melyek a gyermekvédelmet a gyermekbántalmazás és az elhanyagolás problémái felé orientálták;
– nem tudatosult az érintettekben, hogy a helyzetek minősítése nem a hivatalos
definícióktól, hanem a kapuőrként szereplő szakemberek döntésétől függ.
Az állam szerepe
Az állam szerepét illetően az 1997-es reform igazodott „A gyermek jogairól szóló egyezmény” szövegéhez és szelleméhez, mely szerint az államot háromféle, egymáshoz szub-
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szidiárius módon kapcsolódó feladat terheli: elsősorban támogatni a családot a feladatai ellátásban, másodsorban védelmet nyújtani a családban élő veszélyeztetett gyermek
számára, harmadsorban pedig helyettesítő gondozást nyújtani a családi nevelést nélkülöző gyermeknek.
A Gilbert modelljében megfogalmazott jellemzők mindegyike fellelhető a magyar
gyermekvédelemben, így tehát a szülők támogatása, a szülői funkciók átvétele-továbbadása, illetve a gyermeket érintő biztonsági kockázatok kezelése-szankcionálása. Mindezt azonban felülírja egy sokkal határozottabb irányultság, a család működése feletti
kontroll gyakorlása. A reform törekvése az volt, hogy a családok először a segítő szakemberek szolgáltató jellegű tevékenységével találkozzanak, és csak ezt kövessék – szükség esetén – a hatósági kötelezésen alapuló megoldások. Rövid idő alatt kiderült, hogy
sem a szociális munkások alkalmazása, sem a sorrendiség nem gátolta meg azt, hogy
az új intézmények váljanak a kontroll fő gyakorlóivá.
A törvény módosítása 2016. január 1-től kezdődően új helyzetet hozott létre, megkülönböztetve a család- és gyermekjóléti szolgálatot, illetve a család- és gyermekjóléti
központot. A szolgálatra tartozik, hogy szociális munkával segítse elő a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. Viszont
a központ kapta – egyebek mellett – azt a feladatot, hogy ellássa a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet. A szervezeti és feladatköri változás hatással lehet az
állam gyermekvédelmi szerepére is, mivel rendkívül rugalmas a határ egyrészről az
önkéntesen igénybe vehető szociális munka, másrészről a védelembe vétel és az azon
alapuló szociális segítő munka között. Nem zárható ki, hogy a gyermekvédelem szereplői úgy reagálnak az új munkamegosztásra, hogy a „valódi” gyermekvédelmi eseteket
rendre a központhoz utalják, és csak az egyszerű családi gondok kerülnek a szolgálatokhoz. Egy ilyen tendencia esetén a központ válik a gyermekvédelem első lépcsőfokává, s a védelembe vétel az első beavatkozási móddá.
A probléma értelmezési kerete
A magyar gyermekvédelem – hasonlóan más gyermekvédelmi rendszerekhez – nem
kapott olyan funkciót, hogy kezelje a gyermekek szegénységét, kirekesztettségét vagy
esélyegyenlőtlenségét. További kérdés, hogy a gyermekvédelem miként kezeli a társadalmi helyzetekből fakadó hátrányokat. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a gyermekvédelemben észlelhető felülreprezentáltsága nem feltétlenül előny: jelentheti akár
azt is, hogy a gyermekvédelem szegregált intézményrendszerré vált.
Egyébként a megreformált gyermekvédelem szociális szakemberei olyan szakmai
kultúrát hoztak magukkal, melyben nagyobb a szerepe a helyzetek szociológiai-pszichológiai magyarázatának, mint az individualizáló-moralizáló megközelítésnek. Az
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azonban nem egyértelmű, hogy miként alakul a konfliktus a szakmai kultúra, illetve a
gyermekvédelem sajátos szervezeti kultúrája között.
A hazai gyermekvédelmi rendszerben ma nem elsődleges a gyermekvédelmi helyzeteknek a szülő vagy más személy vétkességével történő magyarázata. Kialakult viszont
az a – más országok gyermekvédelmi rendszereiben is megtalálható – társadalmi nyomás, mely a tragikus eseteket követően a gyermekvédelem szereplőit teszi felelőssé a
kockázatok eredménytelen kezeléséért. A sorozatos krízisek a kormányzatot is, a gyermekvédelem szereplőit is a kockázatokkal való foglalkozásra ösztönzik.
A beavatkozás célja
A gyermekvédelem reformja során fontos szerepet kapott a beavatkozások céljának
meghatározása, a deklarált célok és a gyermekvédelem napi gyakorlatában érvényesülő célok viszont nem feltétlenül fedik egymást. A hazai gyermekvédelem céljai jelenleg
a két véglet – a gyermek megvédése, illetve a gyermek jóllétének növelése – között helyezkednek el. A reform hatására a vér szerinti család védelme vált prioritássá. Ennek
megfelelően a hangsúlyos megoldások (családban tartás versus családból kiemelés,
családon kívüli nevelés versus hazagondozás) között elvileg egyértelmű a prioritások
sorrendje, a konkrét esetekben viszont mérlegelés tárgya, hogy melyik lépésre kerüljön
sor.
Az állam és a szülő viszonya
Az 1997-es reform fontos kérdésnek tekintette az állam és a család közötti viszony
átalakítását. Az alkalmazott megoldásoknak az volt a céljuk, hogy kiegyensúlyozott
kapcsolatot hozzanak létre az állam (illetve az azt képviselő gyermekvédelmi szervezetek) és a család között. Néhány, ezt a célt szolgáló megoldás:
– a szülők kötelességein túl a szülők jogainak, illetve az állam kötelezettségének
meghatározása;
– nem kötelezésen alapuló ellátások, különösen a gyermekjóléti szolgáltatás rendelkezésre bocsátása;
– a gyermekvédelmi gondoskodás intézkedéseinek azokra az esetekre való korlátozása, mikor a szülő együttműködése hiányzik;
– nevelésbe vétel esetén tervkészítés, majd a vér szerinti családba visszakerülés vagy
a más tartós környezetbe kerülés elősegítése.
A reform utóélete során a tervezettől eltérően alakult az állam és a szülők viszonya.
Számos külföldi gyermekvédelmi rendszerben hullámszerűen váltakoznak a több beavatkozás („do more”), illetve a kevesebb beavatkozás („do less”) iránti követelések. A
nyilvánosságra kerülő súlyos esetek arra ösztönzik a közvéleményt, hogy intenzívebb
beavatkozást várjanak el a gyermekvédelemtől. Máskor viszont – értesülve a család
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életét súlyosan zavaró beavatkozásokról – a közvélemény a család autonómiájának
nagyobb tiszteletét várja el (Mansell–Ota–Erasmus–Marks, 2011). A hazai gyermekvédelem egyik jellemzője, hogy csak a több beavatkozás iránti követelések jelennek meg
a nyilvános diskurzusban, és szinte sosem jelenik meg a kevesebb beavatkozás iránti
igény. A gyermekvédelem szereplői akkor vállalnak kockázatot, ha nem intézkednek,
de nem jár érdemleges kockázattal az, ha felesleges vagy túlzott intézkedést tesznek.
A jogok egyensúlya
A reform előtti korszakban az államnak elsősorban jogai voltak (a feladatok kevesebb
hangsúlyt kaptak), a szülőknek kötelezettségeik (joguk jóval kevesebb), a gyermek pedig
nem annyira jogok alanyaként, inkább megvédendő gyermekként szerepelt. A reform
tudatosan változtatott ezen, mégpedig mind a jogok és kötelezettségek törvényi meghatározásával, mind pedig szervezeti megoldásokkal (például szolgáltatások rendelkezésre bocsátása). A kialakult gyakorlat nem felel meg tökéletesen az ideális elképzeléseknek. Az állam (közelebbről a gyermekvédelmi rendszer) és a család viszonyában jóval
erősebben érvényesülnek az állam jogosítványai, aminek nem utolsósorban az az oka,
hogy a hátrányos társadalmi csoportokhoz tartozó családok a gyermekvédelmi rendszerrel való találkozás során is kiszolgáltatottak. (Sajátos módon a kiszolgáltatottság
gyakran kölcsönös, azaz a gyermekvédelmi szakemberek gyakran éppúgy kiszolgáltatott
helyzetben érzik magukat.)
Következtetés
A magyar gyermekvédelem 1997-es reformja jelentős célokat fogalmazott meg a gyermekvédelmi rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban, és ezeket – több vagy kevesebb
sikerrel – valóra is váltotta.
A Harding-féle történeti tipológia alapján végzett elemzés azt jelzi, hogy a megreformált rendszer képes volt meghaladni a korábbi történeti orientációt, az állami paternalizmust és a gyermek védelmét. A hazai gyermekvédelem domináns orientációja ezzel
a vér szerinti család és a szülői jogok védelme lett. Mellette, inkább csak névlegesen,
jelen van a másik új orientáció, a gyermekek jogainak érvényesítése és a gyermekek felszabadítása.
A Gilbert-féle tipológia alapján végzett elemzés alapján megállapítható, hogy a magyar
gyermekvédelem sem korábban, sem a reform után nem volt besorolható kizárólagosan
a gyermek megvédése vagy pedig a család támogatása típusba. Az egyes orientációkat
meghatározó tényezők részletes elemzése pontosabb képet ad arról, hogy milyen lényegi változások történtek a magyar gyermekvédelemben az 1997-es reform során, illetve
azt követően.
Az elemzés révén az a következtetés adódik, hogy a reform valóban reform volt, mert
a fejlődésben megrekedt magyar gyermekvédelmet felzárkóztatta a korszerű gyer-
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mekvédelmi rendszerekhez. Talán az mérsékli leginkább a reform 20 éves évfordulója miatt érzett ünnepi hangulatot, hogy a megreformált gyermekvédelem – bizonyos
értelemben – elvesztette ártatlanságát. 1997-ben még bízni lehetett abban, hogy a jóléti szemléletű új gyermekvédelem képes lesz elnyerni a családok bizalmát, s ők majd
önként keresik fel problémáikkal a nekik segítőket. Ezt a csatát nem nyertük meg, és ma
az számít kardinális kérdésnek, hogy miként jelez a jelzőrendszer.
Lehet-e előrejelzést tenni gyermekvédelmük jövőbeli útját illetően? Két szcenárió
bekövetkezése valószínűsíthető. Az egyik, hogy – hasonlóan az Egyesült Királysághoz
– a tragédiák kiváltotta közhangulat hatására előbb egy szűken értelmezett „gyermeket
megvédő” rendszer jön létre, majd látva annak kudarcait, a rendszer ismét vállalja, hogy
őrködik minden gyermek jólléte felett. A másik lehetséges változat a német utat követheti, ahol sokrétű gyermek- és ifjúságügy veszi körül a szoros értelemben vett gyermekvédelmet.
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A TÖRVÉNY ... OLYAN,
MINT A JÓ PÁLINKA...
Magyarországon – mint tudjuk – már alkottak a gyermekek védelméről törvényt a XIX.
században, így egy korszerű, az európai normáknak megfelelő jogszabály létrehozása
lehetett a szakemberek célja a rendszerváltás táján, illetve az azt követő időszakban,
annak érdekében, hogy újra törvényi szinten szabályoztassék a jövő nemzedék szempontjából egyik legjelentősebb szakterület. A koncepció egy alapváltozata már 1990-ben
elkészült („Törvénytervezet Az árvaszékek felállításáról és a gyámügyi igazgatási feladatok ellátásáról”). Az anyag az árvaszékek (újbóli) felállításával, a hatáskörök egy
részének jelentős centralizálásával kívánta a szakmaiságot biztosítani, elősegítve a XX.
század első felében jól bevált jogintézmények újraélesztését. A közigazgatásra, az önkormányzatokra vonatkozó jogalkotási folyamatok 1990-ben nem tették lehetővé a
törvénytervezet törvénnyé alakulását.
A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezménynek a
Magyar Köztársaság részéről történt elfogadása (a jogszabálynak a magyar jogrendszer
részévé tétele) 1991 végétől előtérbe helyezte egy gyermekvédelmi törvény megalkotásának szükségességét. A kormány a gyermekek és fiatalok jövőjéről szóló hároméves
programja alapján létrehozta a Gyermek-, Ifjúsági és Családjogi Kodifikációs és Dere
gulációs Bizottságot, egyben felkérte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesületét a Bizottság munkájában való részvételre, a szakmai munka koordinálására.
A Bizottság 1992. március 5-én kezdte meg tevékenységét, 1992 decemberére pedig
elkészítette és nyilvános vitára bocsátotta deregulációs javaslatait, illetve a gyermek- és
ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvény szövegszerű tervezetét. Közben a Népjóléti Minisztérium ettől függetlenül készített egy koncepciót. A két anyag komoly eltéréseket mutatott. Előrehaladást jelentett, mikor a Népjóléti Minisztérium államtitkári
szinten, illetve a szakmai főosztály vezetői szinten bekapcsolódott a Bizottság munkájába.
Új megközelítések jelentek meg (kiemelendő az 1995 júniusában a Bizottság rendelkezésére bocsátott – egyik tagja által jegyzett – A szolgáltató és a hatósági feladatok szerepe a helyi gyermekvédelmében című tanulmány), s a „Vázlatos tartalmak” (1995. június)
után 1995 szeptemberére kialakult egy vitára bocsátásra is alkalmas törvénytervezet
(„Törvénytervezet a gyermekek védelméről”). A további egyeztetési folyamatot már a
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szaktárca folytatta, de a változtatások átvezetésekor a Bizottság tagjainak véleményére is igényt tartott.
A jogalkotási folyamat fent vázolt menetét szenvedélyes, késhegyig menő viták tarkították, sokszor éjszakába nyúlóan érveltünk és hallgattuk meg az ellenérveket egy-egy
megoldás bevezetése, megtartása vagy elvetése, egy-egy megfogalmazás pontosítása
ügyében. Volt erő, akarat és idő is a részletes munkára. A Bizottság tagjai ugyanakkor
– remélem, nem a megszépítő messzeség íratja ezt velem – kölcsönösen tisztelték egymást, figyeltek a másik mondandójára. Nem kételkedtek abban, hogy mindenki a legjobbat akarja a gyermekeknek.
Szerencsésnek tartom magam, hogy e folyamatban a kezdetektől a végéig részt vehettem.
A törvény kihirdetett szövegének három-négy normáját továbbra is szenvedélyesen
vitattam, ezt nem is rejtettem véka alá. Megadatott, hogy a törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek széles körű megismertetésében is szerepet kaptam a gyámi vizsgák
előkészítése, a szociális munkások főiskolai képzése és országos konferenciák keretében.
Itt is szenvedélyesen érveltem például a gyámi jogkör gyakorlásának általam helytelenített
módja ellen. Eközben sosem vitattam el a törvény létrejöttének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkára gyakorolt jótékony hatását, elévülhetetlen érdemeit a gyermeki
jogok védelmében. A törvény azóta csiszolódott, alakult, de fő koncepcióit illetően
nem változott. Olyan, mint a jó pálinka: az idő előrehaladtával csak mélyülnek az
ízei, javul a minősége. Minden a végrehajtás mikéntjén múlik. Szorítok.
Budapesten, 2017. Szent Mihály havának 10. napján
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MADOCSAI DALÁRDÁBÓL
MILÁNÓI SCALA
A Gyermekvédelmi Törvény azon ritka törvények egyike volt, amelyet elfogadásakor
abszolút konszenzussal minden politikai erő támogatott. Talán kínos is lett volna bármelyik parlamenti pártnak bevállalnia, hogy nem támogat egy gyermekvédelmi törvényt. Persze bármilyen erős konszenzus és politikai támogatottság volt mellette, ezt
előbb meg kellett teremteni. Szakmailag meg kellett erősíteni, ismertté kellett tenni. A
törvény megalkotásában Gáspár Károlynak, a minisztériumi Család- Gyermek- és Ifjúságvédelmi főosztály vezetőjének rendkívüli érdemei vannak, azért is hívták be az
akkori Népjóléti Minisztériumba, hogy vezényelje le ezt a folyamatot.
Én is ekkortájt kerültem ide, csak más feladatra: a közvetlen intézmények referenseként, de nem volt mese, amikor végre benyújtották az Országgyűlésnek, aki élt és
mozgott a főosztályon, az bizottságokba járt érvelni a törvény mellett, válaszolni a
kérdésekre vagy az ügy szempontjából semleges biztosságban végigülni a napirendet.
Én váratlanul és tornacipősen mindjárt az egyik legfontosabb bizottság, az Oktatási
Bizottság tárgyalására csöppentem, muszáj volt menni, mert előző este derült ki, hogy
a kodifikáció egyik kulcsembere, Katonáné Pehr Erika beteg lett, de nekem csak reggel
mertek szólni, hogy én megyek helyette. Valahogy megoldottuk a dolgot párban az elég
hallgatag, de velem ellentétben teljesen képben lévő Forgács Laci kollégámmal. Akkoriban jártam levelezőn szociális munka szakra az ELTE-re, így már nem is tudom, milyen
új tudásaimat oszthattam meg nagy nyomulósan a bizottsági tagokkal, de szerencsére
sikeresen túlestünk rajta, gondolták, ez a nő csak tudja, mit beszél. Visszatérve mindenesetre némi önreflexióval jeleztem a kollégáknak, hogy azért váratlan volt a madocsai
dalárda után a milánói Scalában fellépni.
1996 végén elfogadták a törvényt, és 1997. november elsején lépett hatályba. Nagyon
nagy lázban voltunk, elkezdtük szervezni országosan a rengeteg továbbképzést a gyerekvédelemben dolgozó különböző szakembereknek, hiszen óriási kihívás volt a szakmával elfogadtatni az új rendszert és elindítani az egységes jogalkalmazást. Folyton
úton voltunk, a szakmai körök várták nagyon ezeket az alkalmakat. Szép időszak volt,
minden szereplőben nagy várakozással.
A minisztériumon belül már nem volt olyan diadalmenet a törvény, különösen azért,
mert a szociális terület, ahová a gyermekvédelem is tartozik, hol ide, hol oda kerül a
kormányzaton belül. Egyébként a rendszerváltás óta nem volt olyan két kormányzati
ciklus, hogy ugyanott maradt volna, sőt még cikluson belül is váltások voltak, ami nyil-
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ván folyamatos átszervezéssel, újrakezdéssel jár. Gyakran került a csapat a váltásoknál
olyan helyzetbe, hogy újra és újra igazolnia, bizonyítania kellett az evidenciákat is.
Gáspár Karcsinak is méltatlanul sokat kellett küzdenie azért, hogy hiteles vezető maradhasson. Ebből következett a menesztése is, amit mi, a kollégái óriási kudarcként
éltünk meg és nagy döbbenettel fogadtunk. Igazi öröm volt a visszatérése, és nagy
trauma 2006-ban bekövetkezett halála. Nagyon jóleső viszont a törvény születése után
20 évvel is látni, hogy a Gyermekvédelmi Törvény egyértelműen az ő nevéhez köthető
a szakmában.
Végül: nem gondolom, hogy születésekor a törvény maga tökéletes volt, de az adott
körülmények között megpróbálta az optimális, elérhető megoldásokat alkalmazni. A
törvény számomra azóta sem konstans dolog, hanem folyamat, ezért azt hiszem, mindig lesznek olyan elemek, amelyeket módosítani kell, egyszerűen azért, mert változik
a világ. A Biztos Kezdet Gyerekházak 2013 évi bekerülése a törvénybe számomra jó
példa erre, hiszen a gyermekvédelmi rendszer képes volt befogadni egy uniós projektként
létrejött, kimondottan a hátrányos helyzetű gyermekekre és családjukra formált szolgáltatást, mert a törvény keretei, melyek a gyermeki jogokra épülnek, alkalmasak erre.
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TÛZKERESZTSÉG
A Gyermekvédelmi Törvény megalkotásának, bevezetésének folyamata több szakaszra
bontható, amelyek közül én a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának szakaszáról,
illetve a törvény bevezetéséről szeretnék beszámolni, a javaslatot előkészítő szakminisztérium illetékes főosztályának egykori munkatársaként.
A törvényjavaslat benyújtásakor, 1996-ban a szakminisztériumot Népjóléti Minisztériumnak hívták, a főosztályt, amelynek a munkatársaként dolgoztam, Család- Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálynak. Hosszú volt az út a gondolat megszületésétől,
miszerint a gyermekvédelemnek törvényi szintű szabályozásra van szüksége, addig,
amíg a törvényjavaslat benyújtásra került az Országgyűlésnek. A benyújtás előtti időszakról, amelyet 1990-től követhettem nyomon minisztériumi munkatársként, csak
annyit szeretnék felidézni, hogy 1993–94-ben komoly vita alakult ki a törvény előkészítésével foglalkozó minisztériumi munkatársak, valamint a minisztérium által a
munkában való részvételre felkért, nagyrészt elméleti szakemberek és a „szakma”,
vagyis a terepen dolgozók és a minisztériumon kívüli elméleti szakemberek között. A
vita egy idő után úgy tűnt, holtpontra jutott, és így megrekedt az egész előkészítő folyamat. Ebben a helyzetben érkezett a főosztályra 1995 februárjában az új főosztályvezető, Gáspár Károly, aki a maga integratív személyiségével, lendületével, a terepen 20
éve végzett munkája alapján szerzett szakmai tekintélyével oly mértékben lendítette
ki az ügyet a holtpontról, hogy a szakma széles körű bevonásával lefolytatott viták és a
közigazgatási egyeztetések után 1996 októberében a miniszter benyújthatta a törvényjavaslatot.
Az általános vita az Országgyűlésben 1997. február 4-én kezdődött, és február 25-én
zárult, a részletes vita március 17-én kezdődött, és április 15-én szavaztak a módosító
indítványokról. Hihetetlenül izgalmas időszak volt ez; nekünk, minisztériumi munkatársaknak át kellett esnünk a tűzkeresztségen, hiszen korábban egyikünk sem vett részt
törvény-előkészítő munkában, nem voltak gyakorlati tapasztalataink az Országgyűlés
működéséről, a bizottságokban folyó munkáról. A képviselők összesen 531 módosító
indítványt nyújtottak be, és olyan csoda is megesett akkoriban, hogy a hét parlamenti
párt képviselői közösen nyújtottak be egy-egy módosítót. Jártunk a bizottsági ülésekre, melyek közül számomra a legnagyobb kihívás a Szociális Bizottság ülése volt, mert
ott az összes módosítót végigtárgyalták egyenként, és ide Gáspár Karcsival ketten
mentünk. Szinte minden módosító indítvánnyal kapcsolatos véleményünknél – el
fogadjuk, vagy nem fogadjuk el – kérték az indoklást, miért igen, ha nem, miért nem.
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A délelőtt 10-kor kezdődött bizottsági ülésről szédelegve, de a győztes csata katonájának
elcsigázott, elégedett érzésével jöttünk ki délután 5 óra felé. Hatalmas élmény volt!
Aztán 1997. április 22-én este, az Országgyűlés 224 igen, 2 nem, és 32 tartózkodás
mellett elfogadta a törvényjavaslatot, melyet a köztársasági elnök május 4-én aláírt, és
május 8-án a Magyar Közlöny 39. számában kihirdettek.
Az izgalmaknak ezzel nem volt vége, mert következett november 1-je, a hatálybalépés
időpontja, amitől azért rendesen szorongtunk, hogy miről fog kiderülni: nem működik,
nem kivitelezhető, ellentmond egymásnak van két rendelkezés, súlyos joghézagra derül
fény stb. Közben lázasan dolgoztunk hét végrehajtási (5 kormányrendelet és 2 miniszteri rendelet) rendeleten, amelyek összességében több mint 400 § terjedelemben el is
készültek. Kormányrendelet készült a gyámügyi eljárásról, az adatkezelésről, a működési engedélyezésről, a térítési díjról, a nevelőszülői jogviszonyról, miniszteri rendelet
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és személyek szakmai feladatairól és a
működésük feltételeiről, valamint az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetről
és a Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégiumról. Mindeközben az országot is
igyekeztünk járni, hogy elősegítsük a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszer és
a gyámügyi igazgatás új rendszerének kiépítését, az egységes jogalkalmazást. Óriási
igény volt a konzultációkra mind a fenntartó önkormányzatok, mind az intézmények,
mind a gyámhatóságok részéről. Úgy érzem – talán nem csak a megszépítő messzeség
mondatja velem –, hogy akkoriban nagyon „együtt volt” a szakma, és természetesen
viták közepette, de mindannyian elkezdtünk dolgozni azon, hogy a törvény céljait
megvalósítsuk.
Összességében végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyermekvédelem területén
eltöltött 40 év alatt részt vehettem a gyermekvédelem jogszabályi rendszerének megteremtésében, és részese lehettem sok-sok kiváló kollégával együtt a végrehajtásnak is.
Így gondolom ezt annak ellenére, hogy tudom, az eredmény nem tökéletes, de ha az
lenne, milyen tennivaló maradna azoknak a fiataloknak, akik ma ugyanolyan ambícióval, tenni akarással dolgoznak azért, hogy jobb életük legyen a gyerekeknek, mint ahogy
mi tettük húsz évvel ezelőtt? Sok erőt, kitartást, sikert kívánok nekik!
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Vilusz Antónia

A HELYES IRÁNY
Tíz év kellett ahhoz, hogy a gondolat megvalósuljon, és megszülessen a Gyermekjóléti
Törvény. Az előkészítő munkához az a sok nehézség adott ösztönzést, ami ma a szakellátás keretében kezelhető. A velük való szembesülés csak a kezdet volt: rövid idő alatt
világossá vált, hogy hiányoznak a feltételek a szakellátás mellőzéséhez, illetve az igénybevétele korlátozásához. Ezek ma az alapellátás keretében hivatottak a gyermekek jólétét biztosítani.
Szakmai körökben találkoztunk korábban is hasonló törekvésekkel, ezek azonban
sorra meghiúsultak, ugyanis csak hatósági keretek között lehetett megközelíteni a
megoldás felé vezető utat. Fontos cél lett tehát a hatósági keretek lebontása, a családsegítés szolgáltató jellegének megteremtése. Emellett igény mutatkozott a gyermekvédelmi rendszer kereteinek szabályozására, ahol persze nem nélkülözhetőek a hatósági
elemek sem. Választ kellett adni arra, hogy az alap- és a szakellátás elemei miként
épülnek egymásra, s ezekhez hogyan viszonyulnak a hatósági elemek.
Az ekkor már hatályos Gyermekjogi Egyezmény rendelkezéseinek Magyarországon
belüli érvényesíthetősége szintén törvényi szabályozást követelt. A törvényi szintű
szabályozást kezdetben sokan ellenezték. Első körben a szakmai berkekben kellett
meggyőzni a véleményezőket, hogy nem elég a rendeleti szintű szabályozás. A gyermekvédelmi rendszer működését csak a költségvetési törvényben biztosított anyagi források
biztosíthatják.
Kétségtelen, hogy a törvényi szintű szabályozás hosszabb időbe került, de az akkor
még hiányzó ellátási formák feltételeit csak így lehetett biztosítani. Az államigazgatási
egyeztetés során is sok elutasításban volt részünk. Az ellenzőket végül a társadalmi
szervezetek – köztük kiemelten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – bekapcsolódása és határozott állásfoglalása győzte meg.
Az általunk szorgalmazott helyszíni tapasztalatcserék is segítették a törvény létrejöttét. Több országgyűlési képviselő támogatta a munkát. A pártok is melléálltak, és hét
parlamenti párt egyetértésével valósult meg a törvényi szabályozás, amely megnyitotta a fejlődés lehetőségét a gyermekvédelemben. Igaz, hogy időközben a végrehajtási
jogszabályok rontottak a törvény eredeti célkitűzésein, ám nyitva áll az út ennek a
korrigálására. Módosításra is szükség lesz, különös tekintettel az alapjogi törvény rendelkezéseire, a vele való összhang megteremtésére. Ez fokozottan garantálná a gyermekvédelem működési feltételeit. Mindezek ellenére a gyermekjóléti törvény alapvető
jelentőségű, sok nehéz sorsú gyermek életét könnyíti meg, és helyes irányt mutat a
további munkához, a végrehajtáshoz és a szükséges szabályozáshoz.

A helyes irány
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A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM
20 ÉVE – AMIT A SZÁMOK
MUTATNAK
Cikkünkben a gyermekvédelem elmúlt 20 évére, a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése óta eltelt időszakra tekintünk vissza a statisztikai adatok tükrében. Az adatok a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hivatalos adatai, amelyek alapján lehetőség van
folyamatok elemzésére, tendenciák, változások, állandóságok bemutatására.
Terjedelmi korlátok miatt sem vállalkozhatunk arra, hogy a törvény által létrehozott
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszer minden elemét bemutassuk, ezért elsősorban a gyermekvédelmi szakellátás alakulására fókuszálunk, de ismertetünk egyes
pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat is.

I. Pénzbeli, természetbeni ellátások és a hozzájuk kapcsolódó
minôsítések
Magyarországon bőséges és a legtöbb esetben alanyi jogon járó családtámogatási rendszer gondoskodik arról, hogy a gyermeknevelés anyagi hátterét biztosítsa, kiegészítse
a családok számára. Ahol azonban ez a szükséges anyagi fedezet nem áll rendelkezésre,
a szülők egyéb, a gyermek jogán járó pénzbeli ellátásokra is igényt tarthatnak. Az erre
a célra szolgáló ellátás megnevezése és tartalma többször változott az évek során a
Gyermekvédelmi Törvényben. Ezek közül a legjelentősebb, alapvető változás azt eredményezte, hogy 2002-től már a mindenkori, az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény biztosítja az ellátás fedezetét, így annak biztosítása nem függhet azon
település gazdasági mutatóitól, ahol a gyermek nevelkedik.
Ez az ellátás 2006-tól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként évente kétszer
járt a családoknak. A rászorultság alapján megítélt, a települési önkormányzattól igényelhető ingyenes intézményi étkezéssel és ingyenes tankönyvhasználattal járó ellátás
a gyermek 25. életévéig igényelhető.
A támogatást 2012. október 1-jétől természetbeni juttatásként, Erzsébet-utalvány
formájában kapták meg a családok. Az igénybevevők számának alakulására nemcsak
az érintett korosztály népességen belüli számának és arányának csökkenése, de egyéb
más jogszabályi rendelkezések is hatottak. A 2013/2014-es tanévtől kezdődően az is-
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kolákban bevezették az ingyenes tankönyvhasználatot évfolyamonként, felmenő rendszerben. A 2017/2018-as tanévtől kezdve már a kilencedik évfolyamon tanulókra is
vonatkozik ez, így a köznevelési intézményekben tanuló diákok 85%-a számára ingyenes a tankönyvhasználat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel együtt járó
ingyenes intézményi étkeztetés szabályai is változtak, 2015. szeptember 1-jétől az ingyenes intézményi étkeztetésben részesülők köre kibővült az óvodába és a bölcsődébe
járókkal. Ennek a változásnak a hatására, a korábbi jogosultságokat (RGYK, 3 vagy több
gyermekes családban élő gyermekek) kiegészítve ezeknél az intézménytípusoknál a
tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő gyermekek testvérei és azok is ingyen
étkezhettek, akik családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg
a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
száma és aránya, 2006–2016
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez való jogosultsághoz kötődik a törvény
2013. évi szeptemberi változása, amely a jegyző hatáskörbe emelte a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű minősítések megállapítását. A minősítést külön kérelemben és eljárásban kell lefolytatni.
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A jogszabály alapján a minősítés megállapításához három feltételt vizsgálnak meg: a
szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik-e, alacsony
foglalkoztatottságú-e, és hogy a gyermek megfelelő lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között él-e. Amennyiben ezek közül egy feltétel áll fenn, hátrányos helyzetű,
ha kettő vagy több, akkor halmozottan hátrányos helyzetű minősítést kap az érintett.

Megállapított hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetűek száma, 2013–2016
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A 2013. évi adatok szeptember–december időszakra vonatkoznak

A hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkezők 70%-a a szülő alacsony iskolai végzettsége, a halmozottan hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkezők 60%-a a szülő alacsony
iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága miatt kaphatta meg a minősítést. Az
elmúlt 2 év vonatkozásában a halmozottan hátrányos helyzetűek számában csökkenés
következett be, ennek előzménye elsősorban a foglalkoztatottsági ok kiküszöbölésében
kereshető. Nagyságrendileg ez idő alatt hasonló mértékben nőtt meg a hátrányos helyzetűek száma. Nagyon eltérő viszont a minősítéssel rendelkezők aránya a területi eloszlásuk szempontjából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Győr-Moson-Sopron megye
kiskorú lakosai között a minősítéssel rendelkezők számában harmincszoros a különbség.
Szorosan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és a hátrányos helyzetű
minősítéshez kapcsolódik az a 2016 januárjában jogszabályba foglalt rendelkezés, amely
ingyenes étkezés biztosítását mondja ki az iskolai szünetek idejére is. Ez alapján az
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatává vált a rendszeres gyermekvédelmi
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kedvezményre jogosult hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetésben részesítése valamennyi iskolai szünet és a bölcsődék, óvodák zárva
tartási idejének munkanapjain, első ízben a 2016-os tavaszi szünetben, ha a gyermek
szülője e természetbeni ellátásra igényt tart.
2016-ban a nyári szünetben 148 069 gyermek, a tavaszi szünetben 93 230 gyermek,
az őszi szünetben 97 211 gyermek, a téli szünetben pedig 107 019 gyermek vette igénybe a szülő kérelme alapján az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést.

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
kiskorúak ezer azonos korú személyre
Borsod-Abaújjutó száma (fő), 2016
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A védelembe vételi eljárás
Az 1997-ben bevezetett törvény nevesítette a védelembe vételi eljárást mint lehetséges
hatósági intézkedést, amely a saját családjában élő, de már bizonyítottan veszélyeztetettségnek kitett gyermekek nevelésére vonatkozik. Ha a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel
a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a jegyző, illetve 2013-tól
a járási gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi.
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Védelembe vett kiskorúak száma és aránya, 1998–2016
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A gyermekkorú bántalmazása miatti okból
védelembe vettek száma, 2009–2016
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A védelembe vételi eljárások szabályozásában – és így az érintettek létszámának
alakulásában – szerepet játszott az, hogy 2010-től az 50 tanórát meghaladó igazolatlan
hiányzás miatt is azonnal védelembe veszik a gyermeket, ezzel egyúttal a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésre kötelezik. A másik változást a 2013-ban bevezetett Járási Törvény hozta, mikor az addig jegyzői hatáskörben lévő intézkedés járási
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szintre került, ezzel némi csökkenést idézve elő az együttműködésre kötelezettek körében. Az elmúlt évben (2016) minden második esetben a szülő magatartása volt a kiváltó ok az eljárás elrendelésére. Számosságát tekintve nem a legmagasabb esetszámmal
jelentkezik, de nagyon komoly problémát okoz a bántalmazásban érintett gyermekek
száma. A 2009–2016 közötti időszak minden esztendejében több száz gyermeket vettek
védelembe ebből az okból.

II. Gyermekvédelmi szakellátás
A gyermek egyik legalapvetőbb joga, hogy saját családjában éljen, a vér szerinti szülei
neveljék, és minden segítséget kapjon meg ahhoz, hogy a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító családi környezetben
nevelkedjen. A Gyermekvédelmi Törvény kimondja, hogy a gyermeket csak a saját érdekében, a törvényben meghatározott okok esetén, az ott meghatározott eljárás keretében lehet a családjából kiemelni. A törvény megalkotásakor fontos célkitűzés volt egy,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve veszélyeztetettségének megszüntetését biztosító prevenciós rendszer kiépítése annak érdekében, hogy a gyermek családból történő kiemelése az esetek többségében elkerülhető legyen. E célt szolgálta a
gyermekjóléti alapellátások – köztük is kiemelten a gyermekjóléti szolgáltatások – kiépítése.
A gyermekvédelmi szakellátás keretein belül meghatározott otthont nyújtó ellátások (nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok) célja a családjukat nélkülözni
kénytelen gyermekek számára olyan családot pótló, helyettesítő védelem nyújtása,
amely biztosítja az egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket. Ez az
otthont nyújtó ellátórendszer óriási változáson ment át az elmúlt 20 évben, ami
egyrészt az ellátórendszer és a fenntartói kör szerkezetét, másrészt az ellátás minőségét érintette.
A szerkezetváltás az egyes ellátási formák (nevelőszülői ellátás, gyermekotthoni
ellátás) igénybevétele közötti arányok megfordulását, a gyermekotthoni típusok (nagy
létszámú gyermekotthon, lakásotthon) változását, az egyes típusokban rendelkezésre álló férőhelyek számarányának változását, valamint az otthont nyújtó ellátás fenntartói körének (önkormányzat, állam, egyház, civil szervezet) jelentős bővülését jelentette.

A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezettek
A ’80-as évek elején megindult születésszám-csökkenés a 18 év alatti népesség számának drasztikus csökkenését eredményezte, amivel párhuzamosan csökkent a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek száma és az azonos korú lakosokra
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vetített aránya is. Ez a csökkenés 2007-ben megállt, és 2008-tól növekedésnek indult
mind az abszolút számuk, mind az arányuk tekintetében.
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A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak
száma és aránya, 1997–2016
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Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak száma, ezer fő
Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak aránya ezer azonos korú lakosra

Fontos megjegyezni, hogy a 2014-ben megindult migrációs hullám következtében
nagyszámú kísérő nélküli migráns kiskorú ellátásáról kellett gondoskodnia a gyermekvédelmi szakellátásnak. Az év utolsó napján 2014-ben 730 fő, 2015-ben 679 fő,
2016-ban 363 fő kísérő nélküli volt elhelyezve gyermekotthonban, nagyrészt a fóti
Károlyi István Gyermekközpontban, kisebb részben a Szeged-csanádi Egyházmegye
hódmezővásárhelyi gyermekotthonában. Azonban a kísérő nélküli kiskorúak nélkül is
több mint 20 ezer kiskorú élt a vér szerinti családjától távol, gyermekvédelmi szakellátásban 2016-ban, amely szám megközelíti az 1997-es létszámot. Az emelkedésnek
nyilván komplex okai vannak, melyeknek a feltárása hosszabb elemzést igényel, de a
lehetséges okok között minden bizonnyal ott szerepel a gyermekjóléti szolgálatok kiépülése, tevékenységének beindulása, aminek eredményeként több veszélyeztető helyzetre derült fény, több veszélyeztetett gyermek került az illetékesek látókörébe, és ezzel
összefüggésben persze az is, hogy a gyermekjóléti szolgálatok eszközei meglehetősen
szűkösek a súlyosan veszélyeztető helyzetek megszüntetésére.
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Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak
aránya ezer azonos korú lakosra, 2016
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A szegénység, a hátrányos helyzet kialakulása erős területi meghatározottságú
Magyarországon, ez megmutatkozik a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak azonos korú lakosokra vetített arányán is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, valamint Somogy megye érintett a
leginkább. Érdekes ugyanakkor, és további elemzést igényelne, hogy Nógrád és Vas
megyében a két megye igen eltérő adottságai, gazdasági helyzete és szociális mutatói
ellenére is megközelítőleg azonos ez az arány.

Szükséglet szerinti ellátás
A gyermekvédelmi törvény előírása szerint a családjából kikerült gyermek számára a
korához és a szükségleteihez igazodó ellátást kell nyújtani. A törvény – 2002-ben történt
módosítás szerinti – rendszerezése alapján a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
átlagos szükségletű gyermekek mellett lehetnek különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek. Különleges szükségletűnek tekinti a törvény az életkoruk miatt a 3
éven aluli gyermekeket, továbbá életkortól függetlenül a fogyatékos (a köznevelési
törvény szerinti sajátos nevelési igényű) és a tartósan beteg (magasabb összegű családi
pótlékra jogosult) gyermekeket. Speciális szükségletűek a súlyos pszichés vagy súlyos
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disszociális tüneteket mutató, illetve a pszichoaktív szert használó gyermekek. A gyermek szükségletét a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság állapítja meg. A különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek elhelyezésére is alapvetően nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban kerülhet sor, illetve a súlyosan fogyatékos és\vagy tartósan
beteg gyermek gondozási helye a szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékosokat
ellátó intézmény is lehet.

Gyermekotthonban és nevelőszülőnél élő különleges és speciális
szükségletű kiskorúak megoszlása szükségletük szerint, 2016
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A 2016-os adatok szerint a koruk miatt különleges szükségletű gyermekek közel
90%-a, a fogyatékos (sajátos nevelési igényű) gyermekek több mint a fele (57%-a), a
tartósan beteg gyermekek közel háromnegyede (82%) nevelőszülőnél van elhelyezve.
Ugyanakkor a speciális szükségletű gyermekek gyakorlatilag mindannyian (10 fő kivételével) gyermekotthonban kerültek elhelyezésre. (Az 1997-es adatokkal való összevetésük sajnos nem lehetséges, mert akkor még nem létezett ez a fogalomhasználat.)

Szerkezetváltás az ellátási formákban
A törvény a hatálybalépése óta a nevelőszülői ellátást tekintette elsődlegesnek a gyermekvédelmi szakellátáson belül, és kimondta, hogy a gyermekotthoni ellátásra csak
akkor kerülhet sor, ha a nevelőszülői ellátás nem lehetséges. Ezt a szemléletet, elvárást
erősítette tovább a 2013-as törvénymódosítás, amely a 12 éven aluli gyermekek esetében csak a törvényben – szűkkörűen, ugyanakkor a realitások figyelembevételével –
meghatározott kivételes helyzetek előfordulása esetén engedi meg a gyermekotthoni
vagy szociális intézményi elhelyezést.
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Nevelőszülőnél és gyermekotthonban
gondozott gyermekek aránya
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A gyermekvédelmi törvény hatálybalépését követően a nevelőszülőnél történő elhelyezések számának emelkedését mutató tendencia 2003–2004 évben ért fordulóponthoz,
amikortól már magasabb volt a nevelőszülőnél elhelyezettek száma, mint a gyermek
otthonban elhelyezetteké. Ez mára azt jelenti, hogy
– a kiskorú és utógondozói ellátottak összesen 67%-a;
– a 12 év alatti korosztály 84,5%-a;
– a 3 év alatti korosztály 86,3%-a él nevelőszülőnél.

A nevelőszülők számának megoszlása a náluk elhelyezett
gondozottak száma szerint (%)
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Fontos látni, hogy a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek számának az emelkedése
együtt járt egy komoly átrendeződéssel az egyes nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számát érintően. Eszerint közel harmadára csökkent az 1 gyermeket nevelők száma,
több mint kétszeres a 3 gyermeket, több mint háromszoros a 4 gyermeket, közel háromszoros 5–6 vagy annál több gyermeket nevelők száma. 1997-ben a nevelőszülők
61%-a 1 gyermeket nevelt, 2016-ban több mint 50%-a 3 vagy annál több gyermeket.
Megjegyzendő, hogy a nevelőszülőnél és a gyermekotthonokban elhelyezetteken kívül
mintegy 320–340 nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett (súlyos fogyatékos,
és\vagy tartósan beteg) gyermek él szociális intézményben.

Szerkezetváltás a gyermekotthoni ellátásban
A gyermekotthoni rendszerre a törvény hatálybalépésekor jellemző volt a nagy létszámú, korszerűtlen, alkalmatlan épületben (kastélyban, kúriában stb.) működő intézmények nagy száma, illetve az, hogy számos intézmény a gyermekek életkora szerint
differenciálódott (csecsemőotthon, óvodásotthon, alsós otthon, felsős otthon stb.).
A törvény előírta egyrészt, hogy új gyermekotthont létesíteni, illetve meglevőt átszervezni csak a törvény előírásai szerint lehet, valamint hogy a működő, de a törvény
előírásainak meg nem felelő intézményeket át kell alakítani, az akkor kitűzött határidő
szerint 2002. december 31-ig. A jogszabály meghatározta a gyermekotthon lehetséges
maximális férőhelyszámát, és megalkotta a lakásotthon fogalmát. A gyermekotthonok
kisebb létszámú, családias jellegű intézményekké történő átalakítása valójában már a
törvény hatálybalépése előtt elkezdődött, és a jogalkotásban részt vevők nagyon sok,
ezzel kapcsolatos tapasztalatot be is csatornáztak a törvény, illetve végrehajtási rendeletei szabályozási tartalmába.
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A törvény hatálybalépésével erőteljesen felgyorsult az átalakítási, gyermekotthon-kiváltási folyamat, kezdetben hazai, később uniós forrásokból finanszírozottan. A folyamat eredményeként és a nevelőszülői hálózat bővülésének, az oda történő elhelyezések
számának emelkedésével erőteljesen lecsökkent (4300 férőhellyel) az általános (nem
különleges, nem speciális) gyermekotthoni férőhelyek száma, a nagy létszámú gyermek
otthonok nagy része megszűnt, helyettük nagy számban jöttek létre lakásotthonok,
illetve 40–48 férőhelyszámú kisebb gyermekotthonok. A hatálybalépéstől mostanáig
tartó folyamatban megfigyelhető a lakásotthoni férőhelyek számának rendkívül dinamikus növekedése, majd csökkenése. A csökkenés alapvető oka, hogy a szakellátásba
kerülő gyermekeket egyre nagyobb számban helyezték el nevelőszülőknél, aminek
következtében gyermekotthoni férőhelyek váltak feleslegessé. Az alacsony férőhely-kihasználtságú lakásotthonok működtetésének egy ellátottra jutó költségei olyan mértékben megemelkedtek, hogy fenntarthatatlanná váltak a megyei önkormányzatok
számára, ezért több lakásotthont bezártak, s a gyerekeket más gondozási helyen helyezték el.
A gyermekotthonok kiváltási folyamatában kiemelt szerepet kapott a csecsemőotthonok kiváltása, ami nagyobbrészt a csecsemőotthonok bezárását és a kisgyermekek
nevelőszülőnél történő elhelyezését jelentette, kisebbrészt a nagy létszámú csecsemőotthonok megszüntetése mellett kis létszámú, különleges gyermekotthonok létrehozását,
ahol már lehetőséget teremtettek a gyermek és az anya együttes elhelyezésére.
A csecsemőotthoni ellátás alakulása 1997–2015 között
Csecsemőotthonok száma
Férőhelyek száma
Elhelyezett gyermekek száma
Gondozott anyák száma

1997
27
2075
1670
nincs adat

2015
12
320
228
43

A folyamat eredményeként közel 1/7-ére csökkent a csecsemőotthoni férőhelyek és
gondozottak száma. Számos megyében egyáltalán nincsen csecsemőotthoni férőhely,
amelyik megyében van, ott alacsony férőhelyszámmal (általában 12 férőhely az anyák
számára fenntartott férőhelyekkel együtt) működik. Ugyanakkor mindenütt tapasztalható, hogy az újszülöttek, kiscsecsemők nevelőszülőnél történő elhelyezése gondot okoz,
a nevelőszülők nem szívesen vállalnak ilyen kicsi gyermeket, amely helyzeten sokat javítana, ha a nevelőszülők a nevelt gyermek után is részesülhetnének gyermekgondozási
segélyben, illetve díjban. Az állami fenntartói feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által fenntartott csecsemőotthonok többségében 100% feletti a férőhely-kihasználtság. Figyelemre méltó jelenség, hogy az SZGYF
ellátórendszerében 97 fő kiskorú anya van elhelyezve, közülük 61 fő a gyermekével együtt.
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Komoly gyermeki jogsérelmet jelentett, hogy a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése előtt a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fogyatékos gyermekek nagy
része nem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban volt elhelyezve, hanem kollégiumban,
úgynevezett általános iskola, diákotthon és gyermekotthon elnevezésű közoktatási
intézményben. Ezek a gyermekek tehát nemcsak a tanítási időszakban éltek a kollégiumban, hanem a hétvégeken, ünnepnapokon, iskolai szünetekben is, nem volt otthonuk,
ahová hazamehettek volna. A törvény úgy rendelkezett, hogy ezeknek a gyermekeknek
is családot pótló, otthont nyújtó ellátásban kell részesülniük, ezért a nevelési-oktatási
intézménynek – feltéve, hogy legalább tizenöt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermekről gondoskodik – át kell alakulnia többcélú – iskolai, diákotthoni vagy kollégiumi és gyermekotthoni feladatot ellátó – közoktatási intézménnyé, vagy amennyiben
ez az átalakítás a gyermekek alacsony létszáma miatt nem megoldható, a kollégiumi,
diákotthoni ellátás fenntartása mellett gondoskodni kell a gyermek nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban történő elhelyezéséről. Az átalakított intézmények olyan többcélú
köznevelési intézményekként működtek tovább, amelyeknek gyermekotthoni egységük
is volt, amire a Gyermekvédelmi Törvény és végrehajtási rendeletei előírásai vonatkoztak. 1997-ben 2749 nevelésbe vett gyermek élt a fentiekben részletezett módon kollégiumban. 2016-ban 285 gyermek élt általános iskolai diákotthonban, de csak a tanítási időszak alatt, mert mindegyiküknek volt kijelölt gondozási helye nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban, ahová hazamehetett. Az átalakított többcélú köznevelési intézményekben 2013-ban összesen 1417 gyermekotthoni férőhely volt, melyeket a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (jelenleg: Klebelsberg Központ, a továbbiakban: KK)
tartott fenn 2012-től. Az SZGYF 2015 szeptembere és 2017 januárja között 1314 gyermekotthoni férőhelyet vett át a KK-tól, így ezek a gyermekotthoni egységek is teljes
mértékben betagozódtak a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerébe, és egységes gyermekvédelmi szakmai irányítás alá kerültek.

Szerkezetváltás a fenntartói körben
A gyermekvédelmi törvény hatálybalépésekor a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása állami, illetve önkormányzati feladat volt, oly módon, hogy az otthont nyújtó ellátás (nevelőszülői, illetve gyermekotthoni ellátás), valamint a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás biztosítása alapvetően a megyei/fővárosi (részben a megyei jogú városi) önkormányzat kötelező feladata volt, s ennek ellátásához az állam központi költségvetési forrásokkal járult hozzá, illetve az állam tartotta fenn (az illetékes minisztériumon keresztül) az ún. központi speciális gyermekotthonokat és a javítóintézeteket. Az
egyes önkormányzati kötelező feladatok ellátásában (nevelőszülői hálózat, illetve gyermekotthon fenntartása) egyházi vagy civil szervezetek is részt vehettek. A feladatellá-
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tási kötelezettségben fordulópontot jelentett a 2012–2013-as év, amikor is a hatályba
lépett törvénymódosítások értelmében az önkormányzatoktól az állam vette át a gyermekvédelmi szakellátás feladatát.

Nevelőszülői hálózatok férőhelyszáma
fenntartók szerint
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A nevelőszülői hálózat fenntartásában 1998-ban gyakorlatilag csak önkormányzatok
(megyei/fővárosi) vettek részt, és egészen kis arányban civil szervezetek, 2016-ban
viszont egy egészen más összetételű fenntartói kört látunk: a nevelőszülői hálózatok
férőhelyeinek 54%-át az állami fenntartó (SZGYF) tartja fenn, 39%-át egyházi fenntartó, 7%-át civil fenntartó.

Gyermekotthonok férőhelyszáma
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A gyermekotthonok fenntartói körében is változás következett be, de inkább csak
amiatt, hogy az önkormányzattól az állam vette át a feladatot, az egyházi és a civil
fenntartók lényegesen kisebb arányban veszik ki a részüket a gyermekotthonok fenntartásából, mint a nevelőszülői hálózatok fenntartásából. Ez konkrétan azt jelenti, hogy
míg 1998-ban – 200 férőhely kivételével – csak az önkormányzatok és kis részben az
állam tartotta fenn a gyermekotthoni férőhelyeket, 2016-ban már megjelennek 9%-kal
az egyházi és 2%-kal a civil fenntartók.
Az egyházi jogi személyek többnyire úgy váltak fenntartóvá, hogy a megyei önkormányzatoktól, illetve az SZGYF-től átvettek működő nevelőszülői hálózatokat és kisebb
részben gyermekotthonokat, majd ezeket a nevelőszülői hálózatokat fejlesztették tovább.
Az egyházi fenntartói jelenlét nagyon hangsúlyos pl. Csongrád, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megyékben.

Minôségi változások a gyermekotthoni ellátásban
Az otthont nyújtó ellátórendszerben az elmúlt 20 évben bekövetkezett változások
nemcsak az ellátórendszer és a fenntartói kör szerkezetét érintették, hanem az ellátás
minőségét is, melynek néhány, adatokkal alátámasztható szegmensét szeretném bemutatni.
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése előtt a gyermekotthonokra – akkori
nevükön nevelőotthonokra – jellemzőek voltak többek között a nagy létszámú gyermekotthoni csoportok, amelyeknek egyik komoly hátránya nyilván az volt, hogy kevesebb figyelem jutott a pedagógusoktól, gyermekfelügyelőktől egy-egy gyermekre.
A törvény, illetve egyik végrehajtási rendelete – a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet,
(a továbbiakban: NM-rendelet) – előírta, hogy a lakásotthon legfeljebb 12 férőhelyes
lehet, illetve az ennél nagyobb, maximum 48 férőhelyes gyermekotthonban kialakítandó, önálló lakóegységben elhelyezett gyermekcsoportban is legfeljebb 12 gyermek élhet
együtt. Ma gyakorlatilag valamennyi kiskorú gyermek 12-es vagy annál kisebb létszámú csoportban él. Miközben a gyermekotthoni férőhelyek száma több mint 4 ezerrel
csökkent, a gyermekotthoni csoportok száma 170-nel nőtt.

44

Gulyásné Kovács Erzsébet – Tóth Judit Nikoletta

20 ÉVES A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY

A gyermekotthoni csoportok számának és létszámának alakulása
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Komoly minőségi változást indított el a gyermekvédelmi szakellátásban a gyermekvédelmi törvény felhatalmazása alapján kidolgozott, fent már hivatkozott NM-rendelet,
amely meghatározta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és személyek
szakmai feladatait és működésük feltételeit, ezen belül – többek között – a gyermekvédelmi szakellátások szakmai létszámminimum-feltételeit és a szakmai munkatársak
képesítési követelményeit. Erre vonatkozó jogszabályi előírások korábban nem voltak
a gyermekvédelemben. A gyermekotthonokban szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 1997-ről 2016-ra több mint a duplájára nőtt, miközben a gyermekotthonban elhelyezettek száma nagyon erőteljesen lecsökkent, tehát kevesebb gyermek
jut egy munkatársra, ami komoly esélyt ad a nagyobb odafigyelésre, az eredményesebb
nevelésre, a terápiára.
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A gyermekvédelmi szakellátásban részesülô kiskorúakról
A továbbiakban a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekekre vonatkozó
néhány adatról, azoknak az évek során bekövetkezett változásáról vagy éppen változatlanságáról szeretnék tájékoztatást adni.
Mint láttuk, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak száma 2000–
2016 között először csökkent, majd 2008-tól növekedésnek indult, és 2016-ra mintegy
2000 fővel meghaladta a 2000. év létszámát (a kísérő nélküli kiskorúak létszáma nélkül).
Az ellátásban részesülő gyermekek életkori megoszlása szerint közel 50%-a 12–18
év közötti, tehát ebbe a 6 korévet magában foglaló korcsoportba tartozó gyermekek
teszik ki a szakellátásban levők közel felét, és a 11 korévet tartalmazó másik halmazba
tartozók a másik felét. Feltűnő, hogy az ellátottak életkori megoszlása 16 év alatt szinte egyáltalán nem változott, kivéve a 0–3 éves korosztályt, amelyiknek az aránya 1011%-ról 16%-ra emelkedett 2012/2013 óta.
A bekerülők életkori megoszlását mutató adatokkal kapcsolatban tisztázni kell,
hogy ez az adat nemcsak azokat a gyermekeket tartalmazza, akik az adott évben új
beutaltként kerültek be a szakellátásba, hanem azokét is, akik korábban is gondozásban
voltak, csak a gondozási helyük változott.
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Az adott évben szakellátásban részesülő kiskorúak aránya
életkor szerint, 2000–2016
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A bekerülők között az elmúlt 16 évben tendenciaszerűen (1-1-év megszakítással) a
legmagasabb a 0–3 évesek bekerülési száma, őket követi – folyamatosan emelkedő
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tendenciával – a 15–17 éveseké. Itt is figyelemmel kell lennünk arra, hogy a bekerülők
száma tartalmazza a külföldi, kísérő nélküli kiskorúakat, akik közül 2014-ben mintegy
1000 főt, 2015-ben 2400 főt, 2016-ban 1430 főt fogadtunk be a gyermekvédelmi szakellátásba. Utánuk a 12–14 évesek jönnek (a kísérő nélküli kiskorúak köztük is jelen vannak, bár lényegesen alacsonyabb számban, mint a 15–17 évesek között), hasonló számban, mint a 6–9 évesek, és a legalacsonyabb – közel azonos számban – a 4–5 és a 10–11
éveseké.
Fontos mutató a gyermekvédelmi szakellátásban élők megoszlása a gondozás időtartama szerint. A gyermekvédelmi szakellátásban élők legnagyobb része, több mint
40%-a 1–5 év közötti időt tölt az ellátásban, és ez emelkedő tendenciát mutat, 36%-ról
43%-ra nőtt az arányuk 2014-ről 2016-ra. Erőteljesen csökkent a 10 évnél hosszabb
ideig bent levők aránya, nem változott lényegesen a 60 napnál kevesebb időt bent töltőké. A 61–365 nap közötti időt bent töltők aránya némileg ingadozik, a 2014-es kiugrás
a kísérő nélküli kiskorúak miatt van.

A gyermekvédelmi szakellátásban élők a gondozás
időtartama szerint, 2004–2016
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A nevelőszülőknél élők jellemzően hosszabb időt töltenek gondozásban, mint a gyermekotthonban élők.
A szakellátásból kikerülőkre vonatkozó adatokat a leggyakoribb megszűnési okok
(hazagondozás, nagykorúvá válás, örökbeadás) mentén hasonlítom össze az 1997-es és
a 2015-ös évet illetően. A felsorolt okok miatt 1997-ben lényegesen több gyermeknek
(4689 fő) szűnt meg a szakellátása, mint 2015-ben (3321 fő), ami nyilván összefüggésben van azzal, hogy 1997-ben több gyermek volt szakellátásban, és talán azzal is, hogy
a törvény átmeneti rendelkezése előírta, hogy valamennyi nevelésbe vett gyermek további ellátásának indokoltságát felül kell vizsgálni 2 éven belül, s ezek a felülvizsgálatok
már 1977-ben elkezdődtek. A két év adatait összehasonlítva megállapítható, hogy örvendetesen nőtt a hazagondozottak aránya, némileg emelkedett az örökbefogadottak
aránya, és jelentősen lecsökkent a nagykorúság miatt kikerülőké.

Gyermekvédelmi szakellátása megszűnt
elhunyt

örök beadott

nagykorúvá vált
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Fiatal felnôttek a gyermekvédelmi szakellátásban
A gyermekvédelmi törvény célrendszerének fontos eleme az, amely a gyermekvédelem
rendszeréből nagykorúságuk miatt kikerülő fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatását fogalmazza meg. A cél elérését pénzbeli ellátással, az otthonteremtési támogatás biztosításával és személyes gondoskodást nyújtó ellátással, az utógondozói ellátás
lehetőségének a megteremtésével segíti a törvény.
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A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése előtt egy miniszteri rendelet, a 21/1989.
(VII. 25.) SZEM-rendelet rendelkezett az állami gondoskodásban részesülő fiatalok
önálló életkezdésének a támogatásáról. A rendelet szerint a megyei/fővárosi és a megyei
városi tanács végrehajtó bizottsága életkezdési támogatásban részesíthette a 14. életévét
betöltött fiatalt, akinek az életvitele és szociális helyzete a támogatást indokolta. A
támogatás tehát adható volt, a jogszabály nem határozta meg a támogatásra való jogosultság feltételeit, ennélfogva teljes mértékben a tanácstól/önkormányzattól függött,
hogy a költségvetéséből milyen összeget szán erre a célra, évente hány fiatalnak adja és
milyen összegben. A megyék nagyon különböző gyakorlatot folytattak, volt, ahol komoly
összeget fordítottak erre, de olyan megye is akadt, amelyik évekig senkinek sem adott
támogatást. Ezért volt óriási előrelépés az önálló életkezdés támogatásában, hogy a
törvény egy olyan pénzbeli ellátást határozott meg, amelyet minden fiatal megkaphat,
aki megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, s a forrást a központi költségvetés biztosítja.

Otthonteremtési támogatásban részesülők száma, 1997–2016
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A támogatást a 24., illetve tanulmányokat folytató fiatal esetében a 25. életév betöltéséig lehetett kérni, ennek megfelelően a támogatásban részesülők száma 2004–2005ben ugrott meg, és némi hullámzás után 2012-ben ismét ugrásszerűen nőtt: ez összefüggésben lehet azzal a törvénymódosítással, amely 2010-től a 30. életév betöltéséig
emelte fel az igénylés benyújtásának lehetőségét.
Nem volt jogszabályi alapja a törvény hatálybalépése előtt annak, hogy a nagykorúvá
váló fiatal felnőttek milyen indokok és milyen eljárás során hozott döntés alapján ma-
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radhatnak a nagykorúságuk után is a gyermekvédelmi szakellátásban. Ennek a jogalapját teremtette meg a törvény az utógondozói ellátás bevezetésével. Az utógondozói
ellátásban részesülők száma 2005-ben emelkedett a legmagasabbra (4240 fő, amely az
összes ellátotthoz viszonyítva 19,5%-os arány), azt követően folyamatosan csökkent,
2015-re 3000 alá (az összes ellátotthoz – a kísérő nélküli kiskorúakat nem számítva –
viszonyítva 12%). Nagy a szórás – 4%-tól 20%-ig – az egyes megyék között az ellátottak
számához viszonyítva az utógondozói ellátottak arányát illetően.

Utógondozói ellátottak számának alakulása
2000–2015 között
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Meggyőződésem szerint nagyban elősegítené a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszer hatékony fejlesztését, ha a rendszer egyes elemeinek, azok egymásra való hatásának,
valamint a társadalmi környezeti hatásoknak az elemzésére folyamatosan sor kerülne,
és az eredmények alapján valóban bizonyítékalapú tervezés történne.

A magyar gyermekvédelem 20 éve – amit a számok mutatnak

51

SZEMLE KÖNYVEK

Katonáné Pehr Erika

A GYÁMSÁGI KÓDEXTÔL
A KORSZERÛ GYERMEKVÉDELEMIG
A megújult gyámügyi igazgatás 20 éve a gyermekek védelmében

Bevezetô gondolatok
A gyermekekre irányuló szociálpolitika egyik, történetileg kialakult formája a gyermekvédelem. Ugyanakkor, ahogyan Széll Kálmán1 is mondta, a gyermekvédelem a közigazgatás költészete, melyben fontos szerep jut a mindenkori gyámhatósági szervezetnek.
A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata egyértelműen bizonyítja, hogy ott működik jól az állami gyermekpolitika, ahol a gyermekvédelemnek önálló törvényi szabályozása, alapelve és rendszere van, és szervesen illeszkedik a gyermekjóléti, szociális és
családpolitikához.
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) céljának és alapelveinek alapját az 1989. november 20-án New Yorkban elfogadott, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (Gyermekjogi Egyezmény) határozza
meg, amelyet hazánk az 1991.évi LXIV. törvénnyel hirdetett ki. Ugyanakkor a Gyermekjogi Egyezmény preambuluma rögzíti azt is,2 hogy a részes államok figyelemmel
lehetnek történelmi hagyományaikra is. Hazánk mind a gyermekvédelem, mind a gyámügyi
igazgatás terén nemzetközileg is elismert törvényekkel rendelkezett már a XIX. században is.
A gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében a Gyvt. az első olyan átfogó jogszabály,
amely lehetőséget teremtett a Gyermekjogi Egyezmény elvei és értékei alapján egy egységes szemléletű – gyermekjóléti és gyermekvédelmi alrendszerből álló – gyermekvédelmi
rendszert megalkotni, amelybe beletartozik a gyámhatóság intézkedései által megvalósuló ellátás és védelem is, és az intézkedések gyűjtőfogalmát a gyermekvédelmi gondoskodás adja. A Gyvt. célja szorosan kapcsolódik az általa meghatározott gyermekvédelem
fogalmához, vagyis ahhoz, hogy „[a] gyermekek védelme a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő
dr. Dukai és Szentgyörgyvölgyi Széll Kálmán Ignác Kristóf (Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16.) politikus, miniszterelnök, pénzügyminiszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
2
„…elismerve, hogy a gyermek védelmében és harmonikus fejlődésében minden egyes nép hagyományai és
kulturális értékei jelentősek…”
1
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védelmének biztosítására irányuló tevékenység”.3 A gyermekvédelem tehát olyan társadalmi intézmény, amely egy másik társadalmi intézmény, a család érdekében jött létre,
hogy a családnak a gyermek személyes fejlődésével és a társadalomba integrálásával kapcsolatos feladataiban segítséget nyújtson, végső esetben pedig a „támogatásra képtelen
családoktól a védelemre szoruló gyermekekről való gondoskodást átvállalja”.4
Mi tartozik a gyermekvédelem körébe? Az általános gyermekvédelem a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, a veszélyeztetettség megelőzését jelenti. A
megelőző tevékenység döntő részben a köznevelési, egészségügyi, szociális stb. intézményhálózaton belül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, de
ágazatközi együttműködést igényel. A speciális gyermekvédelem az árva, elhagyott,
veszélyeztetett (esetleg bűnelkövető) gyermekek különleges, fokozott védelmét biztosítja. Ennek megfelelően a Gyvt. célja, hogy az állam (a gyámhatóság), az önkormányzatok, valamint a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek meghatározott ellátásokkal és gyámhatósági intézkedésekkel segítsék a gyermekek jogainak
védelmét, érdekeinek érvényesítését; elősegítsék a szülői kötelezettségek teljesítését, ha
ez nem lehetséges, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását; gondoskodjanak a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről, illetve annak megszüntetéséről, valamint segítsék a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését.5
Elmondható, hogy a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás nem azonos fogalmak, bár
szoros kapcsolatban állnak egymással. A gyermekvédelem a feladatok és a szervezeti
rendszer szempontjából tágabb fogalom, mert magában foglalja ugyan a gyámügyi
igazgatás feladatainak jelentős részét, azonban beletartoznak a gyermekek jólétét biztosító, a Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (pl. a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni
ellátása, illetve átmeneti gondozása) is. Ugyanakkor a gyámügyi igazgatás is tágabb
fogalom az érintett személyi kör szempontjából, mint a gyermekvédelem, mert nemcsak
a gyermekek, hanem a felnőttek meghatározott körének (pl. a gondnokoltaknak) a
személyi és vagyoni jogvédelmét jelentő ügyek intézésével is foglalkozik, amelynek
anyagi jogi alapját elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
adja. A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás tehát két egymást metsző, egymásba fonódó
terület. Ilyen egymást metsző terület volt a XIX. században az állami gyermekvédelmet
szabályozó törvények sora, nevezetesen az állami gyermekmenhelyekről szóló 1901.
évi 8. törvénycikk és a közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról szóló
1901. évi 21. törvénycikk, valamint a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló
Gyvt. 14. § (1) bekezdés
Domszky András: A gyermekvédelmi módszertan társadalmi konstrukciója. A módszertan mint változáskövetés. KAPOCS, 2011. X. évf. 3. szám, 3–4.
5
Gyvt. 1. § (1) bekezdés
3
4
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1877. évi 20. törvénycikk (Gyámsági kódex) is, amelyről a későbbiekben részletesebb
is szólunk. Az állam a gyermekek jogi helyzetét a Gyámsági kódexben szabályozott
gyámság jogintézményén keresztül rendezte, miután a gyermekeket elhagyottnak nyilvánították. A gyermekek anyagi vagy erkölcsi elhagyottságának végleges megállapítása
ugyanis a gyámhatóság (az árvaszék) hatáskörébe tartozott, melynek jogkövetkezményeként a gyermekeket kivették az atyai hatalom alól, és védelmük érdekében gyámság
alá helyezték. A gyermekvédelem ma is „kölcsönveszi” a gyámság családjogi intézményét
a családból kiemelt gyermekek esetében.
Minden ágazat, így a gyermekvédelem is rendelkezik olyan irányító értékekkel, eszmékkel, amelyek kifejezésre juttatják a jogalkotó célkitűzéseit, másrészt iránytűt adnak
a jogalkalmazók számára a gyermekvédelmi jogszabályok helyes értelmezéséhez, alkalmazásához. Ezeknek az értékeknek, melyek új szemléletet hoztak a korábbi szabályokhoz
képest, érvényesülniük kell a gyámügyi igazgatás területén is. Így többek között:
– A gyermek mindenekfelett álló érdeke: a gyermeket érintő döntéshozatali folyamat
során értékelni kell a döntésnek az érintett gyermekre vagy gyermekekre gyakorolt
lehetséges (pozitív vagy negatív) hatásait. A gyermek saját érdekei közül kell kiválasztani „legjobb” érdekét, melynek értékeléséhez és meghatározásához eljárási garanciákra van szükség.6
– A család elsődlegessége: a gyermek gondozására és nevelésére elsősorban a saját
vér szerinti családja jogosult és köteles, amihez segítséget nyújt az állam (a gyámhatóság) és az önkormányzat.
– A megelőzés és a támogatás fontossága: a család életébe való hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen,
valamint ha a megelőzés és a szülők, a család támogatása terén megtörtént minden
annak érdekében, hogy hatósági beavatkozásra ne kerüljön sor.
– Rendszerszemlélet: minden hatósági gyermekvédelmi beavatkozást meg kell előznie a valamennyi gyermekre kiterjedő gyermekjóléti alapellátásnak, vagyis a szolgáltató és a hatósági tevékenységet szét kell választani, és az előbbinek kell elsőbbséget
biztosítani.7
A hazai szabályozást tekintve a gyermekjogok előtérbe kerülése lassan 25 évre nyúlik vissza, azonban a gyermekvédelemnek és a gyámügyi igazgatásnak (Európa többi
országához hasonlóan) évszázados múltja van, amire bátran építkezett a jogalkotó az
1997-es évben.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága átfogó Kommentárt fogadott el 2013-ban a gyermek legfőbb (mindenekfelett álló) érdekének figyelembevételéről (CRC/C/GC/14). A Bizottság 14. számú Átfogó Kommentárjában
kiemeli, hogy a gyermek legfőbb érdeke három elemből áll: alanyi jog, alapvető alapelv és eljárási szabály.
7
Katonáné Pehr Erika – Herczog Mária (szerk.): A gyermekvédelem nagy kézikönyve, Budapest, Complex
Kiadó, 2011, 20.
6
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1. A gyámhatóság szervezete és feladatai az 1887. évi Gyámtörvény megszületéséig
A gyámügyi igazgatás a magyar közigazgatási rendszerben sokszor változott.
A gyámság és a gondnokság is római jogi eredetű, de már a római jogban is megjelentek
a gyámi tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási funkciók, hiszen az állami tisztviselők
feladata volt az alkalmatlan gyám felmentése, a gyámrendelés, illetve a gyám vagyonkezeléséhez kapcsolódó engedélyek megadása. A gyámi ellenőrzést ellátó szervek tulajdonképpen „hatóságok” voltak már ebben a korban. 1514-ben Werbőczy István Tripartituma (Hármaskönyve) vezette be a római jog gyámságra és gondnokságra vonatkozó
rendelkezéseit a magyar jogrendszerbe. A Hármaskönyv eredeti latin címe Tripartitum
opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, vagyis: „Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”, melynek lényege, hogy összegyűjtötte, rendszerezte és írásba
foglalta a korabeli Magyarország jogi szabályait, szokásjogát.8
A gyámolt vagyoni érdeke mellett megjelent a személyek védelme is, hiszen a nemesi árvák ügyében a király rendelt gyámot, a városi polgárok árváinak tekintetében a
céhek és a városi hatóságok rendelkeztek jogkörrel, míg a jobbágyok árvái felett a földesúr gyakorolt joghatóságot. A XVIII. század közepén kialakult a hatásköri rend, s ettől
fogva valamennyi gyám és gondnok ellenőrzését a vármegye látta el.
1851-ben egy császári rendelet a gyámhatósági teendőket a császári királyi járásbíróságokra, 1854-től az ezek helyébe lépő császári királyi főszolgabírói hivatalokra bízta,
mellőzve a korábbi megyei szerveket. A szabályozás érdemben nem védte az árvákat,
mert intézkedést csak bejelentésre vagy kérelemre lehetett indítani, hivatalból nem.
1861-ben elkészült az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok tervezete, amely a gyámügyre nézve is tartalmazott rendelkezéseket, így különösen a gyámok kirendelésére, a
gondnokság alatt állók ügyeinek intézésére. A tervezet a törvényhatóságoknak állandóan működő árvaszékek felállítását javasolta.
Az abszolutizmus időszakában a gyámhatósági tevékenységet az Osztrák Polgári
Törvénykönyv szabályainak átvételével a bíróságok hatáskörébe utalták, vagyis a megyei,
városi törvényszékek gyámhatósági osztályához. A hazai gyakorlatban azonban a gyámügyek törvényszékre való bízása nem vált be, ezért a törvényhatóságokat szabályozó
Werbőczy István: Tripartitum, ELŐBESZÉD: „Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre emelkedett szokásait készülvén leírni, elhatároztam, az előttem álló tárgyra nézve némely megjegyzésre méltó
dolgokat röviden előrebocsátani. Először is: az igazságról. Másodszor meg: a jogról és a jognak felosztásáról. Harmadszor pedig: a törvényről és a törvénynek nemeiről. Negyedszer: a szokásról és ennek feltételeiről: Ötödször és utoljára: a jó bíró kellékeiről és egyéb, az igazságos törvényszolgáltatásra tartozó dolgokról, föltevén azt a kérdést: vajjon a berónak a perben előadottak és bizonyítottak alapján kell-e ítélnie, vagy
pedig lelkiismerete szerint úgy, amint a dolgot maga tudja” http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm (Letöltés ideje: 2017. 08. 23.)
8
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1870. évi XLII. tc., valamint az 1871. évi XVIII. tc. a gyámhatóságot a közigazgatási
törvényhatóságok feladatává tette.9
Az 1877. évi Gyámsági kódex a gyámügyeket szintén a közigazgatás hatáskörébe utalta, és csak néhány hatáskört telepített a bírósághoz (pl. az atyai hatalom megszüntetését, a gyermektartás megállapítását). A teljes gyámhatósági hatáskör tehát az árvaszékekben összpontosult. A gyámhatóság legfőbb feladata a gyámoltak és gondnokoltak
szellemi és anyagi érdekeinek a megóvása és előmozdítása volt. Az árvaszék legfontosabb
ügykörei a hagyatéki, holttá nyilvánítási, elhagyatottá nyilvánítási, tartási, örökbefogadási, gondnokság alá helyezési, házasságon kívül született gyermekek atyasági, atyai
hatalomtól való megfosztási, nagykorúsítási, illetve a kiskorúak házassági ügyei voltak.
Az iratanyagban megtalálhatók még gyámpénztári kölcsönök, gyámi számadások felülvizsgálatának, szerződések jóváhagyásának a dokumentumai.10 Ugyanakkor a védelem biztosítása az elhagyott gyermekek irányában a döntést hozó árvaszékek számára
nagy kihívást jelentett a következők megfogalmazása után:
„Fontos tehát, hogy akinek igénye nincs az állami gyermekvédelemre, elhagyottá ne
nyilváníttassék, nehogy a túlzott gyámkodás azokban, akik a gyermeket a vérségnél és
törvénynél fogva tartani kötelesek, ennek a köteleségnek érzetét lazítsa, elhallgattassa,
nehogy a társadalomban az állami mindenhatóság hitét keltse fel, és nehogy végül a terheket az állami kincstár és hét éven felüli gyermekeknél a község, törvényellenesen viselni legyen kénytelen.”11 Mindennek nyilván a szűkös anyagi háttér volt az elsődleges oka.
A Gyámsági kódex anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseket is tartalmazott, és eljárásában keveredtek a közigazgatási és bírósági eljárás elemei. Az eljárási szabályok
egyrészt elszórtan, szinte valamennyi anyagi jogi szabály mellett voltak találhatóak,
másrészt a kódex második része csaknem kizárólag eljárási szabályokat tartalmazott.
A kódex ötvözte a feudális magyar jogot az osztrák polgári törvénykönyvvel, és ezért a
gyám és a gyámolt közötti viszonyt elsősorban hatalmi viszonyként szabályozta meghatározott állami ellenőrzés mellett.
Első fokon a törvényhatóságok és a megyei városok, illetve a községi árvaszékek
jártak el. Kivételesen gyámhatóságként járt el a „családi” tanács is. Minden árvaszék
egy elnökből, legalább két ülnökből, egy jegyzőből, valamint megfelelő segédszemélyzetből állt. Az árvaszék élén az elnök állt, akinek törvényhatóság árvaszéke esetén

Szalma Borbála: Szeged törvényhatósági jogú város árvaszékének szervezete és működése a dualizmusban,
http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=8161 (Letöltés ideje: 2015. 08. 23.)
10
http://mnl.gov.hu/mnl/beml/v_b_180_gyula_varos_arvaszekenek_iratai_1873_1950 (Letöltés ideje:
2017. 08. 23.)
11
Szana Sándor – Győrbíró Jenő: Az árvaszék ügyvitele az elhagyott gyermekek védelme körül. Gyermekvédelmi
dolgozatok 1., http://mtdaportal.extra.hu/books/szana_sandor_az_arvaszek_ugyvitele.pdf (Letöltés ideje:
2017. 08. 23.)
9
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jogvégzettnek kellett lennie. Az árvaszék munkáját a közgyám, az árvaszéki tiszti ügyész,
az árvaszéki hites szakértő, számvevő és gyámpénztár segítette.
Az árvaszékek ügyrendjét elsőként a Gyámsági kódex végrehajtásaként kiadott
47.046/ 1877. sz. belügyminiszteri rendelet szabályozta átfogóan, amit a 128.000/1902
sz. belügyminiszteri rendelet jelentősen módosított. Az árvaszék testületi szervezetét
az 1923. évi 35. tc. és az ennek nyomán megjelent 7740/ 1923. M. E. sz. rendelet szüntette meg.
A községek a gyámügyek tekintetében a szolgabíró felügyelete alatt álltak. Másodfokon a törvényhatósági közigazgatási bizottságok jártak el, illetve a belügyminiszter a
bizottság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálta el. Az árvaszékek határozata ellen meghatározott ügyekben bírói út volt igénybe vehető.
1931-ben 119 árvaszék működött, ebből 250 megyei törvényhatóságban, 11 a városi
törvényhatóságban, 45 a megyei városban, valamint 38 a községben. Az árvaszékek
összesen 900 000 ügyet iktattak, de a fellebbezéssel érintett ügyek száma mindösszesen
2000 volt.12
A Gyámsági kódex az 1885. évi 6. törvénycikkel történő csekély módosítással hét és
fél évtizeden keresztül volt a jogrendszer alapvető törvénye, amelyben azonban a gyermekvédelem eszközei és módszerei háttérbe szorultak, bár voltak törekvések az árvaszékek munkájának szélesítésére, a gyermekvédelem reformjára, de erre már nem kerülhetett sor. A második világháború után az 1030/1945. M. E. sz. rendelet értelmében
az árvaszékek feladatköre még nem változott A gyámhatóságok hatásköre, ügyvitele és
fórumrendszere szerteágazó volt, azonban intézményrendszerének kiemelkedő súlya
volt a korabeli közigazgatásban. A Gyámsági kódex igazi jelentősége abban állt, hogy a
gyámoltak személyét minden korábbinál jobban a középpontba helyezte, és a nők diszkriminatív megítélése is csökkent. A rendelkezések érvényesülésének fontos biztosítéka
volt a közhatalmi aktus által keletkeztetett jogviszony.13

2. A gyámhatóság szervezete és feladatai az 1997. évi
Gyermekvédelmi törvény elfogadásáig
Az 1950. évi I. törvény és a 162/1950. (VI. 14.) M. T. sz. rendelet az árvaszékeket megszüntette, és az eddig egységes gyámügyi igazgatást kettéválasztotta. Az árvaszékek jogvitás
ügyekben (kiskorú elhelyezése, szülői hatalom megszüntetése stb.) gyakorolt hatáskörét a bíróságok, az egyéb – gyámsági és gondnoksági – ügyeket pedig a városi és járási
tanácsok végrehajtó bizottságai vették át. A gyermekvédelem önálló törvénye is megKápolnai Iván: Árvaszékek intézménye és tevékenysége. Kézirat, 1992.
Zámbó Géza: A gyámhatóságok, árvaszékek szervezete, eljárása a kiegyezés után, http://jesz.ajk.elte.hu/
zambo16.html (Letöltés ideje: 2017. 08. 23.)
12
13
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szűnt, és a gyámhatóságok által meghozható hatósági intézkedések körét az 1952-ben
elfogadott, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.)
szabályozta. A gyermekvédelmi intézményekre pedig rendtartások vonatkoztak. A Csjt.
eltörölte – az Alkotmánynak megfelelően – az „elhagyott gyermek” fogalmat, helyette
bevezetve „az állami gondozott gyermek” fogalmat, és az állami gondozás időtartamát
kiterjesztette a gyermekek 18 éves koráig. Az atyai hatalmat felváltotta a szülői felügyelet, s az elhagyottság helyett a veszélyeztetett helyzetet vette figyelembe a törvény. A
Csjt. a gondnokságot már nem szabályozta.
A Csjt. fenntartotta az állami gyermekvédelem és az abból fakadó családjogi következmények különválasztását, hiszen csak az állami gondozás két joghatását deklarálta,
így a szülői felügyelet szünetelését és az intézeti gyámságot. A gyámhatóság az állami
gondozásról a 20/1969. (V. 13.) Korm. rendelet alapján döntött.
Az 1974. évi első Csjt.-novella az állami gyermekvédelem alapvető intézkedését beemelte a Csjt.-be. A törvény a gyermekvédelem hatósági intézkedéseit azonban csak
keretjogszabályként rendezte, részletes szabályait külön kormányrendelet határozta
meg. A Csjt. tartalmazta továbbá az állami gondoskodás hatósági intézkedéseinek a
szülői felügyeleti jogra, valamint a gyámságra vonatkozó joghatását is.
Az 1986. évi Csjt.-novella külön paragrafusokban rendezte a kiskorúakról való állami gondoskodás általános szabályait, az 51/1986. (XI. 26.) MT-rendelet pedig a részletes szabályait. Az állami gondoskodás egyes elemei tehát fokozatosan épültek be a
Csjt.-be, hiszen a második világháború után nem volt a gyermekvédelemnek törvényi
szabályozása.
Tekintettel arra, hogy a veszélyeztetett gyermekek problémájának kezelését hatósági feladatnak tekintették, a Csjt. a megelőző gyermekvédelmet is a gyámhatóság hatáskörébe utalta.
Hasonlóan jelentős változásokon ment keresztül a gyámügyi igazgatás szervezeti rendszere is. A tanácstörvények a gyámhatósági feladat- és hatásköröket a végrehajtó bizottságok
és a szakigazgatási szervek rendjének megfelelően telepítették. A Csjt. felhatalmazása alapján az állami gondozásba vételt az 51/1954. (VIII. 6.) MT-rendelet szabályozta, a gyámügyi eljárást a 955–84/1954. OM-utasítás rendezte.
A második tanácstörvény a gyámhatósági jogkört első fokon a járási, járási jogú városi és a kerületi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervéhez telepítette.
A fővárosban a művelődési, máshol az igazgatási osztályokhoz tartoztak a gyámügyek.
A munkakör betöltéséhez állam- és jogtudományi egyetemi végzettséget írtak elő. A
Csjt. felhatalmazása alapján ekkor az állami gondozásról a 20/1969. (V. 13.) Korm.
rendelet, a gyámhatósági eljárásról a 6/1969. (VIII. 30.) MM-rendelet szólt.
A harmadik tanácstörvény a járásokban a testületi szerveket megszüntette, így a
gyámhatósági hatásköröket a járási hivatalok gyakorolták, változatlan képesítési felté-
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telek szerint. Ugyanakkor ezzel egy időben kapott hatáskört a községi szakigazgatási
szerv is, így különösen a láthatás és a házasságkötés szabályozásában. A gyámhatósági
eljárást az 1/1974. (VI. 27.) OM-rendelet szabályozta.
A gyámügyeseket érintő következő átszervezést a járások megszüntetése és a városkörnyéki igazgatás bevezetése jelentette 1983-ban. A gyámhatósági munka jelentős
színvonalcsökkenése tovább folytatódott az 1988-tól kezdődő kétszintű igazgatásra
való fokozatos áttéréssel, amikor is végleg megszűnt a „város környékiség”, és a gyámhatósági ügyeket jellemzően középiskolai végzettségű ügyintézők vették át. A kiskorúakról való állami gondoskodásról az 51/1986. (XI. 26.) MT-rendelet, a gyámhatósági
eljárásról a 12/1987. (VI. 29.) MM-rendelet szólt. Az állami gondoskodást is két nagy
részre lehetett elkülöníteni, oka és eszközrendszere szerint. Az egyik területet a védő-óvó
intézkedések köre, a másikat – az intézkedések eredménytelensége esetén – a gyermek
családjából való kiemelését eredményező beavatkozások (intézeti elhelyezés, ideiglenes
hatályú intézeti beutalás, intézeti és állami nevelés) köre jelentette. A Gyvt. előtti szabályozás nem ígért igazi segítséget a szülőnek.
A rendszerváltást követően az önkormányzatok kiépülésével megmaradt a fent ismertetett kétszintű igazgatás a szakmai problémákkal együtt. Az elsőfokú gyámhatósági hatáskört a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a köztársasági megbízottak, később a megyénként létrehozott közigazgatási hivatalok látták el a 22/1992. (I.
28.) Korm. rendelet alapján. A 2300 elsőfokú gyámhatóságon mintegy 3000 gyámügyi
előadó – jellemzően középiskolai végzettséggel – döntött az igen összetett, nagy felkészültséget igénylő ügyekben.
A nyolcvanas évek végétől a hatósági gyermekvédelem helyett a szélesebb értelemben vett
gyermekvédelem elfogadása került előtérbe. Egyre erősödött a családgondozás gondolata,
és kezdtek újra megizmosodni a társadalmi szervezetek, alapítványok, valamint egyházi és polgári kezdeményezések is. Mindezen reformok oda vezettek, hogy a Gyermekjogi Egyezménnyel összhangban meg lehetett fogalmazni a gyermekvédelem új korszakát,
amelynek alapgondolata, hogy a speciális hatósági beavatkozásra épülő gyermekvédelmi rendszert minden esetben előzze meg az önkéntes ellátásokra épülő gyermekjóléti
rendszer. Ennek érdekében a Gyvt. hatályon kívül helyezte a Csjt.-nek a „kiskorúakról
való állami gondoskodás”-ra, valamint az intézeti gyámságra vonatkozó rendelkezéseit,
és megteremtette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer egymásra épülő, külön
törvényben szabályozott rendszerét. Az igen széttagolt gyámügyi igazgatási rendszert
a gyermeki jogok nagyobb védelme érdekében a Gyvt. újrarendezte, meghatározva az
ott dolgozó szakemberek szigorúbb képesítési követelményeit is.14 A gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézőkre, a megyei gyámhivatal vezetőire a 9/1995. (II. 3.) Korm.
Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem, Budapest, HVGORAC, 2015, 363, 365.
14
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rendelet módosítása határozott meg új képesítési előírásokat. Emellett olyan egyetemi
szakképzések indultak el pl. a pécsi jogi karon, mint a családjogi szakjogászi vagy családvédelmi tanácsadói képzés, melyek jól illeszkedtek a megváltozott követelményrendszerhez. (Jelenleg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. [III.
7.] Korm. rendelet szabályozza, amely az I. besorolási osztályban a szükséges szakképzettséget igen szélesen határozza meg, ami szerintem átgondolásra érdemes.)
A Gyvt. nem titkolt célja volt az is, hogy újra felépítse a gyermekek ügyében eljárók társadalmi presztízsét, elismertségét. A gyámügyi igazgatás alapvető jelentőségű kérdései közé
tartozik ma is a gyámhatóságok jogállása és a speciális eljárási szabályainak a megléte.
A gyámügyi feladatok alapvetően két jól elhatárolható részre oszthatók. Az első csoportba a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését elősegítő hatósági ügyek
tartoznak. Egészen más részét alkotják a gyámhivatali ügyeknek azon aspektusai,
amelyekben a gyermekek és más személyek sorsát alapvetően befolyásoló döntéseket
kell hozni, mely döntések visszafordíthatatlan helyzetet eredményeznek. Ezekben az
ügyekben elképzelhető, hogy a gyermek vagy a gondnokolt személy érdeke eltér az
önkormányzat érdekétől, ezért indokolt volt a hatáskör „távolabbi” telepítése. A Gyvt.
1997-ben a hatósági és a szolgáltató tevékenység szétválasztásával egyidejűleg a gyámhivatali feladatokat – a fentiekre tekintettel – megosztotta a települési önkormányzat
jegyzője és a városi gyámhivatal között a szakmaiság megerősítése és a nagyobb állami
felelősségvállalás miatt. A hatósági és a szolgáltató tevékenység szétválasztásából egyenesen következett a védő-óvó intézkedések, illetve az intézeti és az állami nevelés generális reformja is.
A gyámhatóság a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedést csak akkor
teheti meg, ha a szülő nem teszi meg a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket,
illetve nem járul hozzá, vagy egyéb módon akadályozza a gyermek körülményeinek
megfelelő gyermekjóléti, illetve más alapellátás igénybevételét. Az intézkedések kiválasztásánál figyelembe kell venni a veszélyeztetettség jellegét, a gyermek személyiségét
és családi körülményeit, az intézkedés várható hatásait, valamint a gyermeknek a saját
családjában történő nevelkedéséhez fűződő jogát, ami a gyámügyi eljárásban valódi
paradigmaváltást jelentett.
A településen maradó hatósági feladatok elsősorban a prevenciót és az azonnali beavatkozás
lehetőségét szolgálták, valamint a leggyakrabban felmerülő ügyekben a helyben történő ügyintézést jelentették 1997-ben. Ez a jogkör sokkal szélesebb volt, mint a ma hatályos jogszabályokban.
A speciális szakmai felkészültséget igénylő, valamint a felügyeleti és ellenőrző jellegű feladatok és hatáskörök kerültek a városi (fővárosi kerületi), illetve a megyei (fővárosi) gyámhivatalhoz. Városi gyámhivatal alatt ekkor a kijelölt városi (fővárosi kerületi) polgármesteri hivatal
gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjét értettük. A 23 fővárosi kerületi gyámhivatal
körzettel nem rendelkezett. A fővárosi kerületen felül a 217 elsőfokú városi gyámhivatal
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körzetét az építésügyi igazgatási körzetekkel összhangban alakították ki. A telepítésnél
lényeges szempont volt a területtel való kapcsolattartás, a megközelíthetőség, a bíróságok területi beosztása. A városi (kerületi) gyámügyi ügyintéző munkáltatója a jegyző, szakmai irányítását és felügyeletét a megyei (fővárosi) gyámhivatal látta el. A 240 elsőfokú
gyámhivatal megnövekedett városi és körzeti feladatára tekintettel mintegy 500 ügyintézővel, 100 függetlenített vezetővel, valamint adminisztrátorral kellett megerősíteni a korábbi városi gyámhatóságokat, így az elsőfokú gyámhivatalokra jutó átlagos
foglalkoztatotti létszám 5 fő lett. (2006-ban a városi gyámhivatalok száma 251, 2009ben már 289 volt, ami jelentősen összefüggött számos község városi rangra emelésével.)
Az ehhez szükséges költségvetési fedezet egy úgynevezett „kiegészítő igazgatási normatíva” formájában állt rendelkezésre. A városi gyámhivatal döntéseket hozott többek
között a gyermekek védelme (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családba
fogadás, átmeneti és tartós nevelésbe vétel), pénzbeli ellátása (gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás), családi jogállása érdekében, valamint az örökbefogadással, szülői felügyelettel, gyámsággal-gondoksággal, vagyonkezeléssel, perindításokkal kapcsolatban. A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedések köre bővült a 2003-ban bevezetett nevelési felügyelet jogintézményével.
Nagy szakmai kihívást jelentett a gyámhatóságok számára az is, hogy a Gyvt. hatálybalépését megelőzően intézeti vagy állami nevelésbe vett gyermekek további ellátásának
indokoltságát az 1997. november 1-jétől számított 2 éven belül felül kellett vizsgálni,
és fenntartása esetén az intézeti gyámságot megszüntetve gyámot vagy hivatásos gyámot kellett kirendelni. Az egyéni elhelyezési tervet (valamint a gondozási-nevelési
tervet) legkésőbb a nevelésbe vétel felülvizsgálatakor kellett elkészíteni. A gyámhivatali felülvizsgálatok jellemzően az 1–8 éves korú gyermekek ügyeiben kezdődtek meg
először. A felülvizsgálat mintegy 18 ezer gyermeket érintett.
A megyei gyámhivatal a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási szerve volt, melynek irányítását az akkori szociális és családügyi miniszter látta el.
Sajnos ez a szakmai önállóság azóta jelentősen csorbult az önálló szakigazgatási szerv
mint jogi státusz megszüntetésével. A megyei gyámhivatal ellátta többek között a települési önkormányzatok jegyzőinek, a városi gyámhivatalnak a szakmai irányítását és
felügyeletét, valamint másodfokon hatósági jogkört gyakorolt az elsőfokú gyámhatóságok hatósági ügyeiben. A megyei gyámhivatal saját ellenőrzési körében legalább 4
évenként ellenőrizte a területéhez tartozó gyámhatóságok tevékenységének jogszerűségét. Az éves ellenőrzési tervben meghatározta a teljes körű, illetve a célellenőrzés alá
vont szerveket, a célvizsgálati tárgyköröket. Ezen tervről, valamint az ellenőrzések
tapasztalatairól tájékoztatta a szociális és családügyi minisztert. A megyei gyámhivatal
közreműködött továbbá az ágazati képzések és továbbképzések szervezésében, illetve
hivatásos pártfogó útján ellátta a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét.

A gyámsági kódextôl a korszerû gyermekvédelemig

61

SZEMLE KÖNYVEK

A Gyvt. 1997-ben ugyanis a hivatásos pártfogók helyzetét generálisan átalakította, hiszen
a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetekben működő hivatásos pártfogói csoportot – meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező köztisztviselőket – a másodfokú gyámhivatalként működő megyei közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási szervéhez telepítette. Meg kell jegyezni azt is, hogy a pártfogókra vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XIV. törvény szerint a pártfogó felügyeletet a
Pártfogói Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala megyei (fővárosi) hivatalában foglalkoztatott pártfogó felügyelők látták el. Ennek eredményeképpen 2003. július 1-jével a
megyei (fővárosi) gyámhivatalokban foglalkoztatott hivatásos pártfogók mintegy 80%-a
átkerült a fent említett hivatalokba. A bűnmegelőzési célokat tágabb értelemben szolgáló feladatok ellátását a továbbiakban a megyei (fővárosi) gyámhivatalokban működő
50 gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor folytatta 2003-ban.
A megyei (fővárosi) gyámhivatalok feladataira tekintettel a létszámát 20 vezetővel, 55
gyámügyi előadóval, 42 szakreferenssel, továbbá 45 pártfogolt/1 pártfogó arányában
meghatározott 216 hivatásos pártfogóval kellett bővíteni. Ennek megfelelően a másodfokú gyámhivatalra jutó átlagos foglalkoztatotti létszám 18 fő volt. A létszámbővítéshez és
az egyszeri beruházásokhoz szükséges költségvetési fedezetet a Kormány biztosította.15
A gyámhatóság jogállása és speciális eljárási szabályai ebben az időszakban is különös jelentőséggel bírtak. A gyámhatósági eljárásra, mint a közigazgatási eljárásokra általában, az
akkor hatályos, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többszörösen
módosított 1957. évi IV. törvény (Áe.) szabályai vonatkoznak elsődlegesen, azonban a
Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) a gyámhatósági eljárásra speciális szabályokat
is előírt mint többletkötelezettségeket.
Az Áe. szabályait 2004-ben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) váltja fel, melynek szabályaitól a gyámügyi eljárásban is csak akkor lehet eltérni, ha azt a Ket. megengedi. A Ket. számos pontban enged
eltérést, illetve kiegészítő jellegű rendelkezéseket ágazati eljárási jogszabályok is megállapíthatnak.
A speciális eljárási szabályokat a gyermekvédelmi és gyámügyekkel érintett személyek
fokozott védelmének szükségessége, az érintett viszonyok érzékenysége indokolja.
A gyámhatósági szervezet gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörére, a
gyámhivatal szervezetére és illetékességére vonatkozó részletes szabályokat 2007-től
már nem a Gyvt., hanem a 331/2006.(XII. 23) Korm. rendelet (Gyár.) tartalmazza, lehetőséget adva a nagyobb kormányzati szabadságnak.

15

Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermekvédelem, gyámügy, Budapest, HVG-ORAC, 1998., 258, 262.
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3. A gyámhatóság szervezete és feladatai a ma hatályos
Gyermekvédelmi törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban
A területi államigazgatási szervek integrációjával jöttek létre 2011. január 1-jével a fővárosi
és megyei kormányhivatalok. Ennek jogi alapját a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény teremtette meg.
A járások régóta a magyar közigazgatás alapvető területi egységeinek számítottak,
azonban 1983-ban a járási rendszert felszámolták. A járások kialakításának (visszaállításának) igénye a rendszerváltás után először a járások kialakításáról szóló 1299/2011.
(IX. 1.) Korm. határozatban fogalmazódott meg. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013 januárjában kezdte meg működését a 198 járási (és
fővárosi kerületi) hivatal. A főváros mind a 23 kerületében, vidéken pedig 175 helyen
jött létre járási hivatal. Mindez mélyen érintette a gyámhatóság struktúráját is, és teljesen átalakította az 1997-ben létrejött gyámügyi igazgatási szervezetet.
A 2013. évi átalakítás során a megyei, fővárosi szinten működő szociális és gyámhivatal is
integrálódott a megyei, fővárosi kormányhivatalba, de ekkor még mint a fővárosi és megyei
kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szerv. A szociális és gyámhivatal vezetőjének vezetői munkakörbe történő kinevezéséhez és felmentéséhez ekkor még a szakmai irányító szerv (ágazati minisztérium) vezetőjének egyetértése volt szükséges. A kormányhivatalok osztott szerkezetűek voltak, vagyis a
kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatal mellett működtek a szakmailag önálló szakigazgatási szervek (így a szociális és gyámhivatal is), és együtt egy
költségvetési szervet alkottak. Ennek megfelelően a járási hivatalokon belül is szakigazgatási szervként működött a járási gyámhivatal, amely hivatal községekre kiterjedő
illetékességgel gyakorolta a hatáskörét.16
A megyei és járási gyámhivatalok létrejöttével a jegyzői gyámhatóságok feladatköre
erősen csökkent, mert elkerült a jegyzőtől a gyermekek védelembe vétele és az ideiglenes hatályú elhelyezése. Csak azok az ügyek maradtak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi
viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes a szabályozás, és helyi mérlegelési lehetőség is van. A települési önkormányzat jegyzője
gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) való jogosultságát, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, a nagykorúvá vált gyermek
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, illetve ellátja a törvény-
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Mattenheim Gréta (szerk.): Kommentár a gyermekvédelmi törvényhez, Budapest, Wolters Kluver, 2017, 53.
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ben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatokat
Ugyanakkor a járási/kerületi hivatalok feladatköre jelentően bővült, részben a Gyvt.
(pl. a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, az egységes nevelésbe
vétel elrendelése stb.), részben a Ptk. megváltozott szabályaira (pl. támogatott döntéshozatal, szülői felügyelet gyakorlása, örökbefogadás utánkövetése stb.) tekintettel.
2015. április 1-jével a kormányhivatalokban a szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő felosztás megszűnt, vagyis a megyei (fővárosi) kormányhivatalok belső integrációjának
megvalósulása révén a szakigazgatási szervek, így a szociális és gyámhivatalok is megszűntek. A belső integráció következtében gyámhivatal helyett fővárosi/megyei kormányhivatal kerül megjelölésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint.
2015. április 1-jétől tehát a szakigazgatási szervek a kormányhivataloknál ismertetett
átalakítás folytán kormányhivatali főosztályokká, a járási hivataloknál pedig osztályokká alakultak át. A hatáskörök címzettje egységesen a kormányhivatal vezetője, illetve
a járási hivatal vezetője lett, nem pedig a belső integrációval létrejövő főosztályok,
osztályok vezetői. Ezzel a gyámhatóságok speciális jogállása megszűnt, amit a gyermekvédelmi reform 1997-ben tűzött ki maga elé.
2015. január 1-jével új feladatkörrel bővült a gyámhivatalok hatásköre, nevezetesen a
megelőző párfogással. A megelőző pártfogás elrendeléséről a gyámhatóság határoz a
bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult
védelembe vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett, a megelőző pártfogó által készített bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelés fokára tekintettel. A megelőző pártfogás célja a korai beavatkozás érvényesítése. A gyermekkorú,
illetve fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén
a megelőző pártfogást minden esetben elrendelik.17
Bár a kísérő nélküli kiskorúak ellátása 2011. május 1-jétől a gyermekvédelmi szakellátási rendszer feladata, a legnagyobb munkaterhet az elmúlt években érkező több
ezer migráns gyermek ellátása és jogi képviselete jelentette. Fő szabály szerint a
hazai gyermekvédelemben a kísérő nélküli kiskorút családjából kiszakadt gyermekként kell kezelni, így kijelölt gyermekotthonba kell elhelyezni, és a gyámhivatalnak 8 napon belül gyermekvédelmi gyámot kell rendelnie az ideiglenes hatályú
elhelyezés idejére. A menekült, az oltalmazott és a menedékes jogállású kísérő nélküli kiskorút, ha jogszabály másképpen eltérően nem rendelkezik, a magyar államHerke-Fábos Barbara Katalin: Megelőző pártfogás, mint gyermekvédelmi hatósági intézkedés, Családi
Jog, 2016/1.
17
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polgár jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik, vagyis kiterjed rá a gyermekvédelmi törvény teljes hatálya. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmát
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2015. évi módosítása vezette be,
amikor is nem alkalmazhatók a kiskorúakat védő speciális eljárási szabályok. Így a
14 és 18 év közötti külföldi gyermekeket, akik kísérő nélkül érkeznek, tömeges bevándorlási válsághelyzetben a tranzitzónában helyezik el a menekülteljárás idejére,
vagyis nem a gyermekvédelem rendszerében.
Nemrég fejeződött be a 12 év alatti, nevelésbe vett gyermekek elhelyezésének felülvizsgálata,
mert a gyámhivatalok számára felülvizsgálati feladatot is adott a Gyvt., amikor ütemezve határozta meg a 12 év alatti gyermekek befogadó szülői családba való kihelyezésének,
elhelyezésének kötelezettségét az alábbiak szerint:
– a 3. életévüket be nem töltött gyermekek befogadó szülőnél való elhelyezéséről
2014. december 31-éig;
– a 3. életévüket betöltött, de 6. életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó
szülőnél való elhelyezéséről 2015. december 31-éig;
– a 6. életévüket betöltött, de 12. életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó
szülőnél való elhelyezéséről 2016. december 31-éig kellett gondoskodni.
Mindez mintegy 2600, családból kiemelt gyermek ügyének a felülvizsgálatát jelentette, miután a Gyvt. szerint a 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását és otthont
nyújtó ellátását elsősorban befogadó szülőnél kell biztosítani.
A gyámhatóság megváltozott jogállása mellett indokolt néhány speciális eljárási szabályt
is megemlíteni, hiszen, mind a Gyvt., mind a Gyer. tovább finomította a gyámügyi eljárás
rendelkezéseit a Ket. keretei között. A Ket. alapelvei a gyámhatósági eljárásban is érvényesülnek, így különösen a határidőn belül meghozott döntéshez való jog, az anyanyelv
használatának joga, a tájékoztatási kötelezettség, az iratbetekintési jog, a személyes
adatok védelme, a költségtakarékosság és a hatékonyság elve. Ugyanakkor az összes,
gyermeket érintő ügyben érvényesülnie kell a gyermek mindenekfelett álló érdekének is.
Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel
vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes
biztosítási intézkedést rendelt el, az ügyet soron kívül kell intézni. Mivel a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban nagy számban érintett kiskorúak veszélyeztetettsége is
sokszor fennáll, a soronkívüliségre vonatkozó rendelkezés csak úgy tud érvényesülni,
ha a hatóság haladéktalanul intézkedik.
A Gyvt. és a Gyer. a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban egyértelműen meghatározza, mely esetekben indul az eljárás kérelemre és mikor hivatalból. Ugyanakkor a gyámhatóság a gyermek érdekében hivatalból megindíthatja az eljárást, ha azt az ítélőképes-
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sége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek kéri. Kötelező a hatóságnak hivatalból
megindítania az eljárást, amennyiben azt a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja kezdeményezte. A gyermek ismételt bántalmazása, elhanyagolása és egyéb más, súlyosan veszélyeztető ok
fennállása esetén a kérelmet nem lehet kizárólag azon az alapon érdemi vizsgálat nélkül
elutasítani, hogy a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás
és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet
nyújtottak be.18
A gyámügyi eljárásokban különös súlya van a környezettanulmánynak. A Gyer. értelmében
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban környezettanulmány, illetve helyzetértékelés alatt a Ket. szerinti helyszíni szemlét kell érteni. A gyámhatóság részletes környezettanulmányt (helyzetértékelést) készít, illetve ennek készítésére felkérhet más személyt vagy szervet, így különösen a gyermekjóléti szolgálatot és a települési
önkormányzat jegyzőjét. A gyámhivatal környezettanulmány elkészítésére az örökbe
fogadhatónak nyilvánításra irányuló eljárás során a gyermekjóléti szolgálatot, az örökbefogadás előtti eljárás és az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során a gyermekvédelmi szakszolgálatot kérheti fel. A környezettanulmány során felvett jegyzőkönyv tartalmazza többek között a gyermek gondozásának, nevelésének szempontjából
jelentőséggel bíró, a jegyzőkönyv felvételénél jelen lévő személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat. Tartalmazza továbbá a háziorvosának, védőnőjének, amennyiben
óvodai, iskolai nevelésben részesül, a közoktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó adatokat, valamint a gyermek ügyének szempontjából lényeges megállapításokat, a család körülményeinek értékelését.19
A Gyvt. értelmében a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más,
súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén, ha környezettanulmányra van szükség, azt haladéktalanul el kell készíteni, a helyszíni szemle pedig a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtartható.
A gyámhatóság a gyermeket az őt érintő kérdésekben közvetlenül vagy más módon, így
különösen a gyermekjóléti szolgálat, valamint nevelési tanácsadó, szakértő és rehabilitációs bizottság, pszichiátriai szakellátó intézmény, családvédelemmel foglalkozó szerv
vagy más szakértő közreműködésével hallgatja meg. A gyámhatóság nem mellőzheti a
gyermek közvetlen meghallgatását, ha azt az ítélőképessége birtokában lévő gyermek
maga kéri, a korlátozottan cselekvőképes, valamint az ítélőképessége birtokában lévő
18
19

Gyer. 8. §
Gyer. 9. §
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cselekvőképtelen gyermek személyi és vagyoni ügyében. Az ítélőképessége birtokában
lévő gyermek életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes – a
meghallgatása során – az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni,
várható következményeit belátni.20
A hatóság tárgyalást tart, ha ezt jogszabály előírja, vagy a tényállás tisztázásához, illetve az egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban a jogviszonyok
jellegéből adódóan sokszor tárgyalásra kerül sor. A tárgyaláson a gyámhatóságnak figyelemmel kell lennie a személyes eljárási kötelezettségre.
A gyermek meghallgatása, a tárgyaláson való jelenléte biztosítja a tájékoztatáshoz,
a meghallgatáshoz, a részvételhez való jogát, hogy a döntések ne nélküle szülessenek.
Az új Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépése óta hangsúlyosabban jelenik meg a gyámügyi eljárásban is a mediáció lehetősége. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény szerinti közvetítői eljárást a kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás
végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggésben a gyámhatóság
a felek együttes kérelmére vagy hivatalból rendelhet el. A gyámhatósági eljárással ös�szefüggésben alkalmazott közvetítői eljárás lehet gyermekvédelmi vagy támogatott
közvetítői eljárás. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás során a felek választása alapján
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe vagy a közvetítői névjegyzékbe
felvett közvetítő nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára. A támogatott közvetítői
eljárás során a felek lakóhelye szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője nyújtja a szolgáltatást a felek számára.
A közvetítői eljárásban a közvetítő a gyermek érdekének megfelelően segíti elő a felek
közötti vitát lezáró megállapodást. A gyámhatóság a felek együttes kérelmére jóváhagyja a közvetítői eljárásban létrejött egyezséget.21
A 2018. január 1-jén hatálybalépő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (Ákr,) számos rendelkezése érinti majd a gyámügyi eljárást, ugyanakkor
az Ákr. 8. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az általános eljárási szabályoktól az egyes
ágazati eljárási rendelkezések eltérhessenek. Ezért az ügyféli kör kiterjesztésére várhatóan az Ákr. hatálybalépését követően is lehetősége lesz a gyámügyi eljárási rendelkezéseknél, mert az Ákr. 10. § (2) bekezdése is megengedi, hogy a Gyer.-ben meghatározott ügyfajtában – pl. a gyermekvédelmi gondoskodás körében – ügyfélnek
minősítsen meghatározott személyeket és szervezeteket, igy többek között gyermek-
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jóléti szolgálatot, területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, nevelőszülőt, pártfogó felügyelőt stb.
Ugyanakkor az Ákr. 74. §-a már nem tartalmazza, hogy tárgyalás tartását jogszabály
kötelezővé teheti, azonban a jogvitás eljárásokban az Ákr. előírja a tárgyalás megtartását, illetve lehetővé teszi, hogy sor kerülhessen ilyen eljárásra.

4. Néhány gondolat az Alapvetô Jogok Biztosának a
gyámhatóságok túlterheltségérôl és az ügyintézési határidôk
tarthatóságának kérdésérôl szóló 2016. évi jelentésérôl
Elmondható, hogy a gyámhatósági munkában a kellő létszám és szakértelem hiányában
nem érvényesülhet maradéktalanul a gyermek legjobb érdekét szolgáló eljárás elve,
miután a gyámhatóság által hozott döntések komoly következménnyel járnak, sorsokat
befolyásolnak, a legszemélyesebb kapcsolatokról határoznak.
Az AJB-3534/2016. sz. jelentésből az derült ki, hogy a fővárosban az adatszolgáltatás
idején a gyámhatóságok az engedélyezett létszámmal látták el a feladatukat, 5 olyan
megye volt, ahol az engedélyezett létszámnál többen, 14 megyében azonban az engedélyezettnél kevesebben dolgoztak, több helyen jelentős volt az eltérés. A fővárosban
és a 19 megyéből 16-ban a feladatokat túlterheltség nélkül csak a jelenleginél több
munkatárssal tudnák ellátni.
A Ket. értemében az érdemi döntést az eljárás megindulását számított 21 napon belül
kell meghozni, és gondoskodni kell a döntés közléséről (e határidő 15 munkanapnak
felel meg). Késedelem nélküli ügyintézésről mindössze egy megye számolt be a biztosnak. A fővárosban és 18 megyében a Ket. által rögzített határidőt meghaladóan születtek
érdemi döntések, a leghosszabb idejű, akár 8-120 napos ügyintézésről nem meglepő módon
a jelenleg legnagyobb szakemberhiánnyal küzdő Pest megyéből érkezett információ. Az
adatok alapján megállapítható volt, hogy a megyék többségében a gyámhatósági feladatokat
a 2015. január 1-jén meghatározott létszámnál kevesebb munkatárs látja el, a gyámhatóságoknál pedig szakügyintézőként középfokú végzettségű munkatársak is dolgoznak.
Az Alapvető Jogok Biztosa a személyi feltételek mellett áttekintette azokat a jogi szabályokat, amelyek az adatszolgáltatók szerint indokolatlanul hátráltathatják az ügyintézést. A jelentés kitér arra, miszerint ha a hatóság megállapítja, hogy nem folytatható
le sommás (egyszerűsített) eljárás, akkor a Ket. 2016. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül függő hatályú döntést hoznak. Vagyis amennyiben 2 hónapon belül nem születik döntés, a hatóság köteles az
ügyfél részére megfizetni az eljárási díjat. Az adatszolgáltatók aggályosnak tartják, hogy
a függő hatályú végzések jogerőssé válásának és a jogkövetkezményeknek a megakadá-
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lyozására – legkésőbb a határidő utolsó napján – a hatóságok a tényállás teljes feltárása
nélkül is döntést hoznak. 2016 első félévében ezért eddig nem tapasztalt mértékben
kellett elsőfokú döntéseket másodfokon megváltoztatni vagy kiegészítő bizonyítást
lefolytatni.
Minderre figyelemmel indokolt a differenciált szabályozás kialakításának a lehetőségét
megvizsgálni, ideértve a függő hatályú végzés meghozatalának mellőzését, az eljárás
felfüggesztésének a biztosítását.22
A gyámügyi igazgatás a gyermeki jogok egyik legfőbb védelmezője, és e tekintetben
valóban minden gyermek érdekében cselekszik, ezért is fontos, hogy a gyámhatóságoknál a fluktuáció csökkenjen, a szakemberek anyagi és társadalmi megbecsülése érezhető legyen 20 év után is.

https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/az-alapveto-jogok-biztosa-az-elso-es-masodfoku-gyamhatosagok-tulterheltsegerol-es-az-ugyintezesi-hataridok-tarthatosaganak-kerdeserol (Letöltés ideje: 2017. 08. 23.)
22
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Lantai Csilla

AZ ÁRVASZÉKEKRÔL
A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás egymással összefüggő fogalmak; közöttük
a gyermekvédelmi gondoskodás során megvalósuló hatósági gyermekvédelem jelent
átfedést.
A gyámhatóságoknak – mint a gyámügyi igazgatást ellátó közigazgatási szerveknek
– azonban nemcsak a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok tartoznak a hatáskörébe, hanem a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak és a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók személyi és vagyoni érdekeinek megóvása is.
A gyámügyi igazgatás kialakulása, intézményrendszere jogi szabályozottságának
fejlődése önállóan is figyelmet érdemel.

1. Az árvaszékek kialakulása
A római jog gyámságra és gondnokságra vonatkozó rendelkezéseit Werbőczy István
Tripartituma (Hármaskönyve) vezette be a magyar jogrendszerbe. A nemesi származású
árvák részére a király vagy a helyettese rendelt gyámot, a jobbágyok árváinak pedig a
földesúr. Amennyiben az árvákat kár érte, arról a bíróság ítélt. Ekkor már a személy
védelme is megjelent a vagyoni érdekek mellett. A Tripartitum kimondta: fontosabb a
személy megoltalmazása, mint a javak megtartása.
A XVIII. század végére kialakult hatásköri szabályok szerint a nemesi árvák ügyében
a vármegye járt el, az 1848-as jogalkotás pedig a jobbágyok gyámjainak és gondnokainak
ellenőrzését is a vármegyére bízta, és megszüntette a földesúri hatóságokat.
A következő fontos állomás az 1861. év, amikor elkészült az „Ideiglenes Törvénykezési Szabályok” tervezete. Részletes rendelkezéseket tartalmazott a gyámügyek terén a
gyámok kirendelésére, az árvák neveltetésére, vagyonuk összeírására, követeléseik
biztosítására, ingatlanbirtokaik bérbeadására, a vagyontalan árvák, az elmeháborodottak és a gondnokság alá helyezendő személyek ügyeinek intézésére, továbbá elrendelte
az árvaszékek felállítását.
A dualizmus korában kibontakozott jogalkotás eredménye az 1869. évi IV. törvénycikk, amely elkülönítette az igazságszolgáltatást a közigazgatástól, valamint az 1870.
évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok rendezéséről, amely az árva- és gyámhatósági feladatok ellátását az árvaszékekhez telepítette. E törvénycikk indokolása
szerint a törvényhatóságok gyakorolják az árva- és gyámhatóságot árvaszékeiken.
Leszögezte az indokolás, hogy nem megcsonkítása ez a bírói hatalomnak. Az árva va-
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gyonáról és peres ügyeiben a rendes bíró határoz. Az árvaszék hivatásaként határozta
meg, hogy gyámot és gondnokot nevez ki, az árvák szellemi és anyagi gyarapodására
felügyel, az árvavagyon kezelését ellenőrzi, a gyámot, gondnokot elszámoltatja. Mindezt nem tartotta bírói teendőnek, az árvaszék teendőit közigazgatási természetűnek
tartotta.
Az 1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről (a továbbiakban: Gyámsági Törvény) fenntartotta a magyar szokásjogból kifejlődött és a nyugati polgári irányzatoktól eltérő struktúrát: a gyámügyeket közigazgatási hatáskörbe
utalta, és csak néhány kérdésben alapított bírósági hatáskört (például: atyai hatalom
megszüntetése, gyermektartás megállapítása, kiskorúak kiházasítási költségei).
A Gyámsági Törvény a gyámoltak és a gondnokoltak szellemi és anyagi érdekeinek
megóvását, előmozdítását tekintette céljának. Megállapította a szülő jogait és kötelezettségeit, a kiskorúak és a gondnokoltak jogi helyzetét, az atyai hatalom tartalmát, a
gyámi és a gondnoki tisztség betöltésének feltételeit a jogosultságokkal és a kötelezettségekkel. A teljes gyámhatósági hatáskör az árvaszékekben összpontosult.
A gyámhatóságok első fokon teljes jogkörrel a törvényhatóság és a rendezett tanácsú
városok árvaszékei voltak, kisebb jelentőségű ügyekben a községek árvaszékei jártak
el. Másodfokon a törvényhatósági közigazgatási bizottságok jártak el. A belügyminiszter – mint harmadfokú gyámhatóság – pedig a közigazgatási bizottság határozatai ellen
benyújtott fellebbezések fölött határozott.

2. Az árvaszék felépítése és mûködése
A Gyámsági Törvény megállapította az árvaszék felépítését: minden árvaszéknek egy
elnökből, legalább két ülnökből és egy jegyzőből, valamint megfelelő számú segédszemélyzetből kellett állnia; közülük az elnök és az egyik ülnök volt jogvégzett.
A rendezett tanácsú város egy állandó árvaszék által gyakorolta gyámhatósági feladatait. Az árvaszék a polgármesterből, a városi ügyészből, a számvevőből, árvaszéki
egy vagy több ülnökből s a szavazattal nem bíró közgyámból állt. Elnöke a polgármester
volt, akadályoztatása esetén az egyik árvaszéki ülnök. Érvényes határozathozatalra az
elnökkel együtt szavazattal bíró három tag jelenléte volt szükséges.
Az árvaszék a határozatait szótöbbséggel hozta meg. Az érdemi döntések közlési
módja a véghatározat és a végzés volt. Érdemi határozatokat ülésben, testületileg hoztak.
Érvényes határozatok hozatalára az elnökön kívül két rendes ülnök vagy egy rendes
ülnök és egy szavazati joggal bíró jegyző mint helyettes ülnök vagy egy kiküldött jelenléte volt szükséges.
Az árvaszék ülései nyilvánosak voltak, de az árvaszék a közönség kizárását elrendelhette, „ha oly viszonyok érintetnek, melyeknek nyilvánosságra hozatala egyik vagy
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másik fél jóhirét vagy érdekét veszélyeztetné”. A felek és képviselőik azonban ekkor is
jelen lehettek.
Munkájukat a gyámügyi eljárásban szakközegek segítették: a közgyám, az árvaszéki
tiszti ügyész, az árvaszéki hites szakértő, a számvevőség és a gyámpénztár.
A gyámhatósági munka jó színvonalát megalapozó szakközegek feladatai az alábbiak
voltak:
– A közgyám ellenőrző, felügyelő, felderítő, a gyámhatósági tevékenységet kiegészítő
szerepet látott el addig az időig, míg a gyám vagy a gondnok a gyámhatóság intézkedése alapján működését megkezdhette. Az elhalaszthatatlan gyámi és gondnoki teendőket
hivatalból teljesítette. Nyilvántartotta a gyámoltakat, a gondnokoltakat; felügyeletet
gyakorolt a gondnokok eljárása felett, és mulasztás esetén jelentést tett a gyámhatóságnak.
– A tiszti ügyész az árvaszék felhatalmazása alapján a kiskorú, a gondnokolt perbeli
képviseletét látta el úgy polgári, mint büntetőügyekben. Az árvaszék megbízása folytán
köteles volt részt venni az örökösödési tárgyalásokon és a hagyatéki eljárás során képviselni a kiskorút vagy a gondnokoltat. Ugyanakkor nemcsak együttműködött az árvaszékkel, de a törvények és a szabályrendeletek megtartása érdekében az árvaszék minden érdemi határozatát megfellebbezhette. A törvényes képviselőt pedig – kérelmére
– köteles volt ügyében útbaigazítani és tanáccsal ellátni, díjtalanul.
– Az árvaszéki hites szakértőt az árvaszék a vagyoni természetű ügyekben a hiányzó
szakismeret pótlására nevezte ki.
– A számvevőség a gyámi, gondnoki számadásokat vizsgálta meg az érdemi elbírálás
előtt, csak számszaki és nem szükségességi szempontból. A felhasználás módját és
mértékét illetően a gyámhatóság döntött. Továbbá gyámpénztári ügyekben is segítette
a számvevőség az árvaszék munkáját: gyámpénztári adatokat közölt, elkészítette a
gyámpénztári mérleget, és előterjesztést tett a gyámpénztári pénzkészlet el- és kihelyezése érdekében.
– A gyámpénztárak a városok árvaszékeinél a városi pénztárak, a vármegyékben a
készpénzek tekintetében a Magyar Királyi Postatakarékpénztár, a pénzértékekre nézve
pedig a Magyar Királyi Adóhivatal voltak. Gyámpénztári kezelésbe a gyámoltak és a
gondnokoltak pénzei és pénzértékei kerültek gyámhatósági rendelkezés alapján, egyéni vagy összesített pénzkezelési rendszerbe.
Összesített pénzkezelési rendszer mellett a kiskorúaknak és a gondnokoltaknak – a
részükre befolyó készpénzösszeg erejéig – a gyámpénztár adósukká vált, és a betétkönyveket nem a kiskorú vagy a gondnokolt nevére állították ki, hanem a gyámpénztár
nevére. A pénzkészletet gyámpénztári kölcsönként kiadhatták és a pénzintézeteknél is
elhelyezhették gyümölcsöztetés végett.
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Egyénenkénti pénzkezelési rendszernél az egyes gyámoltak, gondnokoltak pénzeit egymástól elkülönítve kezelték. Pénzintézeteknél helyezték el, értékpapírokba fektették,
vagy földhitel-intézeti záloglevelet vásárolhattak érte, továbbá a törvényes képviselő
javaslatára kölcsönadhatták, és csak ha ezek egyikére sem volt lehetőség, akkor helyezték kamatozó letétbe, posta-takarékpénztárba.
A gyámpénztárak a bevételeikről és a kiadásaikról naplót vezettek, a kiskorúak és a
gondnokoltak követeléseit és kiadásait pedig a számvevőség által vezetett főkönyv
tartalmazta személyenként. A gyámpénztári kezelésben lévő pénzek és értékek törvényes képviselő vagy az önjogúvá vált részére történő kiadására az árvaszék határozata
alapján volt lehetőség.
Az árvaszék tehát a kiskorúak és a gondnokoltak gyámpénztári pénzeivel bankszerű
ügyleteket bonyolított le – például kölcsönökbe való kihelyezés esetén –, éppen ezért a
legnagyobb óvatossággal kellett eljárnia, mert a gazdasági és az értékviszonyokban
beálló, előre nem látott változások kárt okozhattak. A Gyámsági Törvény – az államigazgatás egyéb ágazataiban nem ismert – különleges felelősségi szabályokat állapított
meg az árvaszékek számára. Ha a gyámhatóság mint érdekvédelmi hatóság hivatali
tevékenysége vagy mulasztása a kiskorú vagy a gondnokolt érdeksérelmével járt, fokozott felelősséggel és az okozott kár helyrehozatalával tartozott. A gyámhatósági tisztviselő az okozott kárért a magánjogi elévülés 32 éve alatt felelt mind a szándékosság
(dolus), mind a vétkes gondtalanság (culpa lata) esetében. Az önjogúvá vált személy elsősorban a volt gyámja vagy gondnoka ellen, másodsorban a gyámhatóság ellen indíthatott pert. A kártérítési per jogcíme az a mulasztás volt, amelyet a gyámhatóság tagja
követett el: például alkalmatlan gyámot vagy gondnokolt rendelt, működését nem ellenőrizte kellően, a tényállást nem derítette fel kellően, nem élt jogával, és a gyámot
vagy a gondnokot tisztségéből nem mentette fel stb.

3. Az árvaszéktôl a mai gyámhatóságig
A gyámügyi igazgatás árvaszéken belüli intézése tartósnak és jónak bizonyult, bár létét
időnként megkérdőjelezték. A Polgári Törvénykönyv második tervezetének vitájánál
1913-ban felmerült a gyámhatóságok szervezetének módosítása, a közigazgatási bíróság hatáskörének gyámhatósági ügyekre való kiterjesztése, azonban a másik álláspont
volt az erősebb. Budapest Árvaszékének elnöke akkor így foglalta össze a véleményét:
„A közigazgatás körében a gyámsági ügyek fontosságuk szerint követelt figyelemben és
elintézésben részesülnek, amit az is bizonyít, hogy ezeket az ügyeket külön önálló hatóságok, az árvaszékek intézik. Utalnunk kell még arra is, hogy Ausztriában, Németországban és Franciaországban, ahol a gyámhatóságot egészben vagy részben bíróságok
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gyakorolják, nap nap mellett tapasztalják, hogy a bíróságok nem tudják, vagy csak igen
nehezen és kisebb eredménnyel tudják teljesíteni feladataikat.”1
Az árvaszék működésében változást hozott, hogy 1923-tól már nem testületként
jártak el, hanem az érdemi határozatokat is egy-egy személy, elnök vagy az ő egyetértésével az ülnökök hozták meg.
A második világháborút követően az árvaszékeket megszüntetve hatályon kívül helyezték a Gyámsági Törvényt és 1997-ig, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatályba lépéséig nem
született meg az azt maradéktalanul helyettesítő jogszabály.
A Gyámsági Törvény a szokásjogot összefoglaló alapvető szabályként érvényesült,
több rendelkezése ma is haladónak értékelhető. Például kimondta: a kiskorúak atyai
hatalom vagy gyámság alatt állnak, és ez a gondolat családjogunkban és a gyermekvédelmi szabályokban ma is döntő fontosságú, bár az atyai hatalmat a szülői felügyelet
váltotta fel. A Gyámsági Törvény szerinti „atyai hatalom” a törvényes, a törvényesített
és az örökbe fogadott gyermek felett az apát illette meg, az anya csak az apa és a nevezett gyám hiánya esetén lehetett gyermeke természetes és törvényes gyámja, abban az
esetben, ha már nagykorú volt. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény (Csjt.) már a mindkét szülőt egyaránt megillető szülői felügyeleti jogot
szabályozta, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Családjogi Könyve
pedig kimondja, hogy az anya és az apa jogai és kötelezettségei egyenlőek a szülői felügyeleti jog közös gyakorlása során. Ennek az elvnek a szülői felügyeleti jog bírósági
rendezése és a vitás kérdésekben való gyámhatósági döntés során is érvényesülnie kell,
továbbá a kapcsolattartás rendezése és végrehajtása iránti eljárásban is alapvető fontosságú a gyámhatóságok tevékenysége során. A Gyvt. a Ptk. Családjogi Könyvével
összhangban szabályozza a gyermek szüleinek jogait és kötelezettségeit, kiemelve a
gyermek saját családban való nevelését, annak segítését, valamint a szülő együttműködési kötelezettségét a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel,
továbbá a gyámhatóságokkal is.
A mai gyámhatóságoknak a – most nem ismertetett – szervezeti változások, átalakulások után az árvaszékekhez hasonló feladatokat ellátva szükséges gyermekközpontú, a gyermekek és a gondnokság alatt álló személyek jogait biztosító eljárásokat folytatniuk, döntéseket hozniuk.

1

Dr. Melly Béla: A gyámhatóságok reformja, Budapest, 1913.
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GONDOLATOK A 20 ÉVES
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL
Olykor jó megállni egy kis időre, és hátradőlve visszatekinteni, mérleget vonni, az elmúlt
időszakot értékelni. Jelen írásommal arra vállalkozom, hogy megjelenítsem a 20 éves
gyermekjóléti szolgáltatás történetét úgy, ahogy én láttam, megéltem, és 20 év távlatából értékelem. Érintem ugyan ezen időszakra vonatkozóan a jogszabályi háttér alakulásának, a szakmafejlesztés és az intézményrendszer változásainak egyes kérdéseit, az
áttekintésnek mégis csak néhány aspektusból történő elemzésére vállalkozhatok.

1. A Gyvt. megjelenése mint a gyermekvédelem
paradigmaváltásának mérföldköve
A gyermekjóléti szolgáltatás 20 éves történetének vizsgálata nem nélkülözheti a Gyermekvédelmi Törvény megjelenésének jelentőségét bemutató gondolatokat, azt a reformot, amelyet a gyermekvédelemben a Gyvt. hatálybalépése jelenített meg.
A ’70-es években felerősödő társadalmi és szociális problémák hatására a szűkös és
elavult magyar jogi szabályozás mellett a terepen jelentős változások indultak meg.
Megkezdődtek a szociális munka professzionális képzései, számtalan területen meghatározó kutatások láttak napvilágot, melyek hatására új típusú, egészen új szemléletű
segítő szolgáltatások jelentek meg. Közülük a téma szempontjából kiemelendő a családsegítés, amely szolgáltatást biztosító intézmények már 1985-ben, elsősorban a beilleszkedési zavarok, a társadalmi devianciák kialakulásának megelőzésére jöttek létre egy
modellkísérlet keretében (Takács, 2001). A szolgáltatások hatékonysága és létjogosultsága hamar elismerést vívott ki nemcsak a szakma, hanem a döntéshozók körében is,
így 1990-ben már 83 intézmény működött országszerte, és ebben az évben megalakult
a szakterület érdekképviseletét ellátó, a hálózatosodást elősegítő Magyar Családsegítők
Országos Kamarája. 1991-ben e segítő szolgáltatások már normatív támogatásban is
részesültek.
A családsegítés jogi szabályozására az 1993. évi szociális törvényben került sor. Az
alapellátások rendszerében elhelyezett ellátási forma feladatkörében végre a jogalkotók
által deklaráltan is megjelent a szakemberek által már régóta vágyott szolgáltató jellegű
szociális segítőmunka. E törvény a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére
vagy kezelésére vonatkozóan még nem tartalmazott rendelkezéseket, ilyen irányú
speciális szolgáltatásokat nem határozott meg. Mégis a családsegítő szolgálatok jelentős
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része a megalakulásukat követően igen hamar úgy definiálta az általuk ellátandó célcsoportot, hogy a gyermekek és a gyermekes családok kiemelt figyelmet kaptak. Egyes
intézményekben a szociális munka specializálódása is megkezdődött, így már a Gyvt.-t
megelőzően is találkozhattunk olyan szakemberekkel, akik szolgáltatásaikat kizárólag
a gyermekek és a gyermekes családok számára nyújtották. Tekintettel a már készülőben
lévő Gyvt.-re, az 1993 és 1997 közötti időszakban az ágazati irányítás meglehetős „rugalmassággal” és támogató attitűddel kezelte a családsegítő szolgálatok gyermekjóléti
törekvéseit. Hosszas előkészület után megjelent az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a mely a gyermekvédelem átfogó reformját jelentette.
„A törvény szándéka eleve a rendszer gyökeres reformjára irányult, nem pedig csak a korábbi rendszer jogi szabályozásának korrekciójára és törvényi szintre emelésére” (Szöllősi, 2004).
A közel 10 évig tartó jogalkotás során nagy vitát kiváltó központi kérdésként merült
fel, hogy valójában milyen tartalmakat kell, illetve lehet gyermekvédelemnek tekinteni,
mit tartalmazzon a szabályozás. Azaz e körbe beletartozik-e a minden gyermekre kiterjedő, megelőző jellegű, önkéntességen alapuló szociális segítő tevékenység, vagy csak
a hatósági intézkedések okán megvalósuló, a gyermek veszélyeztetettségét kezelő beavatkozások sorolhatók ide. A viták lezárását követően a Gyvt. által útjára induló gyermekvédelmi reform legfontosabb jóléti jellegű elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
– A gyermekekre, illetve a szülőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek törvénybe
iktatásával, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjainak és kötelező feladatainak meghatározásával az ágazaton túlmutatóan, társadalmi szinten
kezdődött meg egyfajta szemléletváltás az alapvető gyermeki jogok értelmezése, a
gyermeknevelés és annak eszközrendszere, a szülői és a társadalmi felelősségvállalás
tekintetében.
– Kiemelt céllá vált a gyermek családban történő nevelkedésének biztosítása, segítése.
– Míg addig a klasszikus gyermekvédelemnek elsődlegesen védelmi funkciója volt,
a hatósági funkciók domináltak, és veszélyeztetettség esetén a gyermek családból
való kiemelése prioritást élvezett, addig a Gyvt. egy olyan gyermekvédelmi rendszert
hozott létre, melyben a hatósági döntésen alapuló intézkedések, beavatkozások és a
jóléti jellegű szolgáltatások egyaránt helyet kaptak. Kialakította tehát a gyermekjóléti alapellátások körét, melyben új ellátási formaként létrehozta a gyermekjóléti
szolgáltatást. Feladatát preventív és jóléti jellegűként határozta meg, ami a szociális
munka módszereire és eszközeire építve a gyermek családban való nevelkedésének
támogatására, a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítésére irányul.
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– Előtérbe került az önkéntesség, valamint az egyéni szükségleteken alapuló gondozási terv alapján végzett professzionális szociális munka, amelyek támogatják a
családot a funkciói minél hatékonyabb betöltésében, saját erőforrásainak mozgósításában.
– A legkisebb kényszer elve alapján szűkítette a gyámhatóság beavatkozását,
ezzel párhuzamosan a gyermekjóléti szolgáltatás megszervezését az összes településen kötelezővé tette, elősegítve ezzel minden gyermek jólétét, megfelelő védelmét.
– A védő-óvó intézkedések helyett bevezette a védelembe vételt, mely esetekben
elismeri a hatósági kontroll szükségességét, azonban továbbra is a szociális segítő
munka módszereivel támogatja a családot.
– Létrehozta a jövedelemtől függő, alanyi jogon járó rendszeres gyermekvédelmi
támogatást.
– Az alapellátásokon belül megalkotta az átmeneti gondozási formák rendszerét.
– A működési engedélyeztetési eljárások bevezetésével a képesítési előírások, illetve a szakmai feltételek minimumának meghatározásával erősödött a szakmaisága.
– Megnövekedett az önkormányzatok felelőssége a településen felmerülő szociális
és gyermekjóléti problémák feltárásában, kezelésében (Szöllősi, 2004).
A Gyvt. hatálybalépését követő két évben 96%-os települési lefedettséggel kiépült a
gyermekjóléti szolgálatok, szolgáltatók hálózata. A szakemberek az új ellátási forma
gyakorlati megvalósítását izgalmas kihívásnak tekintették, és motiváltan láttak munkához. Az útkeresés során minden lehetőséget megragadtak, hogy személyes találkozások alkalmával kicserélhessék a gondolataikat, megoszthassák egymással jó gyakorlataikat, dilemmáikat. A szolgáltatás szakmai tartalma egyre letisztultabb képet kezdett
mutatni, miközben újabb és újabb, egyre mélyebb gyermekjóléti problémák kerültek
felszínre, melyekre szintén gyorsan reagálva kezdődtek meg a válaszkeresések. A gyermekjóléti szolgáltatás 20 évének a legszebb, legizgalmasabb és legkonstruktívabb időszaka volt ez.
A 20 éves jubileum egyik fontos kérdése, hogy a gyermekvédelem reformját jelentő
Gyvt. koncepciója, jogalkotói szándéka milyen mértékben adaptálódott a gyakorlatba.
Tudunk-e ma az 1997-es jóléti szemléletű ideológiáknak megfelelő szolgáltatásokat
biztosítani? Megfelelően felkészült/felkészített volt-e a szakma a változásokra? Megkapta-e a megvalósításhoz szükséges összes muníciót, mellyel a gyermekek, családok
összetett társadalmi szintű problémái jó eséllyel kezelhetők?
A tekintetben is érdemes lenne mélyebb vizsgálatot folytatni, hogy a gyermekek jólétét biztosítandó rendszer annak teljes jogi hátterével együtt milyen kapcsolatot mutat
a mindenkori társadalmi viszonyokkal. Milyen mértékben vette figyelembe a Gyvt. az
aktuális társadalmi problémákat, valóban megfelelő válaszokat tudott-e megfogalmazni? Reagált-e a társadalom egyre szélesebb körét, így a gyermekeket is érintő mélysze-
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génységre, a kirekesztettségre, a lakhatási problémákra, a munkanélküliségre stb., vagy
az Szt.-ben és a Gyvt-ben testet öltő kormányzati célok és ideológiák „érvényességének”
igazolását szolgálta? E szempontok ugyanis alapjaiban határozzák meg a gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát, sikerességét már a létrehozása pillanatában. Ha a törvényhozás nem a társadalmi problémákhoz igazítja a cél- és a szolgáltatási rendszerét,
akkor azok névlegessé válnak, és eszköztelenül erőlködve tűzoltásokra lesznek csak
képesek.
Az eltelt 20 év alatt a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódóan több aggályos,
komoly vitákat kiváltó helyzet merült fel, melyek egy része a Gyvt. szerkezetéből adódott,
másik részét a szakma fejlődése és a társadalmi környezet változása hozta magával. A
következőkben ezek közül szeretnék néhányat bemutatni, az egyes helyzetek mélyreható elemzésére azonban jelen írásban nem nyílik lehetőség.

2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás viszonya
A gyermekvédelem paradigmaváltásában, a gyermekekre irányuló jóléti szolgáltatások
megjelenésében elvitathatatlan szerepe volt a családsegítő szolgálatoknak, azok 1985től tartó úttörő tevékenységének, amely megteremtette a gyermekjóléti szolgálatok
szemléleti hátterét, és megalapozta az ott végzett szociális segítőmunka tartalmát is.
A Gyvt. megjelenése előtt az egyének és a gyermektelen családok mellett a gyermekes
családok segítésével, támogatásával is a családsegítő szolgálatok foglalkoztak, e területet tartották tevékenységük egyik kiemelt feladatának. Egyértelműen tetten érhető
volt a gyermekek jólétét, érdekeit és jogait szolgáló szemlélet. A gyermekjóléti szolgálatok megjelenésével azonban két különböző törvény szabályozása alá került a két
szolgáltatás, miközben célcsoportjának egy része azonos maradt. Ez a helyzet több
szempontból is szakmai dilemmákat vetett fel, melyeket sem a terület, sem az ágazati
irányítás nem tudott megnyugtatóan kezelni közel 20 éven át. Pontosabban nem an�nyira a szakmai dilemmák okoztak feszültséget, inkább az ehhez kapcsolódó viták
torzulásai:
„A két, egymást sok területen átfedő szolgáltatás között több helyen megindult a rivalizálás,
ami megosztja a szociális szakma e területét” (Takács Imre, 2006).
A jórészt a szakmai elit által felszínen tartott és olykor a szakmaisággal leplezett
(gyakran csúsztatásokat és féligazságokat tartalmazó) érdekellentétek vitái megosztották mind a gyakorlati, mind az elméleti szakembereket, komoly károkat okozva a
szakma presztízsének, hatékonyságának. Ennek ellenére a törvényi szabályozásból eredő
és a gyakorlati megvalósítás során megtapasztalt valós problémákat az intézmények és
azok szakemberei többségében jól kezelték, és a téma körül zajló vitát túlzónak, olykor
méltatlannak ítélték. Már a MACSGYOE 2006. évi közgyűlésén megfogalmazta a szakemberek egy csoportja vitát érintő álláspontját:
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„…az I. régió (Budapest) szakemberei nem támogatják, hogy a konferencia fő témája a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok viszonyának megbeszélése legyen … Javasolják viszont, hogy a szakmai protokollok és standardok kidolgozása, valamint a különböző szakmai
szervezetek és egységek közötti – pl. éppen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok között
a kliensek érdekében történő – együttműködés protokolljai kerüljenek kidolgozásra (ez az igény
minden régióban megjelent!) Emellett fontosnak tartották annak kimondását, hogy a szakma
ne menjen bele önnön megosztásába (hatalom által), hanem összpontosítsa erejét a szakma
presztízse és a professziója növelésére” (Takács Imre, 2006).
De melyek is voltak e viták központi kérdései?
1. Elkülöníthető-e a két szolgáltatás célcsoportja?
Alapjaiban nem, hisz mindkét szolgáltatás célcsoportjában megtalálhatóak a gyermekes
családok. Helytálló az az érv is, miszerint a család és a gyermekek problémái szorosan
összefüggenek, és nem választhatók el egymástól. Ezek a szempontok azonban nem
általánosíthatók azon oknál fogva, hogy az adott családok segítésének célja más és más
a két szolgáltatás esetében. Bár a család és a gyermek érdekei, szükségletei alapvetően
azonosak, gyakori eset, hogy a gyermek és közvetlen környezete viszonyában jelentkeznek diszfunkciók, melyek ellentétes érdekek mentén realizálódnak. Különösen igaz
ez a veszélyeztetett gyermekek esetében. A Gyvt. egyik nagy reformja éppen az, hogy a
jog- és érdekérvényesítési eséllyel nem rendelkező gyermekek védelmére, támogatására létrejött egy szakmai szervezet, amely alapesetben a szociális munka módszereivel
a gyermek védelmére kel. Ha szükséges, az ellenérdekű szülővel szemben is.
E megközelítésben már a célcsoport meghatározása sem olyan egyértelmű. Belátható, hogy a család problémáinak, érdekeinek egységben való szemlélete, valamint problémáinak azonos módon történő kezelése nem alkalmazható általánosságként, így a
gyermekes család mint „közös” célcsoport értelmezése is differenciálódik.
A gyermekjóléti szolgáltatások célcsoportját tovább elemezve, feladatai között megtalálhatóak a település minden gyermekére kiterjedő (pl. prevenciós) tevékenységek,
bizonyos kockázati csoportokba tartozó gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás,
valamint minden, a gyermekekkel foglalkozó szakember és szervezet gyermekvédelmi
tevékenységének szervezése, koordinálása (gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer).
A feladatok ellátása szintén speciális, a családsegítéstől eltérő csoportokra irányul.
2. Azonosak-e a módszerek, a szakmai tartalmak? Vannak-e párhuzamosságok, azaz megjelenik-e a kettős finanszírozás?
A vita illusztrálásául bemutatok néhány gondolatot e kérdéskörben:
„A gyermekes családok esetében a gyermek problémái csak a családon belül rendezhetők. Így
a két ellátás egyidejű megszervezése párhuzamos gondozást jelent” – olvasható az Állami
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Számvevőszék egy vizsgálatában. Bár nem tisztem megítélni, felületesnek érzem ezt a
kijelentést, ami a problémát túlzóan leegyszerűsítve szemléli.
Olvashatók írások arról, hogy a két szolgáltatás feladatrendszere teljesen megegyezik,
lefedi egymást, csak „a védelembe vétel az, aminél a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége
elválik”, ahol a gyermekjóléti szolgáltatás már „kvázi hatóságként” jelenik meg, hatóságközeli módszereket alkalmazva. Valóban felsorakoztathatók a törvényekben megjelenő azonos fogalmak (pl. tanácsadás, kríziskezelés, családlátogatás, segítő beszélgetés, ügyintézés segítése stb.), melyek mindkét szolgáltatás feladatkörében megjelentek.
Kérdésként merülhet fel, hogy mindez megfelelő érvnek tekinthető-e, ha azt kívánja
igazolni a szerző, hogy „a két szolgáltatás lényegi különbsége: a hatósági intézkedés kezdeményezése” (MACSGYOE Szakmai Bizottsága, 2006).
A MOGYESZ a fenti írásra az alábbi észrevételeket tette:
„…nem tekinthetők helytállónak és szakmailag elfogadhatónak a jelzett szakmai anyag első
oldalán megfogalmazottak, mely értelmében a két szolgáltatásban végzett alapellátási tevékenység azonos lenne. Mivel nem azonos a kliens, nem azonos a cél, más a megközelítés, nem
azonos a felelősség, nem azonos a munkamódszer…, így más a tevékenységek tartalma, azaz
a jogszabályok azonos fogalomhasználata nem jelent tartalmi azonosságot sem. Nem értünk
egyet azzal sem, hogy a két szakterület között rivalizálás lenne. Tekintettel arra, hogy a kompetenciákat szem előtt tartva mi a családsegítés szakmai tevékenységén, tartalmán stb. soha
nem vitatkoztunk, a kialakult helyzetet nem rivalizálásként, hanem szembeállítva a családsegítéssel, a gyermekjóléti szolgáltatás létjogosultságának egyoldalú vitatásaként éljük meg.
A szakmai anyagban megjelenő I. régió (Budapest) véleményét tudjuk elfogadni, miszerint a
szakmai standardok kidolgozása mellett az együttműködés protokolljait kellene kialakítanunk”
(MOGYESZ elnökségi állásfoglalás, 2006).
Megítélésem szerint mindkét tevékenység alapja a szociális munka és annak eszközrendszere, de mindkét területen megállapíthatók specifikumok is, melyeket a tevékenység célja, az igénybe vevők szükségletei és érdekei határoznak meg. Ezen specifikumok
megléte nem feltétlenül követelték volna meg, hogy 1997-ben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a családsegítéstől elkülönülő szolgáltatásként valósuljanak meg. A Gyvt.
kidolgozásakor a jogalkotók (sok egyéb érv ütköztetését követően) mégis emellett döntöttek, és a gyermekek védelmének alapkövét a gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásában látták. Abban az esetben, ha egy szolgáltatás keretein belül valósult volna meg a
gyermekek jólétét biztosító, valamint az egyének, családok segítését támogató rendszer,
akkor is nagyon határozott szabályozást kellett volna létrehozni annak érdekében, hogy
a gyermekek jogainak és érdekeinek elsődleges biztosítása megfelelő garanciákat kapjon.
A párhuzamos, egymást lefedő tevékenységek elszórtan valóban megjelentek a területen, ahol a két szolgáltatás tevékenységei keveredtek, nem voltak egyértelműen tisztázott kompetencia- és tevékenységi határok. Ezek azonban nem a szabályozásból eredő
diszfunkciók voltak, hanem a hibás, az együttműködést nélkülöző vagy éppen rivali-
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záló működtetésből adódtak. Az intézmények többségében viszont jó volt az együttműködés, és hatékony, a szereplők számára is átlátható feladatmegosztás alakult ki. Ezért
sajnálom, hogy e rossz gyakorlatokat olykor úgy prezentálták, mint a párhuzamos, felesleges forrásokat felemésztő, alacsony hatékonyságú, duplikált rendszer törvényszerűen megjelenő képződményeit.
3. Együtt vagy külön? Szükséges-e integrálni a két szolgáltatást?
Az elmúlt évek gyakorlatai egyértelműen igazolták, hogy azokban az intézményekben,
ahol mindkét szolgáltatás működött (általában szakmailag önálló szervezeti egységekként), ott hatékonyabb és konfliktusmentes együttműködés valósult meg. A különálló
intézményekben (meg)szervezett szolgáltatások e tekintetben sokkal sérülékenyebbek
voltak, jelentősen függtek például a szolgáltatásokat biztosító szakemberek személyes
kapcsolataitól, a vezetők személyiségétől, egyéni törekvéseitől. Ilyen értelemben a
szervezeti integráció indokoltnak és támogatandónak bizonyult.
Rendszeresen felmerült azonban a szakmai integráció kérdése is, azaz hogy nemcsak
egy intézményben, hanem általában is egyetlen szakmai egységként/szervezetként
kellene működtetni a két szolgáltatást. Ebből következett a kérdésfelvetés, hogy ennek
megvalósulása esetén melyik szolgáltatás „kebelezze be” a másikat. Természetesen a
szakma fejlődése szempontjából ezek sem tekinthetők építő jellegű és előremutató
eseményeknek.
A vitás kérdéseket (különösen, ami a szakmai tartalmakat illeti) a jogalkotás is igyekezett megválaszolni és törvényi szinten rendezni. A szociális törvény 2001. évi módosítása a családsegítést általános, míg a Gyvt. 2002. évi módosítása a gyermekjóléti
szolgáltatást speciális szolgáltatásnak minősítette, meghatározva ezzel a két ellátás
szolgáltatási tartalma közti különbözőségeket. A célcsoportot tekintve a Szt. szabályozta, miszerint
„[k]iskorú személyre az általános segítő szolgáltatás akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása az általános segítő szolgáltatás keretében indult és a kiskorú érdekei – a
gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is biztosíthatók”.
E törvénymódosítások jelentettek némi eligazodást a terület számára, bár sok intézmény esetében nem hoztak újat, hisz e szabályozások szakmai trivialitások, már régen
alkalmazott gyakorlatok voltak. A két ellátási forma viszonyában sem hozott átütő és
hosszú távú sikert, a feszültség és a rejtett rivalizálás változó intenzitással, de tovább élt.

Ahogyan én látom 20 év távlatából
Összességében elmondható, hogy a terepen dolgozó szakembereknek alapvetően nem
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatköreinek esetleges átszervezésével,
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szakmai szempontok alapján való racionalizálásával volt problémájuk (hogy egy vagy
két szolgáltatóként kell-e ellátni az elkülönülő feladatokat), hanem a szolgáltatások
viszonyát lerágott csontként elemezgető folyamatos vitától csömörlöttek meg.
Meglátásom szerint a problémás helyzetet nem a fent bemutatott szakmai kérdések
körüli eltérő álláspontok jelentették, azok csak a vita eszközévé váltak. A valós problémának azt látom, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező, a szociális segítőmunkát
Magyarországon megteremtő családsegítő szakterület presztízsvesztésnek élte meg a
Gyvt. által életre hívott gyermekjóléti szolgáltatást, hisz az általa ellátandó feladatokat
eddig a családsegítés biztosította. A megfosztottság így kialakult érzését a magam részéről természetesnek és érthetőnek ítélem.
Bár nem sorolhatom magam a „régi” családsegítősök közé, 1993-tól én is családsegítő központot igazgatok. Mégsem veszteséget éreztem, amikor 1997-ben megjelent a
Gyvt. és vele a gyermekjóléti szolgáltatás mint feladat. Ellenkezőleg. Kihívásként éltem
meg, hogy a két szolgáltatás közötti feladatmegosztást, kompetenciakérdéseket, együttműködést helyi szinten oly módon tudjuk szabályozni, hogy mindkét törvényben megfogalmazott célkitűzéseknek eleget tehessünk, az igénybevevők és a szakemberek megelégedésére szolgálva.
Felmerül tehát a kérdés: a vitát megoldásra váró szakmai kérdések vagy egyéb érdekek generálták? Sajnálatos módon nem sokkal 1997 után olyan véleményalkotók is
megszólaltak, akik az említett vélt vagy valós presztízsvesztés egyértelmű felelősének
a gyermekjóléti szolgálatokat látták. A helyzet megoldását pedig nem az együttműködés
szabályainak kidolgozásában keresték, hanem igyekeztek elérni (több esetben egyértelműen kimondva), hogy a gyermekjólét tevékenységei kerüljenek ismét a családsegítés
feladatkörébe. E szándék egyértelmű közvetítése talán még nem eredményezte volna a
vita elfajulását. Az igazi problémát abban látom, hogy e strukturális cél érdekében olyan,
sok esetben méltatlan stílusú szakmai ellentéteket generáltak (akár tudatosan is), amelyek erőltetettek, feleslegesek és erősen megosztók voltak, gyakran sértve a gyermekjóléti szakemberek szakmai önbecsülését.
A majd két évtizedes vitát a jogalkotás oldotta fel a 2016. évi változtatásokkal, melyekkel a két szolgáltatást összevonta (új néven, de mindkét ellátás nevét meghagyva),
okafogyottá téve a rivális helyzeteket. Más kérdés, hogy e szakma túl tudott-e lépni a
saját árnyékán, a közel húsz éven át tartó konfliktuson. Vagy hogy az új szabályozás
nem rejt-e hasonló konfliktushelyzeteket, illetve a jogalkotók megtettek-e mindent,
hogy kizárják ennek a lehetőségét? Nagyon kívánatos lenne, hogy e konfliktusos időszak
lezárását követően ismerjük fel annak kártékony hatását, szűrjük le a tanulságait, s
ezeket felhasználva akadályozzuk meg, hogy az új kétszintű család- és gyermekjóléti
szolgáltatások rendszerében hasonló jelenségek jöhessenek létre. E kérdésekre a későbbiekben még visszatérek.
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3. A gyermekvédelmi észlelô- és jelzôrendszer kiépítése,
mûködtetése, hatékonysága
A Gyvt. reformszabályozásának egyik merőben új, a szakterület és a társágazatok számára ismeretlen preventív eleme az észlelő- és jelzőrendszer feladatainak meghatározása volt, amely tevékenység ellátását a törvény gyermekjóléti szolgálatokra bízta.
Az észlelő- és jelzőrendszer felállítására és működtetésére kettős célt határozott meg:
– Egyrészt az adott település minden gyermekére vonatkozó általános célt: a gyermekek, a családok szociális helyzetének monitorozását, a különböző ellátások, szolgáltatások iránti szükségletek feltérképezését, a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők feltárását, valamint ezek kezelését, megszüntetését célzó
javaslatok készítését.
– Másrészt a veszélyeztetett gyermekekre közvetlenül irányuló célt, amelynek két
jól elkülöníthető eleme van: a veszélyeztetettség időben és a megfelelő helyre történő
jelzése; valamint a gyermekjóléti szolgálat koordinálása mellett a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárásában, megoldásában való közreműködés a gondozási-nevelési terv alapján.
Visszatekintve elmondható, hogy a gyermekjóléti szolgálatok hamar megérezték és
megértették a feladat fontosságát, így rendkívüli energiákat fordítottak a hatékony
megvalósításra. Látható továbbá, hogy mára komoly mértékű szemléletváltáson estek
át a gyermekekkel kapcsolatban álló más szakterületek képviselői (az egészségügy, a
köznevelési intézmények, a rendőrség stb.), s ez elmondható a társadalom egyre bővülő rétegeiről is. Ma már a gyermekvédelmi feladatok egyre inkább központi szerepet
foglalnak el az egyes szolgáltatók, szervezetek, szakemberek napi tevékenysége során.
Mindez nehéz és hosszú folyamat volt, tökéletesnek most sem mondható. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány tipikusnak mondható problémakört,
melyek megoldásában jelentős (olykor reménytelennek tűnő) erőfeszítést tettek mind
a gyermekjóléti szolgálatok, mind az ágazati irányítás.
– Érdektelenség, eszköztelenség. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer különböző szakterületéhez tartozó tagjai nem értették, hogy az újonnan létrehozott gyermekjóléti szolgálatok szociális munkásai mit is várnak tőlük, amikor felhívták figyelmüket a jelzési kötelezettségükre, a közös szakmai munka szükségességére. A
gyermekjólétis szakembereknek a jelzőrendszer szervezése során semmilyen eszközük
nem volt, csupán tájékoztatni, kérni, agitálni tudtak, amit a társszakmák vagy komolyan
vettek, vagy nem. Minél magasabb társadalmi presztízsű volt egy bevonni kívánt szakterület, illetve annak szakembere, annál nagyobb erőfeszítést jelentett a bevonása, és
azzal fordítottan arányos esély mutatkozott rá. Elmondható, hogy személy- és kapcsolatfüggő volt a jelzési és az ezt követő együttműködési hajlandóság. Az állampolgári
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jogok országgyűlési biztosa az AJB-2227/2010. számú ügyben (2010) a következőket
állapította meg: „A gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő működése elsősorban a jelző
rendszert alkotó szerveknél dolgozók személyes kapcsolatának eredménye. A jelzés tehát nem
a jogszabályi kötelezettségek szem előtt tartása okán történik meg, hanem a személyes ismertségek, együttműködés alapján.”
A jogalkotás e probléma megszüntetése és a közös felelősség kiépítése érdekében a
Gyvt. bizonyos rendelkezéseit beillesztette a más ágazatok tevékenységét meghatározó
törvényekbe, valamint egyre határozottabb és szigorúbb szabályokat léptetett életbe a
mulasztók felelősségre vonása tekintetében is.
– A fogalmak eltérő értelmezése. Különösen az első évtizedben volt jellemző, hogy a gyermekek védelmével kapcsolatos fogalmak más-más ágazatban eltérő tartalommal bírtak.
A védőnők és a házi gyermekorvosok kezdetben a gyermek veszélyeztetettsége alatt
kizárólag az egészségügyi okból történő veszélyeztetettséget értették. De a hátrányos
helyzet definíciói is eltértek egymástól a köznevelési és a gyermekvédelmi jogszabályokban. A közös szakmai nyelv kialakulása hosszú folyamat volt, de mára – legalábbis az
alapfogalmak szintjén – az egységes értelmezések jellemzők. Ebben legtöbbet a gyakorlati együttműködés segített, de a jogszabályi harmonizációk, a különböző szakmai
ajánlások vagy a szakterület számára megjelent Fogalomtár is befolyásoló hatással bírt.
– Titoktartásra hivatkozás. Nehezen értelmezhető és elfogadható, de tipikus jelenség
volt az is, mikor az egészségügyben, nevelési tanácsadókban vagy jogi területen dolgozó szakemberek a törvényben előírt titoktartási kötelezettségükre hivatkozva nem jelezték a gyermek veszélyeztetett helyzetét. Még a legsúlyosabb esetekben, például gyermekbántalmazás egyértelmű tüneteinek észlelésekor sem, „hisz ők felesküdtek az
ügyfelet érintő információk megőrzésére”. E problémakört szintén törvénymódosításokkal többségében sikerült kezelni, de a családgondozók adott jogszabályi helyekre
való hivatkozásai még így is hosszú éveken át eredménytelenek maradtak. Ma is vannak
olyan területek (pl. ügyészség, rendőrség), ahol konkrét ügy kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettség a szociális munkásra nézve kötelező, míg ő nem juthat hozzá egy-egy,
a hatóság által beszerzett szakvéleményhez.
– Félelem a jelzés következményeitől. A jelzőrendszer tagjai a mai napig is gyakran
tartanak attól, hogy a szülők és a szakember közt hosszú idő alatt kiépített bizalmi
kapcsolat megromolhat, ha kiderül, hogy ők jelezték az észlelt veszélyeztető helyzetet.
Sok esetben nemcsak a bizalmi kapcsolatot, hanem testi épségüket is féltik a veszélyeztetettséget előidéző féltől. A Gyvt. 2014. évi módosítása e problémakörre adott választ
azzal, hogy előírta: „A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása,
elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli” (Gyvt., 17.§ 2/a bek.).
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A szakemberek egy csoportja nem tartotta megfelelő intézkedésnek e szabályozást,
ezért aláírásgyűjtést kezdeményeztek a megváltoztatása érdekében. Álláspontjuk szerint „a gyerekekkel foglalkozó szakemberek mindegyikének feladata és küldetése kell, hogy
legyen a gyerek, és jogainak védelme, legfőbb érdekük szem előtt tartása és biztosítása, valamint
ennek deklarálása […] Nem arról van-e (a legszélsőségesebb eseteket leszámítva) szó, hogy a
gyerekekkel foglalkozó szakemberek nem tudnak mit kezdeni a konfliktussal, nem tudják
azokat kezelni, nem vállalnak felelősséget döntéseikért, tevékenységükért, nem kell számon
kérhetőnek lenni, értékelni a történteket, a beavatkozások eredményességét, hatékonyságát?”
(Révész, 2014). Attól tartottak, hogy a gyermekjólétis szakemberek egyedül maradnak
a problémákkal – miközben az ő testi épségük is veszélyben lehet –, nem tudják megfelelően bevonni a jelzést tevőket stb.
Meglátásom szerint széles körű, átütő változást nem hozott a rendelkezés, hiszen a
szolgáltatók a problémásabb helyzetekben a törvényváltozást megelőzően is alkalmazták a zárt adatkezelést, továbbá az eset feltárása és kezelése során előbb-utóbb minden
szereplő számára nyilvánvalóvá válik, hogy honnan érkezett a jelzés.
– Nem megfelelő jelzések. Szintén nagy erőfeszítések árán sikerült elérni, hogy a gyermekjóléthez beérkező jelzések mind tartalmilag, mind formailag megfelelőek legyenek.
Kezdetben a jelzések többsége szóban érkezett, az írásbeliségtől tartottak a szakemberek, emiatt sokszor látenciában maradt az ügy, vagy késve, már súlyos veszélyeztetettségként érkeztek meg a jelzések. A tartalmi hiányosságok miatt is támogatásra szorultak a kollégák. Előfordult, hogy még a gyermek adatai sem szerepeltek a jelzéseken.
Szakmai ajánlások készültek a helyzet kezelésére, és szinte minden intézmény bevezette a jelzésekhez használatos nyomtatványokat, így már pontos képet kaphatott a családgondozó.
Gyakori volt a fenti probléma ellentéte is, azaz olyan jelzések érkeztek, amelyeket az
adott intézmény szakemberei a saját szakterületükön alkalmazott módszerekkel, eszközökkel kezelni tudtak volna, sőt csak azzal voltak kezelhetők (pl. szemtelen a gyermek,
bomlasztja a közösséget, visszabeszél). A segítséget mégis a gyermekjóléti szolgálattól
várták.
Az észlelő- és jelzőrendszer-hálózat építésének fent bemutatott nehézségeiről többségében csak múlt időben beszélhetünk, ami nemcsak a gyermekjóléti szolgálatok eredményes munkájának köszönhető, hanem annak is, hogy a társszakmák, sőt a társadalom
civil szereplőinek vonatkozásában is a gyermekek védelméhez való viszonyulás nagymértékben megváltozott az elmúlt húsz évben. Lényegesen érzékenyebbek lettünk e
problémákra, egyre inkább látjuk, hogy a gyermekvédelem nem lehet egyetlen szakterület feladata, az közös felelősség.
Úgy vélem azonban, hogy e gondolatok csak a jelzési kötelezettség teljesítésére vonatkoztathatók, a veszélyeztetett gyermekekkel való közös, összehangolt, szakmailag
megalapozott és koordinált tevékenységre kevésbé. A gyermekjólétis munkatársak fo-
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lyamatos konfrontálodása mellett még mindig vannak szakemberek, akik nem vesznek
részt az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, illetve az éves tanácskozásokon, így
sem az ügyet érintő álláspontjukat nem tudják prezentálni, sem a feladatmegosztásból
nem veszik ki részüket, ellehetetlenítve ezzel a hatékony munkaszervezést. E probléma
okaként az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-2031/2011. számú vizsgálatában az ellenőrzés és a szankciók hiányát jelölte meg. Szükséges volt tisztázni,
hogy a gyermek veszélyeztetettségének kezelésében érintett különböző szereplők az
ügy során milyen felelősséggel, kompetenciával rendelkeznek, milyen kötelezettségek
terhelik őket. Ezekre a 2016-ban megjelölt protokollok és a Gyvt. módosításai válaszokat, iránymutatásokat adtak, és 2017-től a Köznevelési, valamint az Eü. tv-ben is megtalálhatók az erre vonatkozó szabályozások. Azt azonban még jó lenne elérni, hogy a
protokollok a társszakmák számára is kötelező érvényű dokumentumok legyenek.

4. Gyermekjóléti intézményhálózat, a területi lefedettség
és módszertan
20 éve, a gyermekjóléti szolgáltatások rendszerének kiépítése során a decentralizáltságra törekedtek annak érdekében, hogy az ellátást minél közelebb tudják vinni a felmerülő szükségletekhez, illetve lakóhelytől függetlenül az összes gyermekre kiterjeszthető legyen. Az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve mentén minden településen
kötelezővé tették e szolgáltatás biztosítását. E struktúra megteremtette ugyan a területi lefedettséget, ám a működése során számos probléma merült fel:
– Leginkább a hátrányos helyzetű kistelepüléseken a gyakran megoldhatatlan szakemberhiány, a finanszírozás elégtelensége és a megengedő jogi szabályozás okán megjelentek a részmunkaidőben foglalkoztatott szakemberek, akik csupán a hét meghatározott napjain, néhány órában voltak jelen a településen.
– Az egyszemélyes szolgáltatók a támogató szakmai közeg hiányában sokkal inkább
ki voltak téve a kiégés veszélyének, szakmai problémáik megoldásában egyedül maradtak, az alkalmazott módszereik hamar beszűkültek.
– A hatalmas eltérések megmutatkoztak a tárgyi feltételekben is. Sok helyen nemcsak
irodával nem rendelkeztek a családgondozók, de még a legszükségesebb eszközeik sem
voltak meg (számítógép, saját íróasztal stb.).
– A Gyvt. a gyermekjóléti szolgáltatások kötelezően biztosítandó szakmai tartalmát
nem differenciálta az eltérő méretű települések tekintetében, minden önkormányzattal
szemben azonos elvárásokat támasztott, ami gyakran mulasztásos jogsértéshez vezetett.
– A speciális szolgáltatások esetében nem érvényesült az egyenlő hozzáférés elve,
csak a nagyobb városokban voltak elérhetők. Azon települések, amelyek jogszabályi
kötelezés nélkül, csupán a felmerülő szükségletekre reagálva szervezték meg őket, nem
részesültek normatív támogatásban, így önerőből kellett finanszírozniuk.
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E jelenségek hatására sok kistelepülésen kimutathatóan alacsonyabb szakmai színvonalú, gyakran csak névlegesen biztosított gyermekjóléti szolgáltatást nyújtottak. Így
tehát a települések között kialakult nagyfokú eltérések nemcsak a szolgáltatások elérhetőségében, hanem szakmai minőségében is megmutatkoztak.
E problémák már tíz évvel a Gyvt. bevezetését követően élesen kirajzolódtak, melynek
kezelése érdekében a minisztérium szakfőosztályának felkérésére 2007-ben a MOGYESZ
egy munkacsoportja koncepciót dolgozott ki a gyermekjóléti szolgáltatás modernizációjáról. Ezt felhasználva az SZMI Módszertani Főosztálya 2008-ban megalkotta a „Koncepció a gyermekjóléti szolgáltatásoknak, a különböző méretű településekhez igazodó szolgáltatási szintjeinek, a települési szinten történő egyenlő esélyű hozzáférés struktúrájának
kialakítására” című szakmai anyagot. Született ugyan kormányhatározat, mely az elkészült koncepció alapján az önkormányzatok lehetőségeihez jól igazodó, többszintű
szolgáltatási struktúrát és finanszírozási rendszert kívánt kialakítani, ám a koncepcióban megfogalmazott fejlesztések és átalakítások végül nem valósultak meg.
A fentiek alapján kitűnik, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságához szükséges (de nem kizárólagos) elem a hálózat decentralizáltsága, azonban ennek működtetése sok nehézséget rejt magában (pl. egy integrált rendszerrel szemben). A sok szereplő és a távolság különösen megnehezíti a kommunikációt, a szakmai módszerek,
tapasztalatok cseréjét, visszafoghatja a szakmai fejlődést. Ezt felismerve a minisztérium
1999-ben létrehozta a módszertani gyermekjóléti szolgálatok rendszerét. Nem szakértőket kért fel, hanem megyénként egy-egy intézményt, melyeknek a módszertani tevékenységeit e kiadvány másik fejezete mutatja be. A Kormány 2013. 01. 01-jei hatállyal
megkezdte a szociális és gyermekjóléti terület módszertani feladatai ellátásának átszervezését, aminek következtében az összes módszertani intézmény ez irányú megbízatása megszűnt, nagy űrt és bizonytalanságot hagyva maga után. A módszertani
időszak egyértelmű tapasztalataként két állítás biztosan megfogalmazható:
– a gyermekjóléti szolgálatok megszokták és igénylik a módszertani támogatást, ezért
annak jelenléte nélkülözhetetlen;
– a módszertani munkát ellátó szervezeteket, személyeket országos hálózatba szervezve de megyei szinteken tevékenykedve érdemes biztosítani.
Jelenleg az új módszertani hálózatok szerveződése, feladatainak és működési rendjük
pontos meghatározása folyamatban van, amit később mutatok be.

5. Társadalmi befogadás, szakmai megbecsültség, életpálya
A szociális szakma néhány évtizedes presztízsépítése nem mondható sikertörténetnek.
Én magam a kezdetekkor (a ’90-es éve elején) a társszakmákkal közel azonosnak érzékeltem a segítő szakemberek megítélését, ma pedig már nagyon keresgélnem kellene,
ha a társadalmi megbecsülésben alacsonyabb szinten álló szakterületet szeretnék meg-
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nevezni. Érdekérvényesítő képességünk is – ha beszélhetünk egyáltalán erről – maximum addig terjed, hogy megfogalmazzuk: gyenge az érdekérvényesítésünk. De miért is
alakult ez így? A szakma, vagy a tevékenységét meghatározó jogi szabályozás kudarca
ez? Vagy a mindenkori kormányzás mulasztásainak, esetleg szándékosságának eredménye? Esetleg egyszerűen csak általános társadalmi alapvetés, hogy ennek így kell lennie?
Ha e rendszeren belül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások és szakembereik társadalmi elfogadottságát vizsgáljuk, biztosan kijelenthető, hogy erőteljes befolyásoló tényezőként jelenik meg a tevékenységük eredményessége. Pontosabban annak
megítélése a társadalom részéről. Nem egyszer találkozunk a kliensek részéről hasonló
megjegyzésekkel: „úgysem tud segíteni, hisz nem tud munkát adni, meg lakást sem”.
És ez valóban így is van.
A jogalkotó szemszögéből a szakmai sikeresség csak a törvényben megfogalmazott
feladatrendszer viszonylatában értelmezhető. Lehet, hogy e tekintetben sikeresnek,
eredményesnek mondható egy szakember segítő tevékenysége, mert a meghatározott
protokoll szerint, jó színvonalon teljesíti az előírtakat, produkálja az elvárt minőségi és
mennyiségi mutatókat. Nem biztos azonban, hogy ugyanezt a történetet a társadalom
is így értékeli. Ha ugyanis a jogi szabályozás nem vagy nem teljesen kompatibilis a társadalmi problémákkal, azokra nem tud megfelelő válaszokat adó ellátórendszert kiépíteni, akkor a segítő szakember e tekintetben eszköztelenné válik. Ennek következménye,
hogy a családban tapasztalt problémák komplex kezelése összességében alacsony hatásfokú vagy eredménytelen marad. Mindez hosszú távon rombolja a szakma elismertségét.
Természetesen a kérdés ennél lényegesen összetettebb. A gyermekjóléti szolgáltatás
tevékenysége, különösen a hatóságközeli munka során, sok esetben a szülő, esetleg más
felnőtt személy érdekeivel ellentétes. A szakember gyakran szembesül nem megfelelő
szülői tevékenységgel (pl. elhanyagolással). Míg a pedagógus oktat, az orvos gyógyít,
addig a gyermekjólétis adott esetben magatartási szabályokat ír elő, és számon kéri
azokat. Nem a szülő, hanem a gyermek érdekeit képviseli. Ez persze nem növeli a szakember népszerűségét a szülők körében, a támogatott gyermekek véleményét viszont
nem ismerjük, illetve nem jelenik meg társadalmi véleményt befolyásoló tényezőként.
A társadalmi elfogadottságot erősen befolyásolja az is, hogy a mindenkori kormányzat milyen módon értékeli ezen ágazat tevékenységét, mennyire tartja hasznosnak,
értékesnek a munkáját, mindezt hogyan ismeri el, illetve publikálja a nyilvánosság felé.
Ennek legnyilvánvalóbb és leglátványosabb „mércéje” az alkalmazott bérrendszer, illetve annak viszonyítása a társszakmákéhoz. Az elmúlt 20 évben e tekintetben folyamatos leépülés volt tapasztalható, melynek mélypontját 2015 nyara jelentette (azóta
kismértékű, de még mindig elégtelen elmozdulás érzékelhető). A terület kétségbeesett
szakemberei, szakmai szervezetei hasonló álláspontokat fogalmaztak meg:
„A gyermekjólét és családsegítés diplomás szakembereinek többsége nélkülöz, gyakran a
létminimum alatt él. […] Robbanásszerűen felgyorsult a már eddig is kezelhetetlennek tűnő
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elvándorlás. A dolgozók többsége (aki csak teheti), minden elhivatottságát, szakmai múltját
stb. félretéve nyíltan vagy titkoltan új munkahelyet keres – megélhetési pályaelhagyóvá válnak.
[…] A szakemberek jelen pillanatban becsapottnak, méltánytalanul elhagyatottnak és lenézettnek érzik magukat, illetve élik meg helyzetüket, ami hatalmas felelősséggel párosul. […]
Elmondható, hogy mára krízishelyzet jellemzi a családsegítő és a gyermekjóléti feladatellátást,
ami halaszthatatlan, kormányzati szintű beavatkozást igényel” (MOGYESZ, 2015).
Talán a szakma segélykiáltása is közrejátszott abban, hogy 2015 őszétől néhány évre
(2018-ig) előre, összegszerűségében is látható módon határozták meg a garantált bérminimumokat és az ágazati pótlékokat, melyek együttes alkalmazása a diplomás szakembereket érintette kedvezőbben. Mindez csökkentette valamelyest a bértábla összecsúszásából származó feszültséget, de elégedettségről nem beszélhetünk. Továbbra is hiányolja
az ágazat az oly régóta ígért életpályamodellt, amitől kiszámíthatóságot és korrekt bérrendszert vár. Tudja, de nem érti, hogy miért több tételből áll össze a fizetése, miért nem
lehet a besorolási bérébe beépíteni azokat. Elkeseredett attól, hogy a kereseteknek a
társágazatokhoz, illetve más szférákhoz viszonyított leszakadása nem mérséklődik.
A szakemberek mentális állapota, értékválság. Kijelenthető, hogy a területen dolgozó szakemberek mentális állapota szintén soha nem tapasztalt mélységekbe süllyedt, az összes
segítő szakma munkaerejét vizsgálva is a legrosszabb állapotban lévő dolgozók közé sorolható. A család- és gyermekjóléti szolgálatban végzett munkát nagyfokú leterheltség,
eszköztelenség, magárahagyatottság, gyakori kudarcélmény és azok feldolgozatlansága,
a rendkívül kevés és elismerés nélkül maradó sikerélmény, túlzott egyéni felelősség, valamint a társadalmi marginalizálódás jellemzi. Mindez gyorsan növekvő motiválatlansághoz, fásultsághoz, azaz kiégéshez vezet. E vonatkozásban is sürgető beavatkozás látszik
szükségesnek. Fontos lenne valóban elérhetővé tenni a rendszeres és a munkáltatók által
kötelezően megszervezendő szupervíziós rendszert. Önmagában ettől még nem várható
átütő siker. Ezzel párhuzamosan egyéb tehermentesítő, csapatépítő, illetve a szemléletformálást és az önismeret fejlesztését segítő eszközökre is szükség lenne.
A fenntartói gyakorlat és értékrend (ebből adódóan gyakran az intézményi is) sok
esetben bürokratikus, hatalmi elvű és hierarchikus, ami nem támogatja az általános
családi és társadalmi értékeknek való megfelelést, azok segítését. Sok intézmény esetében a vezető is a felsőbb elvárásoknak kíván megfelelni, a hatalmi bürokratikus rendszert
szolgálja. Az érdekkülönbségek gyakran befolyásolják a szakmai döntéseket, így a szakember és a szakember kreativitása kiszolgáltatott a struktúrának. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy van-e mód a bürokratikus elemek és a segítő funkciók elkülönítésére.
Másfelől a vezetői készségek is sok esetben fejlesztésre szorulnának, hiszen általános
jelenség, hogy a vezetők nem értékelnek, nem motiválnak, nincs minősítési rendszer stb.
Biztató fordulat, hogy az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 kiemelt projekt e támogató módszerek vonatkozásában is több megvalósítandó elemet tartalmaz.
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6. A 2016. évi reform: a kétszintû család- és gyermekjóléti
rendszer bevezetése
A gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a Gyvt. 20 éves története legnagyobb
módosításának a 2016. évi változások tekinthetők, melynek során megvalósult a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai integrációja, valamint kétszintűvé
vált az ellátás. Az újabb reform kiemelt célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze:
– az egyenlő esélyű hozzáférés és a területi lefedettség biztosítása:
– a családsegítés elérhetővé tétele minden településen;
– a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés széles körű elterjesztése;
– az egyes kistelepülések névleges, elégtelen minőségű szolgáltatásainak megerősítése.
– a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak integrálása a család
(és a problémák) egységes, holisztikus szemlélete érdekében, valamint az előző fejezetekben már bemutatott szakmai érvek alapján;
– ellátási szintek és feladatok elhatárolása, avagy a hatósági funkció és a szociális
segítő szolgáltatások szétválasztása;
– az észlelő- és jelzőrendszer valamint a prevenciós tevékenységek megerősítése;
– a hálózatépítés elősegítése azáltal, hogy a központok támogatják a szolgálatokat.
A települések túlnyomó többségén 2016. január 1-jén felálltak az új struktúrában
működő szolgáltatások, amit nagy bizonytalanság övezett. Időközben elkészültek a
szakmai szabályzó anyagok, melyek nagy segítséget jelentettek egyes kérdések értelmezésében, az eltérő gyakorlatok egységesítésében. Másfél éves működést követően
mégis szükséges lenne alaposan megvizsgálni, hogy a változtatások a tervezett célkitűzések irányába viszik-e a szolgáltatásokat, és melyek azok a pontok, ahol beavatkozások, esetleg új irányt mutató módosítások szükségesek.
A következőkben az általam aggályosnak ítélt helyzetek közül szeretnék néhányat
megjeleníteni:
6.1. Az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása
A Gyvt. 20 éve alatt folyamatosan hangoztatott alapelv volt a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének megteremtése, melyet – mint az előző fejezetekben is kifejtettem – nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. A 2016. évi módosításoktól joggal várta el a szakma, hogy e kérdésre megnyugtató és jól megvalósítható
válaszok szülessenek. Azt már a korábbi koncepciók megalkotói is belátták, hogy jelen
gazdasági és finanszírozási lehetőségek mellett nem tud minden település a teljes szolgáltatási spektrumot biztosító intézményt fenntartani. Megoldást a szolgáltatási szintek bevezetése jelenthet, így a Gyvt. módosítása is ehhez az eszközhöz nyúlt: az általános feladatokat a szolgálatokra, a speciális szolgáltatásokat a járási szinten szerveződő
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központokra bízta, azzal, hogy azokat a járás minden települése, illetve az ott élők
számára elérhetővé kell tenni. Ez az elméleti rendszer önmagában még megfelelőnek
látszik, hiányoznak azonban a törvényi, a szabályozási és a pénzügyi garanciák. Ma
ugyanis a járási székhelyeken kívül élő emberek számára a törvény szövegén túl semmi
sem garantálja a speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, és sajnálatos módon az
eddig kialakult gyakorlat ezt teljes egészében alátámasztja. Sok esetben a 2016-os átszervezés visszalépést jelentett (különösen a jogi és pszichológiai tanácsadás tekintetében), hisz azok a nem járási székhelyen működő intézmények, amelyek eddig a jogszabályi kötelezés okán helyben elérhetővé tették e szolgáltatásokat, felszámolták
ezeket.
A központokat fenntartó önkormányzatok a finanszírozás visszásságait emelik ki,
és sok esetben nem is engedik a központoknak kiszervezni a speciális szolgáltatásokat,
mondván: „Senki nem kötelezhet egy önkormányzatot arra, hogy más település lakosainak
nyújtson szolgáltatást. Esetleg ha megfizetik az ellenértékét.”
Mindenesetre az jól tetten érhető, hogy a kétszintű szolgáltatás e pillanatban nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Míg a kistelepülések esetében az általános ellátások vonatkozásában javult a tevékenység elérhetősége és minősége, addig a speciális
szolgáltatások inkább távolabb, mint közelebb kerültek.
6.2. A családsegítő és a gyermekjóléti feladatok aránya a szolgálatoknál
A TÁRKI egy 2017. évi kutatása az interjúalanyok véleményei alapján megállapítja: „az
integrációnak a családsegítés lett a vesztese”. Volt olyan szakember, aki szerint „amit most
kell csinálni, az nem a kettőnek a fúziója, hanem az előző gyermekjólétnek a cizelláltabb megfogalmazása. […] Most kvázi nincs családsegítés” (Kopasz, 2017).
Ezek az észrevételek bizony megalapozottak, és kijelenthető, hogy a szolgálatok napi
feladatellátásában már alig található családsegítős tevékenység. Az eseti szintű ellátásban még nagyobb számban fellelhetőek, ám a gondozásba vett ügyek jelentős része a
gyermekjóléti szolgáltatáshoz kötődik. E félresiklott, a jogalkotói szándékkal merőben
ellentétes gyakorlatot nagyon gyorsan vissza kell billenteni a megfelelő irányba. Ellenkező esetben elveszhetnek a családsegítés több évtizedes tapasztalataira épülő, kiforrott,
hatékony munkamódszerei, és a társadalom jelentős hányadát kitevő klienskör, célcsoport ellátás nélkül marad.
6.3. Az ellátási szintek feladatmegosztása: az esetmenedzser és a családsegítő
kapcsolata/együttműködése
A jogszabályváltozásokat megelőzően a bevont szakemberek alapvetően egyetértettek azon szakmafejlesztési irányelvben, hogy a járásszékhelyeken működő központok
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó munkája során:
– különüljenek el egymástól a hatósági és a segítő (szociális segítő munka) funkciók;
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– olyan szabályozás és struktúra szükséges, amely lehetővé teszi, hogy a központok
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatait a járás minden településén zökkenőmentesen tudják biztosítani;
– a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ne veszélyeztesse a szolgálatok és a központok szakmai kapcsolatrendszerét, ne alakulhasson ki hierarchikus viszony;
– a feladat- és a felelősségi körök egyértelműek legyenek, ne fordulhasson elő, hogy
a struktúra kedvezőtlen adottságai miatt tisztázatlanná vagy követhetetlenné válik az
adott szereplők feladata és felelőssége.
Vitát váltott ki a Gyvt. (2015.) 40/A.§ (2) bekezdésének bf) pontjában, az esetmenedzser tevékenységének értelmezése:
„védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást/
szociális segítő munkát végez”.
A vita lényege abban állt, hogy jó-e ez a törvényi szabályozás, azaz a hatósági intézkedésekkel érintett gyermekek, családok segítése során a központ esetmenedzsere végezzen-e szociális segítő munkát. Két álláspont feszült egymásnak:
6.3.1. Az esetmenedzser ellenőrzési, kontroll- és adminisztratív feladatokat lásson el,
míg a szolgálat családsegítője az esetmenedzser koordinálása mellett továbbra is végezze
a szociális segítő munkát (a családgondozást). A törvényt eszerint módosítani szükséges.
„Védelembe vételt követően nem válik el (ahogy jelenleg sem) a támogató típusú családgondozói feladat (segítő beszélgetés, tanácsadás, szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése) és a kontroll típusú ellenőrzési feladat (gondozási-nevelési tervben foglaltak betartásának
ellenőrzése, előírt szolgáltatások / ellátási formák igénybevételének ellenőrzése, speciális
szolgáltatások igénybevételének, eredményességének ellenőrzése, ill. a hatóságokkal való kapcsolattartás. […] Ha így valósulna meg a szabályozás, akkor a családgondozás »papírízű« lenne”
(MACSGYOE, 2015).
6.3.2. Védelembe vétel esetén a központ esetmenedzserének alapvető feladata valóban
a hatóság határozatában foglaltak érvényesítése, de azt egyszemélyi felelősként, egyszemélyes feladatként a koordináció mellett közvetlenül a családdal folytatott segítő
munkával kell megvalósítania. Ergo: nem szükséges módosítani a törvény e szakaszát.
„Szerintünk ez tekinthető az alapszolgáltatástól elkülönülő hatósági tevékenységnek.
A segítő és a hatósági munka problémája ez idáig abban állt, hogy egy családgondozó egyszerre végezte az alapfeladat családgondozását és a védelembe vételhez kapcsolódó feladatokat is.
A javaslatunk alapján a jövőben e két tevékenység teljes egészében, rendszer szintjén és éles
határral fog elkülönülni egymástól” (MOGYESZ, 2015).
A 6.3.1. pontban megfogalmazott alternatívával kapcsolatban a következő aggályokat
fogalmazták meg: „Az igazi probléma inkább a szolgálat családgondozójának feladatellátásában van. Ő ugyanis hiába a hatósági szereplő koordinálásával (utasításaira) végzi a tevé-
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kenységét, ez a tevékenység hiába segítő jellegű, mégis az adott magatartási szabályok betartatására, kikényszerítésére irányul. Vagyis továbbra is hatósági jellegű. […] Ebben a
rendszerben egyértelműen és kivédhetetlenül benne van a hierarchiák, a szakemberek alá- fölérendeltségének kialakulása is, ami alapellátási intézményekről lévén szó rendkívül kártékony
lenne” (MOGYESZ, 2015).
Látható, hogy mindkét fél a hatóságközeli és a segítő tevékenység szétválasztásának
lehetőségét kereste, de más és más megközelítésből vizsgálta, illetve értelmezte azt.
A vitát a Gyvt. az említett szakasz módosításával igyekezett feloldani, de ez kevésbé
sikerült: „védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez”.
A végrehajtási rendelet, valamint a kapcsolódó protokollok azonban egyértelműen
az 1. alternatíva megvalósulását helyezték előtérbe, viszont a 2. megoldási módot sem
zárták ki egyértelműen: „…az esetmenedzser az eset gazdája, az esetért felelős szakember,
aki elsősorban koordinálja a szociális segítő munkát, de néhány speciális esetben végezheti is
azt” (Protokoll, 2016, 20).
Bár a kérdésben konszenzus nem született, a vita nagyjából nyugvópontra jutott a
szakemberek körében. Mindkét alkalmazási mód (koordinál vs. koordinál és végez)
megtalálható a terület gyakorlatában. Megítélésem szerint ez a tisztázatlan, „lebegtetett” jogi szabályozás mégsem tekinthető végleges megoldásnak, hisz lehetőséget ad a
különböző értelmezésekből adódó újabb problémák felszínre kerülésének (pl. a felelősség tologatása, egymásra mutogatás a munka során), melyek máris tetten érhetők egyegy járásban. Vagy kevésbé megengedően, egyetlen megoldási módot meghatározva
kellene szabályozni e tevékenységeket, vagy ha marad e két alternatíva, akkor mindkét
esetre részletesen kidolgozott protokoll szükséges. Melyiket mikor, milyen szabályok
betartása mellett lehet, célszerű vagy tilos alkalmazni.
Mindkét megvalósítási mód hátterében meghúzódik egy lényeges szakmai hiányosság:
„… a családokkal folyó segítő munkában kialakult hazai gyakorlat és a képzések által közvetített minták jórészt egy olyan megközelítést képviselnek, amely közelebb áll a tradicionális
esetkezeléshez”. Ezzel szemben az esetmenedzser feladata: „egy komplex szolgáltatási
rendszeren belül […] folyó segítő tevékenység koordinálása. […] Összehangolja a probléma
súlyosságát a szolgáltatás intenzitásával (terápiás illeszkedés) majd végigkíséri a folyamatot,
segít a legmegfelelőbb kezelőrendszer megtalálásában… közvetít terápiás rendszerek, szakemberek között…” (Szabó, 2017).
Az esetmenedzseri munkának különböző modelljei ismertek (Szabó, 2017), melyek
közül a magyar jogi szabályozáshoz leginkább a közvetítői esetmenedzsement-modell
(Broker Service Modell) adaptálható. Látni kell azonban, hogy erre nincsenek felkészítve az esetmenedzserek, eszközrendszerük a tradicionális szociális munkán alapszik.
Szükséges lenne tehát kidolgozni az esetmenedzseri munka elvárt és támogatott módszereit is, és ezek mentén képzéseket szervezni számukra.
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A központ–szolgálat szakembereinek viszonyrendszerében a legsúlyosabb problémát
az alá-fölé rendeltség képzetének megjelenése jelenti. A jogalkotók, a protokollok, a
szakértők és minden reálisan gondolkodó vezető minden alkalmat megragad, hogy
egyértelműsítse: kizárólag mellérendeltségi viszony képzelhető el a munka során, semmi
esetre sem lehetséges a hierarchikus rend megjelenése. Ennek ellenére tapasztalható,
hogy hol szolidabban, hol erőteljesen, de szinte minden járásban felbukkan ez a probléma. Másfél éves gyakorlatot követően már megjelent az ellenségeskedés, a fölényeskedés, a megalázás és a meghunyászkodás, ami semmiképpen sem fogadható el, és
azonnali megoldást sürget. Egy kutatásban részt vevő interjúalanyok ilyen fogalmakat
használtak a két szolgáltató jellemzésére során: „utasítás”, „okosak”, „főnökök”, „kosztümös
macák”, „leosztja a munkát” „kulimunka”, „gyalog munkás” (TÁRKI–Kopasz, 2017). Volt
olyan település, ahol a központ és a szolgálat közötti elmérgesedett helyzet miatt a
megyei gyámhivatal már vizsgálatot folytatott le.
6.4. Finanszírozás
A munkák finanszírozása tekintetében nem beszélhetünk jelentős változásról, hisz a
költségvetési törvényben e szolgáltatások fedezetéül meghatározott források, a szakmai
rendeletben előírt létszámminimum-normák, valamint az optimális szakmai szint elérését biztosító létszámok igen távol állnak egymástól. Az, hogy egyes intézmények
milyen létszámmal álltak fel 2016. január 1-jén, nem a törvényi és szakmai garanciákon
múlt (hisz ilyen értelemben ezek nem jelennek meg), hanem az adott fenntartó szociális érzékenységén, gazdasági lehetőségein, valamint az intézményvezetők lobbierején.
6.5. Várható új feladatok
Látható, hogy az elmúlt 1,5 év nem telt eseménytelenül. Az átalakulás java azonban
még csak ezután jön. A már bevezetett szolgáltatásokban és rendszerekben fellelhető
esetleges hiányosságok, anomáliák tisztázása és kezelése mellett újabb feladatok megszervezése és biztosítása előtt állnak a központok:
– A Gyvt-ben meghatározott óvodai és iskolai szociális tevékenységet 2018-ban minden
központnak meg kell szerveznie. A területén működő óvodákat és iskolákat érintően
ezer gyermekenként egy szakember alkalmazásával biztosíthatja majd a munkát, ami
a szakmai státuszok jelentős növelését teszi szükségessé. Az EFOP-3.2.9-16 projekt
szerencsére lehetőséget biztosított számos intézménynek arra, hogy uniós források
felhasználásával már 2017-től megkezdhesse e tevékenységét.
– A 2016. évi reformok másik jelentős változását a szociális diagnózis felvételének
bevezetése jelenti. A diagnózis a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének általános bemeneti szűrője, szükséglet- és jogosultságvizsgálata lesz majd. Néhány
szolgáltatást leszámítva minden ellátási forma igénybevétele előtt meg kell vizsgálni a
kliens valódi szükségleteit, amit széles körűen értelmez a jogalkotó, így kiterjed az
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ügyfél közvetlen környezetére, vagyoni és szociális helyzetére, egészségügyi, életvitelbeli stb. mutatóira. A diagnózis felvétele az esetmenedzserek feladata lesz. Jelenleg még
nem látható, hogy milyen körre terjesztik ki a diagnózis szükségességét, így nehezen
becsülhető meg az is, mekkora többletterhet jelent mindez a központok számára. Szintén pozitívum, hogy az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 kiemelt projekt keretében minden központ
számára félállású felvételi esetmenedzser/szakértő alkalmazását, képzését és szakmai
támogatását biztosítja az SZGYF.
– A központok tanácsadói tevékenységeinek köre is tovább bővül, és a pszichiátriai
betegségekkel küzdő és munkanélküliséggel érintett személyek támogatására további
tanácsadó szakértők kötelező alkalmazása várható.
– Szakmai tájékoztatók alkalmával hallani lehet híreket arra vonatkozóan is, hogy a
tanodák, valamint az egyre bővülő Biztos Kezdet Gyerekházak működtetését, szakmai
irányítását is a központokhoz kívánnák csatolni a későbbiekben.
Látható tehát, hogy a központok tevékenységi köre rohamosan bővül. E változásokat
egyfelől sokan izgatottan várjuk, és igyekszünk felkészülni rájuk, másrészt néhány
aggályos gondolat is megfogalmazódik bennünk:
– Nem túl gyors-e ez az ütem? Hisz még az eddigi tevékenységeket sem sikerült a
megfelelő kerékvágásba illeszteni.
– Nem lesz-e túl széles körű a központok feladatköre? Biztosan az összes fejlesztési
elképzelés optimális megvalósítója ez a szolgáltató?
– Ez a komoly feladatbővülés jelentős státuszfejlesztéssel jár majd, amihez személyi
és tárgyi feltételeket kell majd rendelni. Meg tudják-e valósítani ezt a központok (megfelelően képzett szakemberek, új irodahelyiségek és azok berendezései stb.)? Miből lesz
forrásuk ehhez? Várható-e központi támogatás?

7. Összegzés
A gyermekek minden társadalomban érdekérvényesítési képességeik alacsony szintje
miatt kiszolgáltatott helyzetben vannak, miközben jól érzékelhető, meghatározható
szükségleteik vanak. A Gyvt. ezen gyermeki érdekek elismerésének és védelmének,
valamint szükségletek kielégítésének a garanciájaként jött létre. E garanciát még inkább
erősíti a tény, hogy sikerült a közpolitikák önálló alrendszereként saját törvényi szabályozással rendelkező gyermekvédelmi rendszert teremteni. Emellett a törvény elvitathatatlan érdeme, hogy a gyermekpolitika paradigmaváltását eredményezte az önkéntesség megerősítésével, a hatósági elemek háttérbe szorításával, a szükségletalapú
szolgáltatási struktúrák kiépítésével stb.
20 év távlatából azonban már megállapítható az is, hogy az 1997. évi reformgondolatok mára idealisztikussá váltak. Miközben a gyermekek jólléte, érdekeik védelme
érdekében egyre cizelláltabbá válik (olykor már bürokratizálódik is) a szabályozás, addig
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azokra a társadalmi problémákra, melyekkel a gyermekes családok jelentős csoportja
naponta szembesül (települési, etnikai, kulturális, szociális stb. hátrányok), nincsenek
hatékony válaszok.
Szükséges azonban megemlíteni, hogy az elmúlt 20 évben a gyermekvédelmi rendszer
kiépülésével párhuzamosan az e problémák kezelésére irányuló kormányzati politikák
és rendszerek is sokat fejlődtek (pl. család-, foglalkoztatás-, kisebbség-, egészség-, oktatáspolitikai támogatások és intézkedések). E párhuzamosan fejlődő és működő rendszerek hatása mégsem tudott összeadódni, az említett társadalmi problémák megoldásában jelentős előrelépés nem tapasztalható. Az utóbbi évtizedben a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben több komplex program is indult, de projektjellegük miatt átütő
sikert azok sem tudtak elérni. Vitatható a támogatási rendszerek megfelelő célzottsága
is. Sok esetben csak a középréteg számára jelentenek esélyt, a mélyszegénységben, kirekesztettségben élők integrációját nem segíti elő.
Ebben a helyzetben a családok összetett problémáinak komplex kezelésére a családés gyermekjóléti szakembereknek nincs megfelelő eszközrendszerük, miközben elvárja tőlük a társadalom és a jogalkotó, hogy a Gyvt.-ben garantált biztonságot és jólétet
munkájukkal biztosítsák a gyermekek számára. E problémakört a törvény 2016. évi
változásai sem tudták megfelelően kezelni, a módosítások leginkább strukturális jellegűek voltak, tovább cizellálták a gyermekek jóléti rendszerének kvázi garanciáit.
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SZAKMÁNAK VALÓ VIDÉK
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésének huszadik évfordulója egyben a gyermekjóléti szolgálatok 20 éves történetét is jelenti, hiszen a Gyvt. hívta életre a gyermekjóléti szolgáltatást, alapozta meg a „gyermekfókuszú” szolgáltatási rendszer intézményes
kereteit. A törvény ezzel egy – a szociális munka módszereivel és eszközrendszerével
dolgozó – szolgáltatást helyezett a gyermekvédelem első védvonalába, a korábbi időszak
alapvetően hatósági – védő-óvó – intézkedései helyett.
A Gyermekvédelmi Törvény egészét átfogó alapelv – a gyermek mindenekfelett álló
érdekeinek szolgálata – mentén prioritást élvez (legalábbis a szabályozás szintjén), a
gyermek vér szerinti családjában való nevelkedésének elősegítése, melyet pénzbeli és
természetbeni ellátásokkal, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatásokkal kell elsődlegesen segíteni. A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele főszabályként önkéntes, csak meghatározott esetekben – a gyermek érdekében
– kötelezhető a gyermek, szülője vagy más törvényes képviselője az ellátások, illetve
egyes szolgáltatások igénybevételére.
A törvény a feladatellátás kötelezettségét – már a hatálybalépéstől kezdődően – kiterjesztette valamennyi önkormányzatra, függetlenül az adott település lélekszámától
és az ott élő gyermekek számától, valamint meghatározta azt is, miszerint a szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy az a teljes gyermekpopuláció számára elérhető legyen.
A gyermekjóléti szolgálatok megalakulását, országos kiépülését, feladatellátását és
annak színvonalát az elmúlt 20 évben számos tényező befolyásolta, formálta, jelen
keretek azonban nem adnak lehetőséget átfogó elemzésre, valamennyi körülmény bemutatására, így csak a legfontosabb szempontokat érintem, melyek szerintem alapvetően határozták meg a vidéki szolgálatok mindennapjait.

Területi lefedettség, a szolgáltatáshoz való hozzájutás esélye
A gyermekjóléti szolgálatokat – köszönhetően a törvényi kötelezésnek – viszonylag
rövid idő alatt szinte minden településen létrehozták. Az országos lefedettség 2002-ben
96% volt. Ez azonban nem jelentette – és nem jelenti ma sem – azt, hogy minden gyermek számára egyenlő eséllyel elérhető a szolgáltatás. A szélsőségesen eltérő települési
adottságok markánsan határozták meg a szolgálatok működési feltételeit és szakmai
színvonalát. Magyarországon a regionális különbségek mellett az egyenlőtlenségek
egy másik dimenzió – a települési hierarchia mentén – még erőteljesebben nyilvánulnak
meg. A probléma nagyságrendje a hazai településszerkezet sajátosságaiból adódik.
A zömmel kistelepülések, aprófalvak alkotta leszakadó kistérségekben a gazdasági és

Szakmának való vidék

99

SZEMLE KÖNYVEK

társadalmi hátrányok halmozódása jellemző. A kistelepülések azok, ahol már a legalapvetőbb közszolgáltatások biztosítása is gondot okoz.
Kezdetben a gyermekjóléti szolgálatok fenntartói szinte kizárólag a települési önkormányzatok voltak, a települési adottságoktól és a rendelkezésre álló – szinte mindig
szűkös – forrásoktól függően próbáltak eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeknek,
ami sokszor csak formális (látszat-) megoldásokat eredményezett.
Nagyobb városokban, ahol már működött családsegítő szolgálat, ezen intézmények
keretei között, ennek a szakmai bázisára építve hozták létre a gyermekjóléti szolgálatokat. Kistelepüléseken ún. „egyszemélyes szolgálatok” jöttek létre, jó esetben főállású
(sokszor azonban képzetlen) munkatárs foglalkoztatásával, de jellemző gyakorlat volt
az is, hogy a település védőnőjét, pedagógusát bízták meg a feladat ellátásával heti
néhány órában.
A legnagyobb változást a gyermekjóléti szolgálatok fenntartásában és működtetésében a 2004. évi CVII. törvény nyomán megalakuló többcélú kistérségi társulások eredményezték. Az önkormányzatok a kedvezőbb finanszírozási feltételek irányába elmozdulva adták át egyes közfeladataikat (így jellemzően a szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat is) társulási fenntartásba.
Meggyőződésem, hogy a társulási forma a szociális és gyermekjóléti alapellátások
biztosításához optimális kereteket nyújt. A forrásokkal (humánerőforrás, működési,
fejlesztési források) való racionálisabb gazdálkodás a területi kiegyenlítést és egyúttal
a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést is lehetővé teszi. A megvalósuló gyakorlat sok
esetben még sem ezt látszott igazolni. A társulások a kiegészítő forrásokat – néhány
üdítő kivételtől eltekintve – nem a szolgálatok működtetésére, fejlesztésére fordították,
valamint számos esetben tetten érhető volt a látszatmegoldásokat preferáló feladatszervezési gyakorlat.
Statisztikai szempontból ugyan minimálisra csökkent az „egyszemélyes szolgálatok”
száma, a gyakorlatban azonban a társulási intézményi keretek között foglalkoztatott
munkatársak továbbra is egyedül dolgoztak, tényleges szakmai segítség nélkül, immár
több települést is ellátva egy személyben. Tegyük hozzá, hogy azért voltak és vannak jó
tapasztalatok is, ahol a társulás által fenntartott intézmény valódi szakmai hátteret
tudott biztosítani a kistelepülésen dolgozó szakemberek számára, és biztosította – már
2016 előtt is – a releváns speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a társult települések lakossága számára.
A statisztikai szempontból országos lefedettség ellenére a jó minőségű gyermekjóléti szolgáltatáshoz való hozzájutást alapvetően meghatározza, hogy a gyermek az ország
mely részében, milyen lélekszámú és adottságú településen él. Színes szakmai tartalmú,
magas színvonalon nyújtott szolgáltatások jobbára a nagyvárosokban és a társulások
gesztor teleülésein érhetőek el, a kisebb településeken a gyermekjóléti szolgálat csak az
alapvető funkciókat tudta biztosítani, vagy még azokat sem.
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Az egyenlőtlenségek fenntartásában nagy szerepet játszott a lakosságszám-alapú
finanszírozás és szakmai létszámmegállapítás, mely nem vette figyelembe a jelentős
területi különbségeket a szociális és gyermekjóléti mutatók tekintetében. Így az ország
gazdasági és jóléti szempontból leszakadó térségeiben – ahol a szociális és gyermekvédelmi problémák halmozottan jelentkeznek – a területen dolgozó szakemberek leterheltsége akár kétszer, háromszor nagyobb lehet, mint az országos átlag. (E tekintetben
a 2016. évi strukturális változások és a finanszírozási rendszer átalakítása némi előremutató változást jelentett.)

A veszélyeztetettséget észlelô- és jelzôrendszer mûködése, mûködtetése
A gyermekjóléti szolgálat joggal tekinthető a hazai gyermekvédelem preventív funkciót
betöltő részének. A prevenció legfőbb eszköze a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző
rendszer működtetése, mely a gyermekjóléti (2016 óta a család és gyermekjóléti) szolgálatok jogszabályban rögzített kötelező feladata, ezáltal a gyermekvédelmi rendszerben
koordinatív, szervező és ágazatközi együttműködést fejlesztő szerepet töltenek (tölthetnének) be településükön, illetékességi területükön. Paradox módon azonban az ágazatközi együttműködés kialakításáért és fejlesztésért felelős szakma pozíciója, érdekérvényesítő képessége a leggyengébb a jelzőrendszert alkotó humán szakmák körében.
A működési keretek jól szabályozottak, de a valódi – a gyermek érdekei mentén szerveződő – hálózati munka az együttműködés melletti elköteleződést, a közös célok kitűzését, a partnerek közötti nyílt, őszinte szakmai kommunikációt és a feladatok arányos
megosztását is jelenti. Az, hogy erre kevés jó példát találunk az elmúlt 20 évben, nem
csak és nem is elsősorban a gyermekjóléti szolgálatokon múlott. Hosszú évek sokszor
kilátástalannak tűnő munkája fekszik abban, hogy a jelzőrendszeri tagok magukra
nézve kötelezőnek tartsák a Gyvt. szabályait (információhiányra, nem kellő tájékozottságra, rosszul értelmezett adatvédelmi szabályokra, időhiányra, vélt „megtorlásoktól
való” félelemre hivatkozva vagy közömbösségből ne háríthassák el a tevékeny részvételt).
A gyermekjóléti szakma több alkalommal kezdeményezte, hogy a jelzőrendszeri tagok
ágazati jogszabályaiba is kerüljön be – a Gyvt.-re való hivatkozással – a jelzőrendszeri
feladat és kötelezettség. Ez azonban csak az elmúlt évek nagy sajtónyilvánosságot kapott
– sajnos tragédiával végződött – gyermekvédelmi esetei után (ahol minden esetben
súlyos jelzőrendszeri mulasztások történtek) realizálódhatott.

Családsegítés és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás
A két szolgáltatás egymáshoz való viszonya, ennek különböző értelmezései s az erről
folytatott szakmai párbeszéd – olykor éles vita – végigkísérte az elmúlt 20 évet. A Gyermekvédelmi Törvény – minden pozitívumával együtt – végső soron párhuzamos feladatstruktúrát és feladatellátást hozott létre, amely a két terület (szerintem) mesterséges elkülönülését eredményezte. Ugyanis a hazai gyakorlatban 1997 óta két jogszabály
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(az Szt. és a Gyvt.) alapján két szolgáltatási rendszer működött hasonló szolgáltatási
struktúrával, részben (de elég nagy átfedéssel) azonos igénybevevői körrel. Az egyik
fókuszában a család (elsősorban felnőtt tagjai) általános problémái álltak, a másikéban
a gyermek speciális problémái, veszélyeztetettsége. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy eredményes szociális munka, a gyermeket körülvevő család – a szűkebb és tágabb környezet
– mint rendszer szükségleteinek, működésének ismerete nélkül nehezen képzelhető el.
A gyakorlatban a szakmai munka (a legtöbb helyen) nem is így szerveződött, de a szabályozórendszer miatt a párhuzamosságok még ott sem voltak kiküszöbölhetőek, ahol
a két szolgáltatás egy szervezeti keretben vagy intézményben működött. (2010-ben már
a családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok 80%-a integrált intézményi
formában működött.) Ez a párhuzamos feladatellátásra épülő – eltérő fókuszú – struktúra a rendszerszemléletű szociális munka ellen hatott, és szinte „bebetonozta” az ún.
„családsegítős” és „gyermekjólétis” álláspontokat. Sokáig a különbözőségek hangsúlyozása volt a fő cél, és elsődleges szemponttá vált, hogy a két terület hogyan különböztesse meg magát. Sajnos ez a megközelítés mélyen gyökerezik, és egy teljes szakmai generáció szocializálódott ebben a szemléletben, az még hosszú ideig hatással lesz a 2016.
évi tartalmi és strukturális átalakulás gyakorlati megvalósulására.

2016 – az átalakulás éve
2016. január 1-jével hatályba lépett a Szociális Törvény és a Gyermekvédelmi Törvény
módosítása, amely – legalábbis a szabályozás szintjén – megteremtette annak keretfeltételeit, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás összehangolt szakmai
tartalommal, kétszintű és kiterjesztett feladatellátással (a későbbiekben erősebb kompetenciákkal) működjön. A változás iránya kettős: egyrészt szervezeti integrációt fogalmaz meg (család- és gyermekjóléti szolgálat/központ) az összehangolt szolgáltatási
tartalmak keretfeltételeként, másrészt szolgáltatási szinteket és differenciált feladatellátási kötelezettséget határoz meg (járás–település).
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás új struktúrája és feladatellátási szisztémája:
– a szolgáltatáshoz való egyenlőbb esélyű hozzáférést hivatott biztosítani azzal, hogy
a speciális szolgáltatások megszervezésének kötelezettségét írja elő valamennyi járásközpont számára, úgy, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést – a járáshoz tartozó
települések lakossága számára is – biztosítania kell. (Arra azonban már semmilyen
garanciális elemet nem tartalmaz a szabályozás, hogy ezt milyen módon és mértékben
kell tennie.)
– a feladat- és hatáskörmegosztással (szolgálat–központ) – szervezeti szinten és a
szakember személyében is – elválik egymástól a segítő/támogató szerep és az ellenőrző/
kontrollfunkció, ami a gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozókat régóta feszítő dilemma
feloldását jelentheti. Az új struktúra és feladatmegosztási szisztéma a szolgálatok és a
központok együttműködésére épít, ezért sok benne a szubjektív elem, a félreértelmezett
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szerepek könnyen vezethetnek konfliktusokhoz, „alá-fölé rendeltségi” viszony kialakulásához.
– az integrált szervezeti struktúra, valamint a szolgáltatási tartalmak összehangolására való törekvés megfelelő keretet ad arra, hogy az alapellátásban családközpontú
szemlélet érvényesüljön. Az új szervezeti keret támogatja a komplex, rendszerszemléletű segítő munka megvalósulását.
– végül, de nem utolsósorban az új szabályozás kiemelt célja a veszélyeztetettséget
észlelő- és jelzőrendszer megerősítése, és ebben a család- és gyermekjóléti szolgálatok
kompetenciáinak erősítése.
Az átalakulás azonban rapid módon, gyakorlatilag felkészülési idő nélkül zajlott le,
többek között ezért sem szabad ma még mérleget vonni. Véleményem szerint a szakmapolitikai és jogalkotói szándék jó és támogatandó, kirajzolódik az a törekvés, hogy
megoldásokat keressen az elmúlt évek – szolgáltatásokat terhelő – feszítő problémáira.
Azonban hiába a jogalkotói szándék, a szakmapolitikai akarat, ha az átalakulóban lévő
rendszer működtetéséhez és az elvárásokhoz szükséges feltételek nem biztosítottak (a
rendkívül magas terhelés és az alacsony társadalmi megbecsültség miatt a képzett,
tapasztalt szakemberek – jobb perspektívák reményében – tömegesen hagyják el a pályát,
a speciális szolgáltatások megszervezésére nincs elegendő forrás, de egyes területeken
elérhető szakember, szolgáltató sincs). Az új struktúra stabilizálása és különösen a
család- és gyermekjóléti központok feladatellátásának további eszközökkel (óvodai,
iskolai szociális segítő munka, szociális diagnózis) történő megerősítése, a működtetés
sikere nagymértékben függ a fenntartó önkormányzatok hozzáállásától. Az önkormányzatok döntést hozó testületeiben, a helyi szociálpolitikát alakítók körében megjelenő értékítélet nyomasztóan nehezedik a területen dolgozókra, és egyre többször
kényszeríti meghasonlásra vagy pályelhagyásra a szakembereket. A jövő feladatait látva
elgondolkodtató, hogy a jelenlegi fenntartói struktúrában vannak-e, és milyen perspektívái vannak a család és gyermekjóléti alapellátásoknak…
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
A FÔVÁROSBAN, 1997–2017
Amikor leírjuk, vagy kimondjuk azt a szót, hogy „Budapest”, egyetlenegy városra gondolunk, mely egységes, jól körülhatárolt. Ha azonban elindulunk felfedezni, látjuk, hogy
milyen sokszínű, mennyire változatos, hány és hány arca van, kerületei szinte városok
a nagyvárosban, hisz önálló városszerkezettel rendelkeznek, gyakran nem is eggyel! A
kerületek különböznek területi nagyságukat, földrajzi viszonyaikat, városképüket, lakosságszámukat, lakossági összetételüket szemlélve, és még sorolhatnám a sok-sok
szempontot, melyek tekintetében eltérnek egymástól. A kerületek között lényeges
különbségek vannak a társadalmi összetétel, az életszínvonal és az életkörülmények
tekintetében. Megtalálható a belváros, mely kormányzati, üzleti negyed, de lakossága
nem feltétlenül a privilegizált rétegekből való, majd körülötte, koncentrikus körben
találjuk az átmeneti övezetet, és vannak kertvárosok, villanegyedek, szuburbán övezetek, lakóparkok és lakótelepek. Egy-egy kerületen belül is megtalálhatók a különböző
lakóövezetek, és nagy a szóródás a társadalmi rétegek között, de ennek mértéke és az
arányok más-más összetételt mutatnak kerületenként.
Ugyanígy és ugyanezért a fővárosban működő gyermekjóléti szolgálatokra/központokra is jellemző ez a különbözőség. Nagyon eltérő adottságokkal, lehetőségekkel indultak, és igen különböző fejlődési utat jártak be, hisz más és más igényekre kellett
válaszokat találniuk.
A gyermekjóléti szolgálatok létrehozását az egyes kerületek egészen különböző alapokról kezdték 1997–1998-ban. Volt, ahol a már működő családsegítő szolgálat mellett,
annak szakmai tapasztalataira építve indultak el, másutt teljesen különálló intézményként, a korábbi iskolai gyermekvédelmi koordinációt végző munkacsoport alakult át,
megint máshol a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó otthon mellett szerveződött,
vagy előzmény nélkül állt fel az új intézmény.
A gyermekjóléti szolgálatok megalakulásában részt vevő vezetők, munkatársak ennek
megfelelően igen eltérő szakmai múlttal rendelkeztek. Voltak közöttük a gyermekekért
elkötelezett pedagógusok, védőnők vagy a családsegítés kezdeti időszakában részt vevő
szociális munkások és a gyermekvédelemi szakellátásból érkezett szakemberek.
A kerületek a munkafeltételek megteremtésében is különböző mértékben szántak
erőforrásokat az új intézményekre. Volt, ahol csak egy szobát kapott az új stáb a családsegítőben, máshol nedves szuterénben kaptak helyet, de olyan is, ahol a kezdetektől
megvolt minden feltétele a gyermekcsoportokkal végzett munkának is.
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A kezdeti nagyarányú különbségek a szakemberek létszámának és a tárgyi feltételeknek a tekintetében 5-10 év alatt mérséklődtek. A gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó munkatársak lendületének, elhivatottságának és a módszertani koordinációban
való aktív részvételének köszönhetően a közös szakmai gondolkozás stabil szakmai
munkát alakított ki a fővárosban.
Népsűrűsége (fő/
km2)
7388,86
2473,94
3285,01
5396,28
10 148,26
16 178,15
25 541,15
11 213,28
4713,17
2413,48
4533,05
2181,14
8954,28
6885,88

Kerület

Kerület neve

Népesség

Terület (km2)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Várkerület
–
Óbuda-Békásmegyer
Újpest
Belváros-Lipótváros
Terézváros
Erzsébetváros
Józsefváros
Ferencváros
Kőbánya
Újbuda
Hegyvidék
–
Zugló
Rákospalota-PestújhelyÚjpalota
–
Rákosmente
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Kispest
Pesterzsébet
Csepel
Budafok-Tétény
Soroksár

25 196
89 903
130 415
101 558
26 284
38 504
53 381
76 811
59 056
78 414
151 812
58 171
120 256
124 841

3,41
36,34
39,70
18,82
2,59
2,38
2,09
6,85
12,53
32,49
33,49
26,67
13,43
18,13

80 573

26,94

2990,83

73 486
87 793
101 738
60 731
65 321
76 911
54 611
23 641
1 759 407 fő
(2016. jan 1.) +/-

33,51
54,82
38,60
9,38
12,19
25,75
34,25
40,77

2192,96
1601,48
2635,7
6474,52
5 358,57
2 986,83
1 594,48
579,86

525,13

3350,42

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Összesen

(KSH, Wikipédia)

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem születtek egyéni válaszok a kerületek különböző
kihívásaira. Minden intézménynél láthattunk specialitásokat, különböző programokat,
szolgáltatásokat, így családkonzultációs csoportot, játszóházat, ifjúsági közösségi teret,
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különböző klubokat, munkanélküliek fodrászszalonját, adománygyűjtést és -osztást
stb. Mindenki máshová tette a hangsúlyokat az igényeknek megfelelően, illetve a lehetőségeihez mérten tudott lépni.
A 2003. évi törvénymódosítás, amely Gyermekjóléti Központok kialakítását írta elő
2004. január 1-jével minden 40 000-es lakosságszám feletti település és megyeszékhely
számára, a fővárosban 20 központ létrejöttét feltételezte.
Így látható, hogy a teljes körű szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés a fővárosban
sem valósult meg, hiszen három kerület (V., VI., XXIII.) lakosságszáma nem éri el a
40 000-et.
Ugyanakkor az igényekre reagálva volt közöttük olyan szolgálat, ahol a kapcsolattartási ügyeletet biztosították a speciális szolgáltatások közül.
A gyermekjóléti központokban a törvényi előírás ellenére lassan indultak el a speciális szolgáltatások, melyek közül az utcai és lakótelepi szociális munka kiépítése volt a
legnehezebb. Maguk a szolgáltatást nyújtók is nagyon különböző módon értelmezték
ezt a feladatot, így sokszínű megoldások születtek. Az eltérő feladatellátásnak sarkalatos oka volt a feltételek adta lehetőségek kihasználása. Volt, ahol a gyermekjóléti központ
épületében lévő csoportszobában tudtak bizonyos időpontokban programot biztosítani
a gyermekek/fiatalok számára, másutt önálló bázishellyel rendelkeztek, de akadt köztük
olyan is, ahol az utcai felderítő, megkereső tevékenységre volt „csupán” lehetőség helyiség hiányában. A személyi feltételek biztosításában is voltak (és vannak) eltérések, hisz
nem mindenütt volt meg a két fő utcai szociális munkát végző munkatárs státusza.
Akadt olyan megoldás, ahol megbízásos szerződéssel látták el, másutt egy fő végezte
ezt a feladatot.
Ugyanakkor több kerület vállalta a kötelezően nem előírt iskolai szociális munkát,
megelőzve a 2016-os reformokat.
A 2016. január 1-jével életbe lépő jogszabályi változások a fővárosban is nagyarányú
átszervezést és több helyen új feladatok ellátását követelték meg.
A fentiekből látható, hogy a korábban gyermekjóléti szolgálatként működő intézmények (kis lélekszámú kerületek) számára számos új feladat (speciális szolgáltatások)
beindítását kellett megvalósítani a szervezeti struktúra átalakítása és az intézményi
integráció mellett.
A szervezeti integráció földrengésszerűen hatott azokban a kerületekben, ahol a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás két önálló intézményként működött 2015.
december 31-ig. Az összevonás a feladatok átszervezése mellett vagy azon túl nagyon
megrázta a két szakmai stábot.
Óriási elvándorlás és nagymértékű átvándorlás indult meg a szociális munkát végzők
körében.
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A fluktuáció mértéke 10–42% közötti volt, és minden kerületet érintett. Azokban az
intézményekben, ahol a törvénymódosításig is integrált intézményként, akár egy épületben működött a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat/központ, ott is megtörtént
az elvándorlás. Ebben elsődleges okként a gondozotti kör összevonása, a két szolgáltatás specialitásának az elvesztése látható. Természetesen még sok más egyéni és szervezeti indoka van, s meg kell hallani, hogy a pályaelhagyók gyakran fogalmazzák meg az
anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányát. Az átalakulás sokakban bizonytalanságot szült,
elveszni látták a korábbi szakmai elveket, értékeket, rutint, módszereket.
A legnagyobb bizonytalanságot, szakmai dilemmát a hatósági feladathoz kapcsolódó
tevékenység le-, illetve szétválasztása jelentette és jelenti most is a szociális segítő
munkáról az újonnan létrejött szolgálat és a központ kapcsolatában. Számos kérdés vár
még tisztázásra a kompetenciák terén, a közös esetvezetés során való feladatmegosztás
gyakorlatában. Ehhez szükséges, hogy nagyon pontosan, módszertani alapossággal
dolgozzák ki a szociális segítő munka és mellette az esetmenedzseri koordináció tartalmát.
20 évvel ezelőtt a Gyermekvédelmi Törvény megalkotásával egy új szakma alakult,
melynek a természetes fejlődési folyamata során is számos új kihívással kellett szembenéznie, valamint ez idő alatt többször kellett a szakmai tevékenységét újragondolnia.
Fontos, hogy a továbbiakban legyen idő az új feladatok átgondolására, a közös és az
egyéni utak, megoldások megtalálására, a szakmai biztonság megteremtésére ahhoz,
hogy az ellátás színvonala az ott dolgozók számára vállalható, az igénybevevők számára pedig megnyugtató legyen.
Azt látom, hogy akik az elmúlt másfél év alatt ezen a szakterületen maradtak, hittel
és elkötelezetten végzik feladatukat, de szükségük van a szakmai biztonságra, megbecsülésre ahhoz, hogy elég jól tudják végezni munkájukat; az egyének, a gyermek és a
családok védelmét.
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MEGALAPOZOTTSÁG ÉS IDENTITÁS
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi Törvény) által megálmodott új, korszerű gyermekvédelmi
rendszer egyik alappillére volt az a célkitűzés, hogy a beavatkozásközpontú, szankciókra épülő gyermekvédelmi rendszert egy prevenciófókuszú, szolgáltatások és hatósági intézkedések egymásra épüléséből és egyensúlyából építkező struktúra váltsa fel. A
rendszer alapelve, hogy – mindaddig, amíg az érdekeikkel nem ellentétes – a gyermekek
a saját családjukban nevelkedhessenek, és ehhez a szülőknek és a gyermekeknek is
minden segítséget meg kell kapniuk szolgáltatások és ellátások formájában. Ez a struktúra lett a gyermekjóléti alapellátások rendszere, amely a törvény szellemében minden
gyermek számára egyformán hozzáférhető kell, hogy legyen. A rendszer létrehozását
és működtetését az állam az önkormányzatok feladatává tette, és ahhoz – bár nem
minden szolgáltatásra vonatkozóan, de a szolgáltatások, ellátások többségéhez – állami
normatív hozzájárulás formájában finanszírozást rendelt. Ebben a rendszerben kapott
helyet a gyermekjóléti szolgáltatás, mely alapvető építőköve és mozgatója lett az új
gyermekvédelmi rendszernek azáltal, hogy feladatául kapta:
– a gyermekek veszélyeztetettségét megelőző prevenciós feladatok ellátását;
– a veszélyeztetettségüket megelőző és észlelő gyermekvédelmi jelzőrendszer kiépítését és működtetését;
– szolgáltatások nyújtásával és az azokhoz való hozzáférés elősegítésével a veszélyeztetettség megszüntetését;
– amennyiben a gyermekek veszélyeztetettsége szolgáltatások igénybevételével nem
szüntethető meg, hatósági intézkedések kezdeményezését, legvégső esetben javaslattételt a családból történő kiemelésre, illetve
– a családjából kiemelt gyermekek otthoni körülményeinek, a vér szerinti szülők
nevelési alkalmasságának fejlesztésével a gyermekek hazagondozásának elősegítését.
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésével elkezdődött egy elvben minden gyermekre vonatkozó, azok fejlődését és szükségleteinek kielégítését segítő, veszélyeztetettségüket megelőző vagy a veszélyeztető körülményeket felkutató és azokat korrigáló rendszer kiépítése. A Magyarországon fiatalnak számító szociális szakma és a
gyermekvédelmi feladatokat ellátó humán szolgáltatások szakemberei lelkesen álltak
neki a Gyermekvédelmi Törvény által meghatározott keretek megvalósításához. Az
építkezés megkezdésével felszínre került néhány kérdés, amely aztán át is szőtte a
gyermekjóléti szolgáltatás 20 évét.
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Az első ilyen kérdéskör az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége volt. Bár a
gyermekjóléti szolgáltatás valamilyen formában minden települési önkormányzat számára kötelező volt, számos településen sokáig egyáltalán nem vagy csak formálisan
foglalkoztak ezzel. Korán kiderült, hogy a kötelezettség elmulasztása semmilyen szankciót nem von maga után, így több önkormányzat nem volt elég motivált a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának megszervezésére.
Az első problémával összefüggésben merült fel a finanszírozás elégtelenségének
kérdése. Bár a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések a kezdetektől részesültek normatív állami támogatásban, annak mértéke, számítása nem volt elég ösztönző
a feladat ellátásához. A szakma többször felhívta az ágazati irányítás figyelmét arra,
hogy hiábavaló egy korszerűbb gyermekvédelmi rendszer felépítéséről szóló politikai
konszenzus a jogalkotók részéről, ha a szükséges finanszírozás elmaradása, a tárgyi és
anyagi feltételrendszer hozzárendelése nélkül a kívánt eredmények elmaradnak, a
rendszer hiányos és diszfunkcionális. Ezzel összefüggésben merült fel, hogy bár elvi
szinten a gyermekek védelme fontos terület, az ágazatok közötti, de még sajnos az
ágazati forráselosztásban is a gyermekjóléti szolgáltatás ügye alulmaradt más humán
szolgáltatások, illetve a felnőttekre irányuló „régi” szociális szolgáltatásokkal szemben,
s ez a fejlődés jelentős gátja volt.
A harmadik meghatározó problémacsoport a szakmai megalapozottság és identitás
kérdése. A gyermekjóléti szolgáltatás egy új, univerzális szolgáltatásként jött létre, s bár
szakmai tartalmának voltak előzményei a feladatok közt, azok új megközelítésben, új
összefüggésben kerültek meghatározásra. A szakmának fel kellett építenie önmagát, a
jogszabályban meghatározott kereteket tartalommal kellett megtöltenie, ami időigényes
feladat. A szakmai tartalmak meghatározása mellett ki kellett dolgozni a társszakmákkal való együttműködés, a szakmai kapcsolódási pontok rendszerét, ami számos esetben
együttműködés helyett rivalizáláshoz és presztízsharcokhoz vezetett, visszavetve a
helyi és ágazati szintű kooperáció kialakulását.
A gyermekjóléti szolgáltatás elmúlt 20 éve az alábbi mérföldkövek mentén zajlott:
– A szolgáltatások kiépülésének szakasza a 2000-es évek elejéig tartott, amikor a
fókuszban a jogszabályban meghatározott keretek megteremtése állt, azaz a humán
erőforrás toborzása, a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakítása és a helyi ellátórendszerbe illesztése. Az egyik legjellemzőbb probléma a szakirányú szakképzettséggel
rendelkező kollégák megtalálása volt, ami a jogszabály által biztosított türelmi idő ellenére problémát okozott. A másik jelentős kérdés a szolgáltatás helyének biztosítása a
helyi ellátórendszerben. Számos esetben – a korábbi beidegződések miatt – a feladat a
helyi rendszerekben a hatósági feladatokhoz kapcsolódott fizikai kialakításában és
strukturálisan is, ami viszont nehezítette a jogszabályban meghatározott alapelvek
érvényre jutását, elfogadtatását.
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– A következő markáns fejlődési szakaszra mint a szakmai, módszertani megalapozás periódusára tekinthetünk a 2000-es évek első felében. Ez volt szakmafejlesztési
szempontból a legintenzívebb időszak a gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában,
mikor a jogszabályi előírások vázán az elméleti megközelítés és a napi gyakorlat a szolgáltatás módszertani elveiben integrálódott. Öntevékeny helyi, térségi és országos
módszertani együttműködések, szakmai műhelyek kezdtek kialakulni, miközben felállt
az ágazati irányítás módszertani intézményhálózata, amely az országos módszertani
intézet irányításával és koordinálásával megyei módszertani intézmények létrejöttében
öltött testet. A szakmai önszabályozás megvalósulásaként jött létre a Módszertani
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezésében évente megrendezésre
kerülő Konszenzus Konferencia, melynek jelentős szerepe volt a gyermekjóléti terület
szakmai folyamatainak meghatározásában, tartalmának leírásában.
– Egy következő lényeges mérföldkő a gyermekjóléti szolgáltatások fejlődésében a
különböző társulásos intézmények létrejötte a 2000-es évek közepétől. A településszerkezeti adottságok, a kistelepülések alacsony gyermekszáma, a fenntartási problémák,
a szociális szolgáltatási központok plusznormatívája és a többcélú kistérségi társulások
finanszírozási ösztönzői hatására jelentős részben megnőtt a több települést ellátó,
integrált intézmények száma. A változás pozitív hozadéka, hogy csökkent a szakmai
háttér nélküli, sokszor nem szakirányú szakképzettségű munkatársak által nyújtott
egyszemélyes szolgáltatások száma, illetve néhol létrejöttek kiválóan szervezett, magas
szintű szolgáltatást nyújtó térségi intézmények. Ezzel szemben sajnálatos módon nagyon
sokszor tapasztalhattuk, hogy a térségi és integrált intézményi keretben nyújtott feladatellátás kialakítása során pusztán az integrált szolgáltatások száma nőtt, azok
szakmai és humánerőforrás-háttere nem volt biztosított. Hozzáférési problémák jelentkeztek, névlegesen működő szolgáltatások jöttek létre számos térségben, ami megkérdőjelezte a gyermekjóléti szolgáltatás és a helyi gyermekvédelmi rendszer feladatainak
tényleges ellátását.
– A 2000-es évek közepére egyértelművé vált, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztésének kulcskérdése a szolgáltatási tartalmak differenciálása. Azáltal, hogy a Gyermekvédelmi Törvény a szolgáltatási tartalmak előírásánál nem tett különbséget az eltérő méretű települések között, jelentősen csökkentette a kistelepülési szolgáltatók
fenntarthatóságát. Egy másik jellemző probléma volt az egyes speciális szolgáltatási
tartalmak – így a gyermekvédelmi célú utcai szociális munka, a kórházi szociális munka,
az iskolai szociális munka stb.) hozzáférhetőségének esetlegessége. Ennek érdekében
hívta életre a jogalkotó a gyermekjóléti központokat, amelyek célja, hogy a 40 ezernél
nagyobb lélekszámú településeken, kerületekben, társulásokban, valamint a megyei
jogú városokban gyermekjóléti központokat hozzanak létre, amelyeknek garantáltan
biztosítaniuk kell a meghatározott speciális szolgáltatási tartalmakat. A fejlesztés jelentősen növelte e tartalmak országos elterjedését, hozzáférhetőségét. Ez azonban csak
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egy szeletét oldotta meg a problémának: jelentős területi különbségek, eltérő tartalmú
és minőségű szolgáltatások voltak jellemzőek a gyermekjóléti szolgáltatásra. A szakma
több javaslatot is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy szükséges lenne a területi
alapon, koncentrikusan egymásra épülő alap-, kiegészítő és speciális szolgáltatások
rendszerének kialakítása, amelynek megvalósítására több helyi kísérlet is kezdődött.
– Az elmúlt 20 év utolsó, meghatározó átalakulása a 2016-tól végbemenő – a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást integráló – új család- és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének kialakítása lett. A fejlesztés alapeszméje, hogy a korábbi gyermekjóléti központok mintájára, járási szinten biztosítson bizonyos szolgáltatási tartalmakat,
növelve ezzel azok hozzáférhetőségét, másrészt számos garanciális szabályt épített be
a korábbi gyermekvédelmi, az átalakulás után már minden célcsoportra vonatkozó
észlelő- és jelzőrendszer működésébe. Sajnálatos módon az átalakítás központjában
nem ezek a tartalmi és garanciális kérdések jelentek meg leghangsúlyosabban, hanem
az immár 20 éves vitát kiváltó hatósági feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatok és a segítő szolgáltatásnyújtás különválasztásához kapcsolódó együttműködési
és feladatmegosztási kérdések. A fejlesztés teljes egészében újraírta a gyermekjóléti
szolgáltatás biztosításának rendszerét, folyamatait. Új problémák, fejlesztési, tartalmi
és finanszírozási kérdések merültek fel, melyek egy új korszakba vezetnek. A megváltozott célcsoport, a gyermekek helyett a családokat fókuszba állító megközelítés számos
új kérdést vet fel, új szakmai, módszertani eszköztárat igényel, ezzel együtt rendszerszinten gyakorol hatást az egész alapellátás struktúrájára.
A gyermekjóléti szolgáltatás elmúlt 20 évéről sokan sokféleképpen vélekednek. Számos
szakmai vita övezi a szolgáltatás céljait, fókuszát, tartalmát és eszközeit. Egy dolog
azonban vitathatatlan: a gyermekjóléti szolgáltatást a 20 éve megszületett Gyermekvédelmi Törvény arra szánta, hogy helyi lábakon állva alapja legyen egy országos rendszernek. Alapvető szerepe volt a gyermekvédelmi rendszer szemléletváltásában és annak
megítélésében, a prevenciós szemlélet elterjedésében, a gyermekvédelmi jelzőrendszer
megszervezésével a széles körű ágazatközi együttműködés megteremtésében és a gyermeki jogok megismertetésében. Persze mint minden rendszernek voltak hibái is, amelyek azonban sajnálatos módon sokszor forráselosztási kérdésekre, a gyermekjóléti
terület alacsony lobbierejére voltak visszavezethetők.
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A NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÁS
FEJLÔDÉSE
A Gyermekvédelmi Törvény életbelépése óta eltelt 20 esztendô
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése korszakváltást jelentett a napközbeni kisgyermek-ellátásban.
A változás alapja az volt, hogy a gyermekvédelemben hangsúlyt kapott a családi
nevelés elsődlegessége, s társadalmi és szakmai szinten elfogadottá vált az, hogy minden
gyermek védelmét és jóllétét a családban való nevelkedés segítésével lehet támogatni,
olyan szolgáltatásokkal, melyek önkéntesen igénybe vehetők, és igazodnak a családok
szükségleteihez és igényeihez.
Ezzel az új megközelítéssel elindult egyfajta szemléletformálás, és a gyermekvédelmi
ellátásban hangsúlyossá vált a családok többirányú támogatása, a gyermekek érdekeinek
és jogainak érvényesítése.
A Gyermekvédelmi Törvény a napközbeni ellátásokat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások részévé tette, valamint deklarálta, hogy az
e körbe tartozó, több mint másfél évszázadra visszatekintő bölcsődei intézmény mellett
a szolgáltatás típusú formáknak – a családi napközinek (2017-től családi bölcsőde), a
házi gyermekfelügyeletnek és az alternatív napközbeni ellátásoknak – is helye van.
A 3 éven aluli kisgyermekeket gondozó-nevelő intézmények, a bölcsődék száma a
’90-es évek elején elérte a mélypontot. Míg a rendszerváltás időszakában közel 51 ezer
volt a számuk az országban, addig 1998-ban már csak 23 ezer férőhely működött, az is
elsősorban a fővárosban és a nagyvárosokban. A 10 ezer lakos alatti településeken ezek
az intézmények gyakorlatilag megszűntek.
A vonatkozó törvények szerint (Önkormányzati Törvény, Gyvt.) a napközbeni gyermek
ellátás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Az önkormányzatok a kistelepüléseken működtették az óvodát, az iskolai napközit, melyek felett a közoktatás
gyakorolt felügyeletet. Ezeket az ellátásokat a lakosság igénybe vette, a legkisebbek
számára biztosítható bölcsődét viszont igény hiányára vagy anyagi okokra való hivatkozással megszüntették, vagy nem is hozták létre.
1989-tól megszűnt a bölcsődék központi költségvetésből biztosított normatív támogatása, a működtetés költségeit az önkormányzatoknak és a szülőknek kellett vállalniuk. A költségek 90%-ban az önkormányzatokat, 10%-ban a szülőket terhelték.
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A családi napközi szolgáltatás feltételei ebben az időben körvonalazódtak, de még
csak elvétve volt egy-egy a fővárosban és a környékén. Az első családi napközi Kiskunhalason nyílt meg 1995 szeptemberében, egy akadémiai pályázat finanszírozásával a
tárgyi és személyi feltételek, a szakmai munka elveinek gyakorlati modellezése céljából.
A többi szolgáltatási formára, így a házi gyermekfelügyeletre és az alternatív napközbeni ellátásokra ekkor még nem volt fizetőképes kereslet, s a mai napig sem jelentős az
elterjedtségük.
1997-től a központi költségvetés újra biztosított támogatást a bölcsődék működtetéséhez, ezzel az önkormányzatok anyagi terhei kb. 20-22%-kal csökkentek. A ’90-es
években a módszertani feladatokat ellátó bölcsődék és a BOMI (Bölcsődék Országos
Módszertani Intézete), a szakmai és dolgozói érdekvédelem (Magyar Bölcsődék Egyesülete, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete) közösen keményen harcolt
azért, hogy megmentse a hálózatot. Igyekeztek segítséget adni ahhoz, hogy az alapellátást nyújtó férőhelyek alacsony kihasználtsága miatti szabad kapacitást a családok
számára igényelt szolgáltatásokkal egészítsék ki a bölcsődék. Növekedett a számuk az
alapellátáson túli szolgáltatásoknak, a játszócsoportoknak, a kluboknak, egyre több
szülő vette igénybe az intézmények szakembereinek gyermeknevelési tanácsait. Ezeknek a szemléleti és szakmai változásoknak is köszönhető, hogy fokozatosan egyre pozitívabb irányba változott a bölcsődék társadalmi megítélése. Az is a szakmai munkát
segítette, hogy mind több olyan elméleti kutatási eredmény is megjelent, amely az első
életévek jelentőségét hangsúlyozta. A társadalom számára egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy a nemzeti értéket képviselő, jó bölcsődékre szükség van.
Visszatekintve az immár 165 éves bölcsődei intézményrendszer utóbbi 20 évére
megállapítható, hogy az 1997-es év fordulópont és olyan változások kezdete volt, amelyeknek köszönhetően napjainkra a bölcsőde a gyermekek fejlődését és a családokat
támogató, minőségi szolgáltatást nyújtó intézménnyé vált, s ennek révén társadalmi
elismertsége is a helyére került.
Az a tény, hogy a napközbeni kisgyermekellátás, ezen belül a kiemelt szerepet betöltő bölcsődei ellátás a nehéz években meg tudta tartani bázisszerepét, azt jelentett, hogy
rá lehetett építeni a további fejlődést. Köszönhető ez annak is, hogy ott volt a háttérben
a módszertani bölcsődék hálózata és egy jól működő módszertani intézet.
A Bölcsődék Országos Módszertani Intézete irányításával a bölcsődei élet szervezésének,
feladatainak módszertani elvein és gyakorlatán túl a korosztály beszéd- és játékfejlődéséről, a mese, a vers hatásáról, a rajzfejlődésről, az adaptáció kérdésköréről jelentek
meg tudományos igényű publikációk, s kidolgozták a sérült, fogyatékossággal élő kisgyermekek bölcsődei gondozásba építhető korai gyógypedagógiai fejlesztésének szempontjait és módszereit. Ezeknek az erőfeszítéseknek hatására egy 2004-ben végzett
felmérés szerint 159 intézményben (34%) – a korai fejlesztésre alkalmas bölcsődék
81,1%-ában – gondoztak sajátos nevelési igényű gyermeket.
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A BOMI 1999-től megszűnt, a következő években pedig a megyei módszertani intézmények financiális nehézségek miatt nem tudták megfelelő hatásfokkal ellátni a feladatot, így a módszertani munka régiós szintre helyeződött át. 2003 novemberében nyolc,
korábban is módszertani feladatot ellátó intézmény kapott 5 évre kijelölést a szakminisztertől.
Az elvárás feléjük az volt, hogy segítsék a bölcsődei ellátás másfél évszázad alatt kialakított jó színvonalának megőrzését, és területükön menedzseljék a fejlődés irányába
mutató változtatásokat. Ennek érdekében tudatosítsák a társszakmai területek, az
önkormányzatok, illetve az egész társadalom irányába, hogy a kisgyermekekkel való
intézményes foglalkozás komplex tevékenység. A bölcsődei szakember a gyermek felügyelete, testi gondozása mellett komoly nevelési és a fejlesztési munkát is végez. A
bölcsőde terepe a mai kor követelményeihez igazodó felnőtt életre való felkészítésnek,
és a már ebben a korban elkezdődő, egész életen át tartó tanulás folyamatának része.
Ismerni és értékelni kellett azokat a társadalmi-gazdasági változásokat, amelyek hatással voltak/vannak a napközbeni ellátásokra, ennek érdekében információval és
szakanyagokkal segítették a területen dolgozókat.
A társadalmi, gazdasági fejlődés az ezredforduló után pozitívan hatott a napközbeni
ellátásra.
Fontos kérdéssé vált a családok helyzetének javítása, a gyermeknevelés biztonságossá tétele, demográfiai helyzetünk ugyanakkor komoly gondot jelentett, mélypontot ért
el a születések száma.
Nemzeti konszenzus volt abban, hogy magyar érdek a születések számának növelése, és az,
hogy a megszületett gyermekek jó körülmények között, stabil, kiegyensúlyozott családokban növekedjenek fel. A gyermek fogadásához és a felneveléshez kiépült a családok
háttértámogatása, amely mind pénzbeli segítségben, mind szolgáltatásokban végigkíséri a gyermekkort.
Magyarországnak komoly feladatokat jelentett az Európai Unióba való törekvés. A nők
foglalkoztatásában elmaradtunk az európai átlagtól. Várható volt, hogy ha a nők nagyobb
arányban vesznek részt a munka világában, az maga után vonja a gyermekek ellátását
vállaló szolgáltatások iránti kereslet növekedését és változását is.
A foglalkoztatottság elősegítésére célul tűzték ki a nők és férfiak foglalkoztatásában
az arányok javítását, a nők munkaerőpiaci pozícióinak javítását, a munkanélküliek
visszajuttatását a munkaerőpiacra.
Számolni kellett azzal, hogy a szakképző, illetve a munkával kapcsolatos készségek
fejlesztését célzó programok támogatásával megnő a felnőttkori tanulás iránti érdeklődés a nők körében is. A gyedet, a gyest vagy a gyermekápolási szabadságot igénybe vevők,
illetve a 45 év feletti inaktív nők munkába való beilleszkedésének segítésére támogatott
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képzéseket szerveztek. A munkába visszatérő, kisgyermeket nevelő nőknek és családjuknak szükségük volt a napközbeni gyermekellátás rugalmas szolgáltatásaira, a 45 év
feletti nők számára pedig ezek a szolgáltatások munkalehetőségeket jelenthettek.
A napközbeni kisgyermekellátás országon belül várható igénynövekedésével egy időben
az Európai Tanács 2002. március 15–16-i barcelonai ülésén kimondta, hogy a tagállamoknak fel kell számolniuk a nők munkaerőpiaci részvételét akadályozó tényezőket,
valamint arra kell törekedni, figyelembe véve az adott igényeket és az egyes országra
jellemző gyermekgondozási rendszert, hogy 2010-re a 3 év alatti gyermekek legalább
33%-ának tudjanak nyújtani gyermekgondozási ellátást. Ennek érdekében a Miniszterek Tanácsának 8. sz. Ajánlása alapelveket, ezen belül intézkedéseket fogalmazott meg
az elérhetőség, a rugalmasság, a minőség és a kutatás szintjén annak érdekében, hogy
megfelelő napközbeni gyermekellátás álljon a gyermekek és a családok rendelkezésére.
A foglalkoztatottság növekedése érdekében, ezen belül a kisgyermekes anyák lehetőségeit bővítendő 2006. január 1-től megszűntek a korlátok, az anyák a gyes mellett 8 órát
dolgozhattak, sokan a gyes lejárta előtt kívántak visszatérni a munkába – így előhívták
a bölcsődei férőhelyek iránti igény erőteljes növekedését. Egyre feszítettebbé vált a férőhelyhiány, és látható lett a kisvárosok és az annál kisebb települések ellátatlansága.
Az ezredforduló utáni első évtizedben a bölcsődei szakmai érdekképviselet, a Magyar
Bölcsődék Egyesülete s a szakmai konferenciák komolyan foglalkoztak a kisgyermekellátás gondjaival. 2006 májusában a Regionális Módszertani Bölcsődék I. Országos
Konferenciáján a záródokumentum rögzítette
– a bölcsődék iránti igény növekedését és a feszítő kapacitáshiányt;
– a kisebb települések ellátatlanságát;
– megfogalmazták annak szükségességét, hogy a bölcsődei férőhelyek és a napközbeni egyéb ellátási formák száma növekedjen, jöjjenek létre új bölcsődék, családi
napközik, házi gyermek-felügyeleti szolgálatok;
– kistelepüléseken a bölcsődei férőhelybővítésre megoldás lehet bölcsőde-óvoda
közös igazgatású intézmények kialakítása.
A problémákat alátámasztották a statisztikai adatok, miszerint 2004-ben a Gyvt. életbelépését követő évhez viszonyítva alig változott a férőhelyek száma. A jelzett évben a
KSH adatai szerint 527 bölcsőde működött 23 911 férőhellyel, hasonlóan a Gyvt. hatálybalépésének évéhez. Az intézmények zsúfoltak voltak, a feltöltöttség átlagosan 110-120%
körül mozgott az országban, egyes országrészekben a bölcsődék kihasználtsága elérte a
130%-ot is. Ugyanakkor a 100 bölcsődés korú gyermekre jutó férőhelyek %-os aránya az
1980-as csúcsidőszakhoz (13,6%) viszonyítva 2004-ben már csak 8,0% volt.
A családi napközik száma is nagyon lassan növekedett, annak ellenére, hogy a szakminisztérium működési célú és képzést segítő pályázatokat írt ki, és voltak civil szer-
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vezetek által elnyert sikeres HEFOP-pályázatok, melyek a kapcsolatépítést, a szakemberképzést, a hálózatfejlesztést célozták. 2004-ben 63 szolgáltatás rendelkezett
működési engedéllyel, ahol 436 gyermek részesült ellátásban.
A 2003-tól 2005-ig tartó periódus több vonatkozásban is fordulatot hozott, melynek
eredménye egy felfelé ívelő időszak lett a napközbeni ellátások fejlesztésében. A népesedéspolitikai elképzelésekben megjelentek a célok és irányok – a meglévő gondozási
formák mennyiségének és minőségének fejlesztése, a szolgáltatások rugalmassá tétele,
a finanszírozás, a szakmai felügyelet és a minőségbiztosítás megerősítése és a jó minőségű piaci szolgáltatások bővítése is, amelyek legális körülmények között, megfelelő
referenciákkal és garanciával bírva bővítik a szolgáltatások körét.
A következő 10 évben a fejlődés a teljes napközbeni ellátást, de elsősorban a bölcsődék
területét érintette.
Nőtt az intézmények és a férőhelyek száma. Igaz, eleinte lassabban, majd egyre dinamikusabban jöttek létre új intézmények. 2014-re a férőhelyszám a 2004-es 23 911-ről
38 614-re, az intézmények száma 527-ről 736-ra növekedett. A leglátványosabb férőhely-növekedés 2010–2015 között történt, amikor a fejlesztéseknek köszönhetően a
bölcsődei férőhelyek száma 6098 férőhellyel bővült, és 4900 meglévő helyet korszerűsítettek.
Pozitív irányban változott az állam hozzájárulása a bölcsődék működtetési költségeihez. A jelentős anyagi ráfordítást igénylő ellátás szempontjából ez döntő jelentőségű
lépés volt.
Az állam által biztosított normatív támogatás a 2003-as 361 000 Ft-ról 2014-ben
494 100 Ft-ra emelkedett. Ezt követően egyéb olyan intézkedések is történtek, melyek
segítették a működtetést. 2014-től a korábban bent lévő gyermekek száma szerinti finanszírozás helyett a beíratott gyermekek számára alapozó rendszert vezették be. Ezt
követte az osztó szám csökkentése 251-ről 230-ra (2014–2016), s a hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása után
differenciált finanszírozás, valamint a gyermekétkeztetésben feladatalapú bér és üzemeltetési támogatás lépett életbe (2014).
A fejlődés a szakmai alapdokumentumokban is jól kirajzolódott. A rendszerváltás előtti eltúlzott egészségügyi szemléletet fokozatosan felváltotta a korszerű pszichológiai
és pedagógiai ismeretek alkalmazása, és a gyermekmegőrzés helyett a gyermek személyiségfejlődésének támogatása, kibontakoztatása került fő helyre az alapelvekben,
szakmai követelményekben.
A Bölcsődei gondozás–nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai
című dokumentum határozta meg a következő években a bölcsődei nevelés szakmai
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követelmény- és elvárásrendszerét. Az alapelvekből – a gondozás és nevelés egysége, az
egyéni bánásmód, az állandóság, az aktivitás és az önállóság segítésének elvei stb. –
látható, hogy a feladatok középpontjába a gyermek került, akinek biztonságához és
egészséges fejlődéséhez szükséges a jó minőségi munkát garantáló személyi és tárgyi
környezet. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai között az egészséges testi fejlődés
elősegítése mellett az érzelmi fejlődés és szocializáció, a megismerési folyamatok fejlődésének támogatása is szerepet kapott.
A bölcsőde nyitottabbá válásával megjelent a család–bölcsőde-kapcsolat lehetőségeinek számos formája. Általános volt a családlátogatás, az adaptációt megkönnyítendő
a szülővel együtt történő fokozatos beszoktatás. A „saját” gondozónő (ma már kisgyermeknevelő) rendszer és a bölcsődei napirend szervezése beépült a szakmai tevékenységbe.
A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzeteiként a dokumentum a gondozást és a
játékot emelte ki, s kimondta, hogy mindkettő a bölcsődei élet egyenrangúan fontos
eseménye. A gondozás során a felnőtt és a gyermek közvetlen kapcsolatban, bensőséges
interakcióban van egymással. A játék pedig mint a gyermekkor legfontosabb tevékenysége elősegíti a gyermek értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődését. Meghatározták a
játéktevékenységhez való viszonyt is, azaz a felnőtt a gyermek igényei szerint kezdeményezhet, részt vehet a játékban. Külön fejezetben került kifejtésre a sérült gyermek
bölcsődei gondozása-nevelése.
A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja mint másik fontos szakmai alapdokumentum tartalmazta a bölcsődékben folyó pedagógiai munka alapelveit, ezek a
0–3 éves korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételén alapultak.
Az alapprogram jelentősége, hogy az egyes bölcsődéknek e dokumentum alapján kell
elkészíteniük saját szakmai programjukat, ebben megjelennek a helyi igények és az
egyéni sajátosságokra épülő szakmai célkitűzések, a megvalósításukat szolgáló eszközök,
módszerek.
A dokumentum folyamatosan formálódott, aktualizálódott (2002, 2008, 2009, 2012),
majd hosszú várakozás után a 6/2016. (III. 24.) EMMI-rendelet révén jogszabályi szintre emelkedett. Az alapprogram mellett születtek még a szakma fejlődését szolgáló
módszertani anyagok.
Ezzel egy időben elkészült és szintén a végrehajtási rendelet melléklete lett az a Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről, amely tartalmazza a minimálisan
biztosítandó eszközöket, berendezési tárgyakat, felszereléseket, amelyek szükségesek
a biztonságos, szakszerű és minőségi ellátáshoz.
Az ellátás egyik kulcsa a kisgyermekkel foglalkozó szakember. A munkakör meghatározásában történt jelentős változás is erre az időszakra tehető, a gondozónő, szakgondozó után 2012-től egységesen kisgyermeknevelő lett a megnevezése a bölcsődében
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dolgozó szakembernek. Fontos előrelépés az elnevezésben megjelent nevelői szerep,
mely reményeink szerint tovább erősíti a kisgyermekek ellátásának jelentőségét, a hivatás elismerését.
Ez utóbbihoz hozzájárult a szakemberképzés fejlődése is. 1997-ben a Magyar Bölcsődék Egyesülete és a Bölcsődei Szakmai Kollégium elfogadta a csecsemő- és kisgyermekgondozó képzés új koncepcióját
A képzés további fejlődési szintje az OKJ-s felsőfokú szakképzés, majd 2009-től elindult az ország három főiskoláján a csecsemő és kisgyermeknevelő BA-képzés.
Jelenleg az országban két szinten (közép- és felsőfokon) történik bölcsődei szakemberképzés. A felsőfokú képzés 12 egyetemen, főiskolán folyik. 2016-ban a jelentkezők
száma több mint háromszorosára emelkedett az előző évhez képest, ennek függvényében pedig megháromszorozódott a felvettek és az állami ösztöndíjasok száma is.
A bölcsődei hálózatban dolgozók száma a 2014-es adatok alapján 10 823 fő, közülük
7126 fő kisgyermeknevelő; a szakképzettségi arány igen magas, 98%, ezen a számon
belül 767 fő főiskolát végzett. A gyermekvédelmi törvény 20 éves időszaka alatt ez
hatalmas szakmai fejlődés.
A bölcsődei ellátás intenzív fejlődésének időszakában, ha nem is olyan jelentős mértékben, de növekedett a családi napközik száma is.
Az ezredforduló környékén a Gyermekvédelmi Törvény végrehajtási rendeletei határozták meg a létesítés/működtetés személyi és tárgyi feltételeit, az engedélyeztetés, a
térítési díj szabályait, a dokumentációval kapcsolatos elvárásokat.
A családi napközik működtetését elsősorban a civil fenntartók, nonprofit szervezetek
és kevés magánvállalkozó vállalta, az önkormányzatok nem mutattak érdeklődést a
szolgáltatás iránt. A családok igényeit viszont fenntartotta az a tény, hogy a családi
napközik rugalmasak voltak, jobban alkalmazkodtak a szülők szükségleteihez, elvárásaihoz, mint az intézményes ellátási forma. A gyermekek felügyeletét, gondozását a
teljes napi nyitva tartás részidejében is vállalni tudták, nyitva tartásukban tudtak alkalmazkodni a szülők munkaidejéhez, munkaformájához (otthoni munkavégzés, részmunkaidő, idénymunka, több műszak, nyújtott munkarend stb.).
A rugalmasság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy segítse a családok és a munkahelyek
igényeinek összehangolását. A családi napközik pozitívumának tartottuk a fentieken
túl azt – és az ajánlásainkban hangsúlyoztuk –, hogy a lakókörnyezetben munkalehetőséget teremt, az intézményeknél (bölcsőde, óvoda) gazdaságosabban működtethető,
hiszen egy önkormányzat számára minimális beruházást jelent egy családi házas környezetben, a szolgáltató tulajdonában vagy az általa bérelt helyen a családi napközi
tárgyi feltételei kialakításának támogatása, a működés költségeit pedig megosztva a
szülőkkel lehet biztosítani.
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A túlzsúfolt bölcsődékkel szemben egy-egy családi napközi maximálisan 7 kisgyermeket gondozhatott, a 3 éven aluli kisgyermekek mellett a szolgáltatás vállalhatta az
óvodáskorúak és az iskoláskorúak napközbeni felügyeletét is, ami pl. a délelőtti időszakban még kevesebb 3 éven aluli kisgyermek ellátását jelentette.
A családi napközik kialakítását elsősorban olyan településeken tartottuk célszerűnek,
ahol nem volt bölcsőde vagy óvoda, az iskolai napközi vagy az óvoda nem tudta vállalni
a részmunkaidő, az átképzések, a változó munkarend generálta szülői igények kielégítését.
A tapasztalat az volt, hogy szülők a legtöbb esetben a 2–5 éves gyermekek elhelyezését kérték, de egyre több lett az iskolásokat ellátó, és alakult egy-egy sérült vagy valamilyen okból speciális ellátást igénylő kisgyermekeket fogadó családi napközi is.
A családi napközi elterjedését akadályozta az, hogy a szolgáltatás fenntartását/működtetését nem támogatta az állam a központi költségvetésből, a szülői befizetésekből
kellett finanszírozni a teljes ellátást. Ennek megfelelő összegű térítési díj megfizetésére a kevés munkalehetőséggel rendelkező vidéki településeken nem volt fizetőképes
kereslet.
Fordulatot jelentett a normatív támogatás bevezetése 2003-ban, valamint az, hogy a
szakminisztérium működési célú és képzést segítő pályázatokat írt ki, voltak uniós
pályázatok – HEFOP, TÁMOP, ROP –, melyeken egyéni és társas vállalkozások, civil
szervezetek, később az önkormányzatok és az egyházak is eredményesen pályáztak a
családi napközivel kapcsolatos ismeretek terjesztésére, új szolgáltatások létrehozására,
hálózatfejlesztésre.
A normatív támogatás és annak fokozatos emelése (156 000 Ft/év/gyermek –268 200
Ft/hó/gyermek) hozzájárult ahhoz, hogy az ország azon területein, ahol a fizetőképes
kereslet akkora volt, hogy a normatíva által lefedett bekerülési költségek 40%-a feletti
finanszírozást biztosítani tudták az igénybe vevő szülők, létrejöttek a szolgáltatások.
Az évtized végén és a 2010-es évek elején a szolgáltatások száma már 1000 feletti volt,
2012-ben 1038 családi napközi 7365 férőhelyet (KSH-adatok) kínált a családoknak.
A fizetőképes kereslet és a munkalehetőségek, valamint a bölcsődék kapacitása befolyásolták, hogy hol jöttek létre a szolgáltatások. Közép-Magyarországon, Budapest területén működött a szolgáltatások kb. 45%-a, jelentős számot képviselt a Dél-Alföld, a
Dél-Dunántúl. Ezeken a területeken volt a szolgáltatások ¾ része, az ¼ rész a többi
régióban működött. Településnagyságot tekintve a családi napközik 60-65%-a nagyvárosokban és közepes városokban jött létre, tehát a 10 000 lakos alatti településeken,
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ahol igazán szükség lett volna a kisszámú igény kielégítésére alkalmas és rentábilisan
működtethető szolgáltatásokra, nem volt jelentős a férőhely-növekedés.
A családi napközik zöme bölcsődés-, óvodás- és iskoláskorú gyermekek napközbeni
ellátását vállalta. A KSH 2012-es adatai szerint 3200 három év alatti kisgyermeket,
1900 óvodáskorú és 1400 iskoláskorú gyermeket gondoztak, neveltek.
A szolgáltatások működési engedélyeztetésének egyik feltétele az volt, hogy a gyermekkel közvetlenül foglalkozó szolgáltatásnyújtónak egy negyvenórás tanfolyamon kellett
tanúsítványt szereznie, a tanfolyam bemeneti iskolai végzettségi szintje az általános
iskola volt. Ez a kezdetektől komoly kritikát és bizalmatlanságot váltott ki a családi
napközik szakmaiságával kapcsolatban. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok és
a Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete (MACSKE) által végeztetett kutatások (2009, 2013) azt mutatták, hogy a szolgáltatásokban dolgozók közel 8590%-a felsőfokú végzettségű, elsősorban óvodapedagógus, tanító, ill. egyéb szociális
végzettségű, és csak elvétve működött szolgáltató általános iskolai végzettséggel.
A szülők nagyon elégedettek voltak a szolgáltatásokkal, ezt a napi tapasztalatok mellett
kutatások is igazolták.
Ha versenyben akart maradni a családi napközi a fejlődő bölcsődei szolgáltatásokkal,
kiemelten kellett foglalkoznia a minőség fejlesztésével. Ez belső és külső igényként is
megnyilvánult a jogszabályi környezet megteremtésben, a képzés létrehozásában, a
normatíva érdekében folytatott harcban, a szakmai érdekképviselet megszervezésében.
Hosszú, egyeztető tárgyalások, konzultációk, gyakorlati tapasztalatok összegzése
alapján fogalmazódtak meg a családi napközi működési feltételeként a környezeti,
tárgyi, személyi feltételek, az állami támogatáshoz jutás és a felhasználás, az ellenőrzés
szabályai. Ezek betartása a minőség garanciái közé tartozott, s elkészült a családi napközi szolgáltatási protokollját tartalmazó módszertani kiadvány is.
A működő családi napközik kb. 10-15%-a hálózatba szerveződött. A hálózati fenntartókat kötelezték, hogy a telephelyek szakmai segítésére koordinátorokat alkalmazzanak,
akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és elvégezték a családi napközi működtetésére felkészítő tanfolyamot.
A minőség kérdésében az egyik legfontosabb feltétel a szolgáltató munkájának színvonala. Elég hosszú idő óta látható volt, hogy a szolgáltatás hosszú távú fenntartásához
az érvényben lévő felkészítő program nem megfelelő. A családi napközi vezetése nagyon
komplex tevékenység, amelyben össze kell hangolni a nevelő-gondozó munkát a gazdálkodással, az adminisztrációs feladatok ellátásával. Ahhoz, hogy a családok elégedettek legyenek az ellátással, megfelelő kommunikációval jó, együttműködő kapcsolatot
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kell kialakítani a szülőkkel. Az önfoglalkoztató lét, a gondozó lakókörnyezetében végzett
munka komoly felkészülést és szervezést igényel olyan szempontból is, hogy össze kell
egyeztetni a gyermekgondozó-nevelő feladatok és a saját család szükségleteit és elvárásait. Véleményünk szerint a 40 órás tanfolyam erre akkor sem készít fel eléggé, ha a
gondozást-nevelést magasan képzett ember látja el, vagy egy hálózati fenntartó leveszi
a szolgáltató válláról a menedzsment-feladatokat.
A foglalkoztatás növekedése, a gyed extra 2014. január 1-től történő bevezetése tovább
növelte az igényt a napközbeni kisgyermekellátás iránt. Egyre fontosabbá váltak azok
az intézkedések, melyek a munka és a család összhangjának megteremtését célozták. A
KSH 2016. évi adatai alapján a 3 éven aluli gyermekek csupán 17%-ának sikerült biztosítani az elhelyezést a rendszerben. Nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországnak nem
sikerült teljesítenie a 33%-os célkitűzést, és ez további bővítést tesz szükségessé a következő időszakban. A kormány célkitűzése az volt, hogy 60 ezerre növelje a bölcsődei
férőhelyek számát, hangsúlyt helyezve a szolgáltatáshiányos, férőhelyhiányos településekre. Felmérések azt mutatták, hogy a 10 000 lakos alatti települések jelentős része
létrehozna férőhelyeket uniós támogatások felhasználásával.
A fejlesztés egyben bizonyos átalakítások szükségességét is jelentette, hogy megszűnjenek a területi egyenlőtlenségek az országban, és többszereplős rendszer jöjjön létre,
mely megfelelően reagál a családok változó igényeire. Az elképzelés az volt, hogy a
klasszikus bölcsődék mellett a családi ház jellegű épületekben, otthonokban, munkahelyeken kis létszámú felügyeleti szolgáltatások alakuljanak ki, alkalmazkodva a szülők
munkarendjéhez.
A napközbeni ellátás reformja 2015–2016-ban kezdődött. Az intézményi ellátás kibővült, a bölcsődék mellett létrehozható a minibölcsőde, mely maximum nyolc, 3 éven
aluli kisgyermek számára teremt férőhelyet, bölcsődei feltételek biztosításával és azonos
nagyságrendű állami támogatással. Mellettük alakulnak a bölcsődei szolgáltatások, a
családi bölcsőde és a munkahelyi bölcsőde.
A családi napközi szolgáltatás megszűnik, jogutódja a családi bölcsőde, mely a szabályozás tekintetében a családi napközivel megegyező, azzal a különbséggel, hogy csak
a 3 éven aluli kisgyermekek felügyeletét, gondozás-nevelését vállalja. Ez az intézkedés
összhangban van a köznevelésnek azon intézkedésével, mely az 3 éven felüliek kötelező óvodáztatását, illetve az iskolai napközik igénybevételét írja elő. A jogszabályi változás több pozitív lehetőséget határoz meg. A Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos Alapprogramja lett az irányadó a szakmai program elkészítésében, és ezen szakmai
irányelvek mentén kell megvalósulnia a nevelés-gondozásnak, természetesen a szolgáltatás családias jellegének figyelembevételével. Jogszabály határozza meg a minimális
eszköz- és felszerelési szükségletet, melyet a szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell.
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Új lehetőségként jelennek meg a munkahelyi bölcsődék, a családi bölcsődékhez hasonló feltételekkel, a munkahelyek fenntartásában. Céljuk, hogy a kisgyermek munkahelyhez közeli elhelyezésével a két funkció – a család és a munkahely – összeegyeztethetőségét tovább könnyítse.
Mind a családi bölcsőde, mind a munkahelyi bölcsőde kis gyermeklétszámú, maximum
7 fő ellátását biztosító, rugalmas szolgáltatás, melynek működéséhez az állam financiális támogatást nyújt.
Azok a családi napközik, melyek nem alakultak családi bölcsődévé, és széles korcsoport – a 20 hetes – 14 éves korú gyermekek – ellátását kívánják továbbra is biztosítani,
ún. napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatássá alakulnak. Felügyeletet nyújthatnak
a családi otthonban is, ezzel átvállalva a megszűnő házi gyermekfelügyelet tevékenységét. Működésük engedélyhez kötött, személyi és tárgyi feltételeiket jogszabály határozza meg, szakmai iránymutatás alapján végzik a napi tevékenységet.
A bölcsődei ellátás reformja a települési önkormányzatok számára komoly felelősségvállalást ír elő. Minden olyan településen ahol a 3 éven aluli kisgyermekek száma
eléri a 40 főt, az önkormányzatnak kötelező a bölcsődei ellátás valamelyik formáját
biztosítania. Ez a kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a településen legalább 5
gyermek elhelyezésére van igény. Az önkormányzatoknak a fejlesztéseket 2017. január
1-től kell szervezniük, a teljesítésre 2018. december 31-ig ad lehetőséget a gyermekvédelmi törvény. A kötelezettség megszervezése tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával eleget tehetnek, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján is.
A többféle ellátási forma kialakításán túl a minőségbiztosítás irányába, a képzés,
továbbképzés területén is történik fejlesztés.
Az intézményes ellátásban bevezetésre kerül a bölcsődei dajka munkakör, az e munkakörben foglalkoztatottak 100 órás tanfolyamon készülnek fel, a felkészülési határidő
2018. december 31.
A szakemberek régóta várt elvárása teljesül első lépésként azzal, hogy a bölcsőde
szolgáltatás típusú ellátásaiban és a napközbeni gyermekfelügyeletben a szolgáltatásnyújtók tanfolyamának óraszáma 100 órára emelkedik, s a tanfolyam elvégzését középfokú végzettséghez kötik. Reményeink szerint ezt a lépést követi majd néhány éven
belül a magasabb szintű végzettség előírása.
A szolgáltatásokban bevezetésre kerül a továbbképzési kötelezettség, mely 3 évenként
írja elő egy általános témájú, ha pedig sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátnak,
akkor speciális témájú továbbképzés elvégzését.
A módszertani feladatok ellátására a szakminiszter a napközbeni gyermekellátás területén működő két szakmai érdekképviseleti szervezetet jelölte ki 2017. február 15-i
határidővel. A bölcsődei intézmények területén a Magyar Bölcsődék Egyesületét, a
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bölcsődei szolgáltatások, a napközbeni gyermekfelügyelet, valamint az alternatív ellátások területén a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos
Egyesületét, mely a Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesületének jogutóda. A módszertani szervezetek részt vesznek a működést engedélyező, a hatósági felügyeletet gyakorló kormányhivatalok felkérésére a szakmai munka ellenőrzésében,
feladatuk a területi munka segítése szakmai anyagok, módszertani ajánlások közreadásával, szakmai műhelymunkák, találkozók, konferenciák szervezésével. Továbbképzési és képzési feladataik a tájékoztatás, a szervezés és a nyilvántartás. A szolgáltatások
területén ilyen komplex formában biztosított módszertani munka még nem segítette
a területet. Várható, hogy hatása megjelenjen a minőség biztosításában, annak további
fejlődésében.
Az új bölcsődei formák elterjedése társadalmi-gazdasági fejlődésünkre is hatással lehet
azzal, hogy előmozdítja a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét, javíthatja a
családok esélyeit, csökkentve a területi elhelyezkedésből adódó esélyegyenlőtlenséget,
a jó minőségű ellátások biztosításával pedig növeli a gyermekek jövőbeni esélyeit, a
hátrányos helyzetűek felzárkóztatását.
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AZ ÁTMENETI GONDOZÁS 20 ÉVE
1997 előtt a gyermekvédelem a családjukban veszélyeztetett gyermekek helyzetének
rendezésére alapvetően a családból történő kiemelés eszközét alkalmazta.
„Az állami gyermekvédelem sajnálatosan sokáig maradványelvű volt, és csak azokban
az esetekben vállalta át a szülők gyermeknevelési, gondozási feladatait – koronként
eltérő módon és mértékben –, amikor a gyermekek végveszélybe kerültek. Ez a szemlélet nagyon hosszú ideig elfogadott volt, és részben a családi élet, a magánszféra szentségén és sérthetetlenségén, valamint a gyermeknek mint a szülőhöz tartozó, önállóan
nem definiált vagy éppen a szülő tulajdonát képező személynek a feltételezésén alapult”
(Herczog, 2001, 9).
A rendszerváltást követő évek gazdasági, társadalmi változásai, a nagyarányú munkanélküliség miatt családok sokasága szegényedett el. Az ezzel járó mentális problémák
felerősítették a családok működési zavarait, kedvezőtlenül hatottak a gyermekek fejlődésére, személyiségállapotára (Czirják, 2008).
A családok körében megjelent a hajléktalanság. Ezekre a társadalmi szükségletekre
igyekeztek választ találni a szolgáltatók, és a hajléktalanellátáson belül létrejöttek az
első átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok, melyek családokat – elsősorban anyákat
és gyermekeiket – fogadtak be. 1989-ben egy, 1993-ban két ilyen intézmény nyílt (Zombai, 2014), 1995-ben1 Debrecenben a ReFoMix Kht. szervezte meg a családok átmeneti
ellátását.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény az átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények között nevesítette a gyermekek átmeneti otthonát,2
ahol azokat a 3 évesnél idősebb gyermekeket lehetett elhelyezni, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, valamint akiknek az ellátása a család életvezetési
nehézségei miatt veszélyeztetetté vált.3

http://www.refomix.hu/rolunk.html (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)
Szt. 80. § (3.) a) pontja
3
Szt. 81. § (1.)
1
2
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Budapesten a „Fehér Holló” Átmeneti Otthon, valamint a Krízisalapítvány Átmeneti Otthona 1993-tól4 fogadott be gyermekeket.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi Törvény) jelentős változásokat hozott a gyermekvédelemben.
A rendszer elemeit úgy alakította ki, hogy azok a prevenció hármas szintjéhez (primer–szekunder–tercier) igazodóan épüljenek egymásra.
Különválasztotta az alapellátást és a szakellátást. Kialakította a gyermekeket családjukban megtartó, támogató szolgáltatásokat, például a gyermekjóléti szolgáltatást.
Az átmeneti gondozás formáit kiszélesítette. A helyettes szülő, a gyermekek átmeneti
otthona, a családok átmeneti otthona – elviekben – lehetővé tette azt, hogy a gyermekek
egyéni szükségleteikhez igazodóan részesülhessenek átmeneti gondozásban, és valamennyi településen hozzájuthassanak ehhez a szolgáltatáshoz.
1. ábra. A gyermekek átmeneti otthonai és a családok átmeneti otthonai számának alakulása
2000–2015 között (forrás: KSH, 2015, valamint Papházi, 2012)
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2000 és 2015 között folyamatosan emelkedett a családok átmeneti otthonainak a száma.
Az intézményeknél nyilvántartott várólisták a rászorulók folyamatos jelenlétét és a
férőhelyek bővítése iránti igényt jelzik napjainkban is. 2005-ig sorra alakultak az országban a gyermekek átmeneti otthonai is, azonban ezt követően látványos csökkenés
http://www.krizisalapitvany.hu/wp-content/uploads/Krizis_Alapitvany_2012_evi-kozhasznu_beszamolo (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)
4
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figyelhető meg, ami elsődlegesen az ellátás – viszonylagosan – magas költségeivel és a
települési önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeivel állt összefüggésben.
2. ábra. Az átmeneti gondozás különböző formáiban elhelyezett gyermekek száma, 2000–2015
(forrás: KSH, 2015)
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Az átmeneti gondozást igénybe vevő gyermekek száma a családok átmeneti otthonaiban 15 év alatt megháromszorozódott, és – kisebb hullámzással – folyamatosan
emelkedett, ami arányban áll az intézmények és a férőhelyek számának növekedésével.
A gyermekek átmeneti otthonaiban 2000 és 2015 között megduplázódott az elhelyezett gyermekek száma. 2003 és 2006, valamint 2009 és 2012 között az ezer főt meghaladta, azt követően folyamatosan kb. ezer gyermek került gyermekek átmeneti otthonába.
Sajátosan alakult a helyettes szülői ellátás helyzete. A szolgáltatás indulásakor gyorsan – a 2000. évi 123-ról 2002-ben 213-ra – emelkedett az ellátott gyermekek száma,
és még 2004-2005-ben is 200 fő felett volt. Néhány év egyenletes igénybevételt követően 2011-től rohamos csökkenés figyelhető meg, 2015-ben mindössze 59 gyermek
befogadására került sor.

Helyettes szülôi ellátás
A Gyermekvédelmi Törvény a helyettes szülői gondozást a gyermekjóléti alapellátások
közé sorolja mint a gyermekek átmeneti gondozásának egyik lehetséges formáját. A
helyettes szülőség a gyermeket és egész világát elfogadó megbízatás, amely megköve-
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teli, hogy saját érdekeinket háttérbe szorítva tudjunk szülők lenni, és fenntartás nélkül
képesek legyünk elfogadni az elhelyezett gyermek családi kötelékeit.
Az igénybevétel időtartama 2002-ig fél év volt, melyet 3 hónappal lehetett meghosszabbítani.5 2003-tól 1 évre nőtt, melyet fél évvel vagy a tanév végéig meg lehet hosszabbítani.6 A szülő gyermeke gondozásában a munkarendjéhez igazodóan részt vesz. A Gyermekvédelmi Törvény 2014-től a gyermeki jogok között nevesíti a gyermek jogát a szülői
vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez – családot pótló ellátás
formájában. Kimondja, hogy a gyermekek átmeneti gondozását elsősorban befogadó
szülőnél kell biztosítani, 12 év alatti gyermek esetében különösen.7
A helyettes szülői szolgáltatás biztosítása 1999. december 1. óta a települési önkormányzat feladata, melyet saját intézményei keretei között, társulásban vagy ellátási
szerződés útján láthat el.8
A törvényi előírások alapján 2009-ig a helyettes szülő háztartásában saját gyermekeivel együtt 5 kiskorút nevelhetett, tevékenységéért a nevelőszülőket megillető díjazásban részesült. Alkalmasságát különböző szempontok határozzák meg, pl. 24 év feletti életkor, büntetlenség, gyermek fogadását lehetővé tevő otthon, szülőkétől
különálló szoba, egészségügyi alkalmasság, tanfolyami végzettség.
2010-től a befogadható gyermekek létszámát 4 főre csökkentették.9 A helyettes szülő
és a gondozott gyermek közötti 45 évnél kisebb korkülönbség kívánalma 2003-tól
megszűnt.10
A helyettes szülők 50 órás tanfolyami végzettség megszerzése után saját munkájuk
megtartása mellett is elláthatják a feladatukat helyettes szülői jogviszonyban. A képzés
mindenki számára kötelező, tekintet nélkül a meglévő iskolai végzettségére.
A 28 órás döntés-előkészítő tréning és a 22 órás helyettesszülő-képzés célja a jelentkezők motivációjának tisztázása, felkészülés a mások gyermekének nevelése kapcsán
adódó nehézségekre, az e kérdéskör kapcsán felmerülő jogi, szociális, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretek megszerzése, felkészülés a szülőkkel való együttműködésre, a veszteségkezelésre, konfliktushelyzetek kezelésére.

A Gyvt. 45. § (6) bekezdést módosította a 2002: IX. törvény 30. § (2) bekezdése, hatálybalépés: 2003. 01.
01.
6
A Gyvt. 47. § (3) bekezdés a) pontja, módosította a 2002: IX. törvény 32. § (1) bekezdése, hatálybalépés:
2003. 01. 01.
7
A Gyvt. 45.’ (3) bekezdés, 2012: CXCII. törvény 39. §-ával megállapított szöveg.
8
A Gyvt. 156.’ (2) bekezdése.
9
A Gyvt. 49. § (3) bekezdése, a 2009: LXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés módosította, 2009. 12. 31.
10
A Gyvt. 49. § (2) bekezdése, a 2002: IX. törvény 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
5
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A Szolgáltatói Nyilvántartás 2017. szeptember 4-én hatályos adatai alapján az országban jelenleg 60 fenntartónak van engedélye helyettes szülői ellátás nyújtására,
ebből 22 hálózat keretei között működik.
3. ábra. Férőhelyek és elhelyezett gyermekek számának alakulása a helyettes szülői ellátásban
2008 és 2016 között (forrás: KSH, 2015)

Az adatokból megállapítható, hogy a férőhelyek száma 2008 és 2016 között jelentősen
hullámzott, 2014 és 2016 között közel 30 %-kal csökkent. Az elhelyezett gyermekek
száma egyenletesen csökkenő képet mutat. A férőhelyek kihasználtsága 26,7% (2009)
és 7,76% (2016) között változott. A folyamatok ilyen alakulása mögött több ok is húzódik. A szolgáltatás szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatok összetettsége, a helyettes szülővel szembeni elvárások sokasága, a finanszírozás sajátosságai, a
szolgáltatás általános ismertségének hiánya, valamint a vér szerinti szülők azon félelme,
hogy nem „kapják vissza” gyermeküket, egyaránt közrejátszanak abban, hogy a férőhelyek kihasználtsága a fentiek szerint alakult.
A helyettes szülői ellátás ideje alatt a szülők a gyermek gondozásának terhe alól mentesülve minden erejüket helyzetük rendezésére tudják fordítani. A szolgáltatás megkezdésekor a legfontosabb szempont annak megítélése, hogy az alapellátás keretében
történő átmeneti gyermekelhelyezés valós segítséget nyújthat-e a családnak, problémá-
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ik valóban rendezhetők-e az átmeneti gondozás időkeretein belül. Van-e elég erő és elszántság a családban ahhoz, hogy kiutat találjon nehéz helyzetéből: gyermekét visszafogadva új egyensúlyra leljen, és kapcsolatuk megerősödjön, vagy a gyermekelhelyezés
időszaka csupán egy új állomás lesz a gyermek hányódása során? Vajon adottak-e a
problémamegoldáshoz szükséges saját erőforrások, képességek és adottságok, reális-e
a célmeghatározás? A szociális munkásnak a családi körülmények felmérése után el kell
döntenie, megváltoztathatók-e a gyermek elhelyezését szükségessé tevő tényezők,
milyen beavatkozás szükséges ehhez, és mennyi idő kell hozzá.
A gyermekelhelyezés során figyelembe kell venni a helyettes szülők igényeit a befogadni vágyott gyerekek számát, korát és nemét illetően, valamint a segítséget kérő
családok kívánságait. Iskolába vagy óvodába, bölcsődébe járó gyermek esetén az ideális
az, ha minél több változatlan elem marad az életében, ha már a szülői gondoskodást
átmenetileg nélkülözni kényszerül, tehát a gyermekintézmények közelében lakó befogadó családok jöhetnek szóba a gyerekek ellátására, vagy olyan család, amelynek napi
rutinja nem borul fel a gyerekek kísérésével. A helyettes szülők között van olyan, aki a
csecsemőkorú vagy óvodás gyermekkel foglalkozik szívesebben, mások az iskoláskorúakkal találják meg jobban a hangot. Saját gyermeket is nevelő családok esetén a gyakorlat azt mutatja, hogy a család életébe legjobban azok a gyerekek illeszthetők be, akik
fiatalabbak a családban élő legkisebb gyermeknél. Az új jövevény így a családi hierarchia
legalsó szintjére érkezik, ezért az idősebb gyermek nem érzi a helyzetét veszélyeztetve,
nem rivalizál, sőt ideális esetben inkább pártfogásába veszi. A gyermekek számának
határt szab a helyettes szülők lakásának nagysága, a család létszáma és tűrőképessége
is. A család teherbírását próbára tevő túlvállalás vagy rossz döntés felboríthatja a befogadó család egyensúlyát. Átgondolandó, hogy az érkező gyermek várhatóan hogyan
illeszkedik majd a befogadó család struktúrájába, milyen reakciókat válthat ki az egyes
családtagokból. Vannak olyan családok, ahol a visszahúzódó, félénk gyermeket fogadja
nagyobb szimpátia, mások az eleven kis ördögöket részesítik előnyben, nekik tudnak
nagy természetességgel napi programokat kínálni. Fogyatékos gyermek fogadása szintén más készségek, adottságok, lehetőségek meglétét feltételezi. Vannak gyerekek,
akiknek a gondozása egész embert kíván, a felnőtt állandó jelenlétét, ezért őket gyermektelen családok tudják a legmegfelelőbben ellátni.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében ellátandó összes feladat nem terhelhető
a helyettes szülőre. Az alapellátásban való átmeneti gyermekelhelyezés csak a csodavárás szintjén működik a gyermeket elhanyagoló vagy súlyosan veszélyeztető családok
esetében. Bár a törvényi lehetőség adott, hogy a családjukból kiemelt gyerekek rögtön
nevelőszülőhöz kerüljenek, a gyámhivatalok ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, gyakran
a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai sem próbálkoznak vele. A veszélyeztetettség
azonnali megszüntetésének szándéka, a felelősség alól való mentesülés a gyermekjólé-
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ti szolgálat munkatársait is a saját hatáskörben gyorsan megoldható helyettes szülői
elhelyezés irányába sodorhatja, ami ugyanakkor még fenntartja a reményt a család újraegyesítésére. Viszont az ilyen elhelyezésekkel egy rosszul működő, de már feltérképezett családi rendszert bontunk meg, a helyettes szülők bevonásával pedig új elemek
kerülnek a rendszer működésébe, előre megjósolhatatlan kimenetellel. Ráadásul az
elhelyezés után a családot a gyermek nevelésére képessé tevő beavatkozások gyakran
elmaradnak, és a gyermek távollétében a hiányosságokat korrigálni hivatott terápia
sem kezdődhet meg. A speciális végzettséggel nem rendelkező helyettes szülőnek ilyenkor egyszerre kellene megvalósítania az elhelyezett gyermek nevelését, esetleges magatartás-problémáinak az oldását, közben segíteni a szülőt, hogy javítsa kapcsolatát a
gyermekkel, s mellette ügyelni, hogy saját családjának kedvezőtlen reakcióit megelőzze,
mialatt a saját lelki egyensúlyát is fenntartja.
A befogadó család kiválasztásakor nemcsak az érkező gyermek szükségleteire, igényeire vagy a helyettes szülő gyermekkel kapcsolatos kívánságaira és a család adottságaira kell odafigyelni, hanem a vér szerinti család és a befogadók találkozásakor fellépő
elképzelhető nehézségekre is. A befogadó család és a vér szerinti szülők találkozásának
megszervezése, a kapcsolat neuralgikus pontjain az esetleges szakszerű beavatkozás a
szociális munkás feladata. Ide tartozik annak előzetes felmérése is, hogyan reagálnak
majd egymás közelségére, a két család kapcsolatba kerülése milyen folyamatokat indíthat el. Milyen rugalmasan képesek alkalmazkodni egymáshoz, képesek-e elfogadni
egymást, kialakulhat-e a kölcsönös bizalom? A kapcsolattartás során megtapasztalt
személyesség, érdeklődés és együttérzés segíti a szülőt, hogy alkalmasnak érezze magát
a feladatra. Ezért különösen fontos, hogy a két család között jó viszony alakuljon ki,
amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és megbecsülés, az egyéni értékek figyelembevétele és az emberi méltóságra épülő kapcsolat.
Mikor a gyermeket fogadni kész család kiválasztása megtörtént, mindenkire nézve
előnyös, ha az elhelyezés lebonyolítása előtt megszervezünk egy találkozót, hogy a két
család összeismerkedjen.
Tapasztalataink szerint a segítséget kérő szülő a lehető legjobbat szeretné gyermekének, és ez olyan alap, amelyre együttműködést lehet építeni. A törvényes képviselő
gyámhatósági határozat nélkül helyezheti el egy átmeneti gondozásra felkészített családnál a gyermekét, és hatósági vizsgálat nélkül kapja vissza az általa meghatározott
időpontban. Szülői felügyeleti joga semmiféle korlátozást nem szenved, csupán a nehézségei idején más látja el a gondozási feladatait. A helyettes szülői ellátás csecsemők
és kisgyermekek számára lehetőséget ad, hogy a személyiségfejlődés szempontjából
meghatározó, korai években elkerüljék az intézményes gondozást, hiszen a kicsik kedvező irányú fejlődéséhez érzelmileg hangsúlyozott, személyes és stabil kapcsolatokat
nyújtó szocializációs környezetre van szükség. Ennek legmegfelelőbb közege a család.
A gyermek szokásait, a vele való bánásmódot ismerő és a szülők emlékét ébren tartó,
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állandó helyettes gondozó képes jelentősen mérsékelni a szülőtől való elszakadással
járó érzelmi sérülést.
A szülő feladata, hogy a gyermek életkorának megfelelően megmagyarázza, miért
kell egy ideig idegeneknél laknia, és kinyilvánítsa, hogy ez nem örökre szól, és mindennek ellenére nagyon szereti. Ha mindez megvan, a gyermek tudja, mi miért történik.
Szüleitől kell hallania, hogy az elhelyezés nem a rosszasága miatti büntetés. A befogadó
családnak nem kell megküzdenie azzal a nehézséggel, hogy a gyerek esetleg úgy gondolja, ők azok a „gonoszak”, akik nem engedik, hogy a szüleivel lehessen. Ilyen módon
elejét lehet venni az elválás, a gyász feldolgozása útjában álló bűntudatnak és a veszteségállapotot követő idealizálásnak, polarizáló tendenciának. A vér szerinti családnak
nem könnyű a búcsúzáskor feltörő érzelmekkel szembenéznie, nem könnyű kimondania
és vállalnia a gyermek előtt, hogy képtelen ellátni szülői feladatait. Az elszakadással
együtt járó fájdalom és veszteségérzet átélése azonban meg is erősítheti a szülő és a
gyerek kapcsolatát. Ezt nehezíti, ha a gyermek elhelyezésére nem a szülő saját döntése
alapján kerül sor, hanem a gyermekjóléti szolgálat nyomásgyakorlása következtében,
olyan ajánlásként, amibe ha nem egyezik bele, a gyermek azonnali hatállyal szakellátásba kerül. Ezekben az esetekben az önkéntesség elve súlyosan sérül, ami nehezítheti
a szakemberek, a helyettes szülő és a vér szerinti szülő közötti együttműködést.
A helyettes szülőknél történő átmeneti gondozás valamennyi résztvevő számára nagy
érzelmi megterhelés, amelynek veszélyei gondos tervezéssel és szakmai felkészültséggel
csökkenthetők, megelőzhetők. Alkalmazására lehetőleg csak végső esetben kerüljön
sor, ha a család támogató közege nem működik, és a problémamegoldás egyéb módjai
nem állnak rendelkezésre (Révész, 1999).
A helyettes szülők toborzása, felkészítése, az ellátás koordinálása, a családok segítése nagy munkaigényű folyamat. Téves helyzetértékelés nyomán helyettes szülői családba kerülő gyermek számára az ígéret, hogy hamarosan visszatérhet a szüleihez, nem
válhat valóra. Átéli, hogy a családja nem kerül jobb helyzetbe, úgy érezheti, nem olyan
fontos, hogy ismét együtt legyenek. Ha nem térhet haza, a befogadó családban, ahová
nehézségek árán beilleszkedett, ahol próbált megfelelni, szintén nem tud felnevelkedni.
A szülő is csalódik, ha gyermeke a helyettes szülőtől nevelőszülőhöz vagy gyermekotthonba kerül, hiszen elhitte, hogy a helyettes szülőtől „visszakaphatja” majd gyermekét.
Az átmeneti gondozás szerepére vállalkozó helyettes szülő ilyenkor úgy tapasztalja,
hogy munkája eredménytelen, a kezdetben belátható idejűnek tűnő gyermekelhelyezés
ideje egyre csak nyúlik. Pedig nem véletlenül jelentkezett helyettes szülőnek, nem pedig
nevelőszülőnek. Életmódja, családi kötelezettségei az átmeneti ideig tartó gyermekellátásra teszik alkalmassá, nem hosszú távú, akár a gyermek nagykorúságáig tartó
gondoskodásra. A gyermek és a szülő számára belátható idejű, saját családba való vis�szatéréssel lezáruló helyettes szülői gondozás megvalósítása nem egyszerű feladat.
4. ábra. A helyettes szülői ellátásból kikerülők adatai, 2008–2016 (forrás: KSH, 2016)
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Az adatok elemzése során érdekes tendenciát figyelhetünk meg. Megállapíthatjuk,
hogy a helyettes szülői ellátásból a gyermekek jelentős része a vér szerinti családjához
térhetett haza. 2013 és 2015 között azonban csökkent a visszagondozások aránya, ahogy
a befogadott gyermekek száma is, tehát nagyobb arányban kerültek a gyermekek szakellátásba, mint korábban. Az okok összefüggésben állhatnak azzal a fent bemutatott jelenséggel, hogy a gyermekjóléti szolgáltatók – gyakran a gyámhivatalok nyomására – még
az eleve reménytelennek ítélt esetekben is a gyermekek alapellátásban való tartására
törekszenek, és arra ösztönzik a szülőket, hogy az átmeneti gondozást vegyék igénybe.
Mindezek ellenére a helyettes szülőtől való hazakerülés magas aránya bizonyítja
ennek a szolgáltatásnak a jelentőségét, fontosságát.
A jól sikerült helyettes szülői ellátás keretében a gyermek nem szakad ki megszokott
bölcsődei, óvodai, iskolai közösségéből, élő és rendszeres kapcsolatban marad a szüleivel, a befogadó szülőkben állandó helyettesítő gondozókra talál, személyre szabott törődést kap, az átmeneti gondozás időszakának leteltével pedig zökkenőmentesen térhet
haza a családjához.

Átmeneti gondozás a gyermekek átmeneti otthonaiban
A Gyermekvédelmi Törvény életbelépését követően rövid időn belül számos átmeneti
otthon jött létre az országban, 2002-ben már 36 ilyen intézmény működött. Több közülük a szakellátáson belül indult el, és a dolgozók is a szakellátásból érkeztek. Ebben
az időszakban külön hangsúlyt kellett fektetni a gyermekotthonoknak és a gyermekek
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átmeneti otthonának célja és működése közötti különbségek tudatosítására, a szakmai
alapelvek kidolgozására. Míg a szakellátásban a gyámhivatal szabályozza a kapcsolattartást a gyermek és törvényes képviselői (többnyire a szülei) között, addig az átmeneti otthonban a szülők aktívan részt vesznek a gondozási folyamatban. Munkaidejük
függvényében iskolába, óvodába, bölcsődébe vihetik, hozhatják gyermekeiket, segíthetik a másnapi iskolai felkészülést, fürdethetik, altathatják őket, mesélhetnek nekik,
játszhatnak velük stb. Meg kellett tanulni a szülők bevonását a gyermek ellátásába, a
folyamatos kapcsolattartást, együttműködést.
Amíg a szakellátás otthont pótló, hosszabb távú ellátást nyújt, a gyermekek átmeneti otthona minimális intervenciós szolgáltatás keretében a gyermek családba való mielőbbi visszaintegrálására törekszik a család autonómiájának meghagyása, erősítése
mellett (Papp–Tüski, 2005).
A szakmai módszerek kiérlelése folyamatosan zajlott. Ebben a tanulási folyamatban
jelentős szerepet töltöttek be azok a találkozók, melyeket régiónként szervezett a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet módszertani tanácsadója, Tüski Anna.
2016-ban – a családok átmeneti otthonai szakmai műhelyének mintájára – az ATOSZ
Egyesület berkein belül is létrejött a gyermekek átmeneti otthonainak szakmai műhelye. A szakmai műhely lehetőséget teremt arra, hogy a szakemberek tapasztalatot cserélhessenek, egy-egy kérdésben megoldási alternatívákat oszthassanak meg egymással.
Gyermekek átmeneti otthonába a szülő vagy a gyermek kérelmére, illetve védelembe
vétel melletti kötelezéssel átmeneti időre olyan gyermekek kerülnek, akiknek az ellátása ideiglenesen – a szülő egészségi állapota, életvezetési problémái, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt – a családban nem biztosítható, vagy ennek hiányában a gyermek ellátás és felügyelet nélkül maradna.
A gyermekek átmeneti otthona átmeneti gondozást, teljes körű ellátást biztosít az
ellátott gyermekeknek. Ezek az intézmények zömmel 12 férőhelyesek, családiasan
berendezettek, és általában 3–18 éves gyermekeket tudnak fogadni, akiket 2–4 ágyas
szobákban helyeznek el, számukra teljes körű ellátást, biztonságot, az intézmény munkatársainak személyes, segítő munkája révén kiegyensúlyozott körülményeket, életkoruknak és állapotuknak megfelelő életfeltételeket biztosítanak. Segítik a tanulásukat
és szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnő, háziorvos) az esetek többségében továbbra is változatlanul
fenntarthatók. Néhány otthon anyák és 0–14 éves gyermekeik fogadására is alkalmas,
erre a célra kialakított szobákban. Az átmeneti gondozás a szülő, illetve a törvényes
képviselő kérésére, beleegyezésével történik, írásbeli megállapodás alapján, a problémák
megoldásának időtartamára. Fontos, hogy a szülő továbbra is a gyermeke törvényes
képviselője marad.
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A gyermekek átmeneti otthonának szakemberei szorosan együttműködnek a családés gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal annak érdekében,
hogy a család problémái minél hamarabb megoldódjanak. A gondozás a helyzet rendeződéséig, néhány naptól legfeljebb 12 hónapig tarthat, és szükség esetén 6 hónappal,
illetve a tanév végéig meghosszabbítható. Védelembe vétel keretén belül a gyámhatóság
kötelezően előírhatja a szolgáltatás igénybevételét. Az átmeneti gondozás alatt – amen�nyiben a gondozás időtartama meghaladja az egy hónapot – egyéni gondozási nevelési
terv készül. Ebben történik meg az ellátás indokának definiálása, valamint a feladatok
meghatározása, hogy a gyermek minél hamarabb újra a családjában élhessen. Az átmeneti otthonok elősegítik a rendszeres kapcsolattartást a szülő és gyermeke között,
biztosítják a szülő részvételét a gyermek életében, hogy kötődés a legkevésbé sérüljön. Az
ellátásért a törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni.
A cél az, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek a családjukba
A szolgáltatás igénylése mögött meghúzódó okok változatosak, és megjelenítik az
aktuális társadalmi helyzetet. Az induláskor messzemenően a lakhatási problémák –
hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények – voltak túlsúlyban. Ezt igen hamar
követte az elhanyagolás, az anyagi ellehetetlenülés, a munkanélküliség.
5. ábra. A gyermekek átmeneti otthonába kerülésének okai, 2005–2016 (forrás: KHS, 2016)
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Ahogy teltek az évek, egyre markánsabban jelentek meg a gyermek magatartás-problémái, a családi konfliktusok, majd az iskolai hiányzások. Sajnos a dizájnerdrogok sem
kerülték el az ellátást napjainkra. A határok lazulásával a külföldi munkavállalás, a
törvényes képviselő távolléte lett az aktuális „probléma”. A jelzőrendszer erősítésével a
bántalmazás miatti bekerülések száma is növekedett.
Kevés esetben áll egyetlen, egyértelmű ok az átmeneti gondozás hátterében. Az ellátás okairól gyakran kiderül, hogy csak a valóság egy szeletét tartalmazzák, és több zavar,
nehézség is felmerül a gondozás során, nehezítve a megoldást. Az okok feltárása az egyik
legfontosabb szakmai feladat.
Az átmeneti otthonok feladata az ideiglenes gondozás biztosítása is.
6. ábra. Ideiglenes gondozásban részesültek száma a gyermekek átmeneti otthonában, 2010–2016
(forrás: KSH, 2016)
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Az átmeneti gondozást önként kérő gyermekek száma 2011–2012-ben volt a legmagasabb, 2013-ban kb. egyharmadára csökkent, 2014–2016 között közel 100 fő volt.
Ha egy gyermek önként kéri az ellátását, az okok feltárása nagyon intenzív munkát
igényel, és erős jelenlétet jelent.
Jelentős volt az a jogszabályi változás, mely lehetővé tette az átmeneti gondozás
igénybevételét védelembe vétel melletti kötelezéssel.11 Ezt megelőzően ez a szolgáltatás
kizárólag önkéntes alapon volt igényelhető. A védelembe vétel melletti kötelezésnek
van előnye és hátránya is. Nem egyszerű úgy ellátni egy gyereket, hogy ezzel a köteleA Gyvt. 68. § (3) bekezdés a) pontja, a 2009: LXXIX. törvény 15. § (1) bekezdése vezette be, a 2012: CXVIII. törvény 28. § (2) bekezdés d) pontja módosította, hatálybalépés: 2009. 09. 01.
11
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zéssel valójában sem a szülő, sem a gyerek nem ért egyet. Ilyenkor nehézkesen indul az
együttműködés, de nem kell, hogy így is maradjon. Az ellátás során – gyakran már az
elején – kiderül a család számára, hogy az átmeneti otthon dolgozói nem ellenségek,
ugyanazt szeretnék, közösek a céljaik. Az ellenállás leszerelhető, az együttműködés
megfordítható, javítható. Ez gyakran akkor válik kézzelfoghatóvá a szülők számára,
mikor megtapasztalják a partneri viszonyt, ha megélik, hogy a szülői kompetenciájuk
nem sérül, a gyerek továbbra is az ő gyerekük, beleszólhatnak, irányíthatják az ellátását,
nevelését. Az együttműködés intenzitását nagyban befolyásolja a szülők gyakori jelenléte az otthonokban, hisz a kapcsolattartást nem korlátozzák, ellenkezőleg. A szülők
gyakori jelenléte az egyik pillére a gondozás sikerének. Intenzív a család segítése, mert
gyakori – akár napi jellegű – a kapcsolat nemcsak a gyerekkel, hanem a szakemberekkel
is. Ugyanakkor a család más jellegű segítséget is kap, miután a gyermekek átmeneti
otthonai a gyermekek számára teljes körű ellátást nyújtanak. Megállapítható tehát,
hogy a védelembe vétel melletti kötelezés esetén is van esély a szülőkkel, a gyermekkel
történő együttműködés kialakítására és a sikeres hazagondozásra.
2014-től A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a
12 évnél fiatalabb gyermekek átmeneti gondozását elsősorban helyettes szülőnél kell
biztosítani.12 A rendelkezés célja érthető: minden gyerek, aki nem a saját családjában
nevelkedik, lehetőleg családias, és ne intézményi légkörben éljen. Az átmeneti gondozás
jelenleg mégis nagyobb számban a gyermekek átmeneti otthonaiban, intézményekben
zajlik, és ez a törvényes képviselők kérésére történik így. Ennek a jelenségnek gyakorlati indokai vannak. A helyettes szülői ellátásban a szülő nem tudna olyan mértékben részt
venni gyermeke ellátásában, mint intézményes keretek között. A helyettes szülő és
családja számára sokkal nehezebb lenne biztosítani a szülő számára, hogy munkarendjéhez igazodóan részt vegyen a gyermeke ellátásában, (pl. két este fürdeti, vacsoráztatja,
majd lefekteti gyermekét egy anya, majd két napig nem megy, mivel dolgozik egész napokat, majd reggel hétkor megjelenik, óvodába viszi gyermekét, délután elhozza stb.).
Miután a gondozás nem kizárólag a gyermek ellátását jelenti, hanem a szülő formálását, a kapcsolatuk erősítését, a szülői kompetenciák fejlesztését is, az átmeneti otthoni elhelyezés – hangsúlyozottan rövid távon – adekvátnak bizonyulhat 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében is.
A gyermekek átmeneti otthonában különösen nagy jelentőséggel bír a gondozási idő
hosszának meghatározása, amit alapos helyzetelemzésnek kell megelőznie. Elegendő
időt kell biztosítani a szülőnek arra, hogy helyzetét rendezze, de ne tartson túl hosszan,
mert az csökkentheti a szülő aktivitását, és elbizonytalaníthatja a gyermeket.
12

A 45. § (3) bekezdése, a 2012: CXCII. törvény 39. §-ával megállapított szöveg, hatálybalépés: 2014. 01. 01.
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7. ábra. Gyermekek átmeneti otthonából kikerülők száma a gondozásban töltött idő szerint,
2010–2016 (forrás: KSH, 2016)

A 7. ábra jól mutatja, hogy 2010 és 2016 között a gyermekek jelentős része 0–3 hónapot töltött a gyermekek átmeneti otthonában, 39,17% és 49% közötti aránnyal. A 12
hónapnál hosszabb időt átmeneti gondozásban töltöttek aránya 2014-ben volt a legmagasabb (7,94%), 2015-ben a legalacsonyabb (3,03%). Megállapítható, hogy a gyermekek
átmeneti otthona „pörgős” ellátás, a gyermekek rendszerint rövid időt töltenek az intézményben. Annak ellenére, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít rá, hogy a 12 hónapi gondozásban töltött időt szükség esetén meghosszabbítsák 6 hónappal, illetve a tanév
végéig,13 a gyermekeknek nem érdekük, hogy hosszan tartózkodjanak az átmeneti
otthonban. A cél a probléma mielőbbi orvoslása, és a család egységének helyreállítása.
Hosszú idejű ellátásra leginkább akkor kerül sor, ha a gyermek nem az otthonába távozik, hanem a nevelésbe vételi eljárás idejét az átmeneti otthonban tölti.
A kezdeti bizonytalanság után mind az ellátást nyújtó intézményekben, mind a velük
szorosan együttműködő szolgáltatóknál (pl. gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti
központok) letisztult, hogy mire lehet ezt az ellátást leginkább használni. Nem arra
hivatott, hogy a gyerek elkerülje a szakellátást, és nem az a kudarc, ha a gyerek szakel13

A Gyvt. 47.§ (3) bekezdésének a) pontja
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látásba kerül. Minden ellátási formának megvan a maga helye, szerepe az ellátórendszerben. Ha egy gyerek egyértelműen nem nevelhető a saját családjában, akkor családot
pótló tartós ellátásra van szüksége, ilyenkor nem szerencsés az átmeneti gondozás, mert
a gyakori változás elbizonytalaníthatja, csalódhat a felnőttekben. A gyermekek átmeneti otthona nem arra hivatott, hogy elodázza a szakellátást. Mégis előfordul, hogy az
átmeneti gondozást nevelésbe vétel követi, miután a családgondozás során nem minden
esetben jósolható meg a folyamat kimenetele, és a szakemberek úgy gondolják, intenzív
megsegítéssel a probléma még rendeződhet. Az esetek egy részében ez mégsem sikerül,
és a gyermekek átmeneti otthonában töltött idő alatt válik nyilvánvalóvá, hogy a továbbiakban a gyermek érdekét leginkább a családból történő kiemelés szolgálja.
8. ábra. A gyermekek átmeneti otthonából történő kikerülés, 2008–2016
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2008 és 2016 között az ellátásból kikerült gyermekek nagy többsége (62,59–77,39%)
a családjába tért vissza, ahogy ezt az ábra adatai is bizonyítják. 17,62–12,63% között
mozgott azoknak az aránya, akik ezekben az években szakellátásba kerültek.
Elmondható, hogy a siker a gyermekek átmeneti otthonában az, ha egy gyerek az
életét a családjában folytathatja, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a számára legelőnyösebb ellátásba kerülhet.
A gondozási folyamat tervezésében, végrehajtásában értelemszerűen nemcsak az átmeneti gondozást nyújtó kap szerepet, hanem azok a szakemberek is, akik jóval régebben
ismerik a családot, annak problémáját. Ilyenek például a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtók, a jelzőrendszer tagjai: a nevelési oktatási intézmények, ahol a gyermekek napjuk nagy részét töltik, az egészségügyi intézmények, melyeknek sok információjuk lehet
a családról. Egy dolog biztos: az átmeneti gondozás nem magányos műfaj, eredmény
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kizárólag intenzív együttműködéssel érhető el, és ez nemcsak a család és az átmeneti
otthon szakemberei közötti együttműködést jelenti, hanem a különböző területeken
működő szakemberek közötti együttműködést is. Időt és energiát lehet megspórolni
azzal, ha rendelkezésre állnak más szakemberek – gyakran évek alatt összegyűlt – tapasztalatai, és mintául szolgál a családnak, ha a szakemberek képesek hatékonyan
együttműködni egy cél megvalósítása érdekében.
Felvetődhet a kérdés, hogy ezek mellett az eredmények mellett miért nem növekszik az
intézmények száma, miért van az, hogy számos önkormányzat nem teljesíti törvényben
meghatározott kötelességét. Ha ennyire adekvát és hatékony ez az ellátás, miért nem
terjedt el?
Talán az ellátás költsége lehet erre a válasz. Az otthonok többnyire kis létszámúak,
magas költségvetéssel. Figyelembe kell azonban venni, hogy az ellátás időtartama jelentősen rövidebb, mint a szakellátásban, és ez a költség nagymértékben megtérül,
miután a gyermekek jelentős része (kb. 62–77%) a gondozást követően visszakerül a
családjába. Átmeneti gondozás hiányában ezeknek a gyermekeknek jelentős része szakellátásba került volna, ahol a gondozási idő jóval hosszabb, magasabb ráfordított költségekkel. Az átmeneti gondozásban a szülő jövedelmének függvényében térítési díjat is
fizetnek az ellátásért, ami némileg csökkenti a bekerülési költségeket. Az anyagi szempontok mellett nem elhanyagolhatók azok a szempontok sem, melyek a család erősödésével, a családi egység megtartásával, a család széthullásának megelőzésével kapcsolatosak.

Családok átmeneti otthona
A kilencvenes évek elején szembesült a szociális ellátórendszer azzal a ténnyel, hogy
egyre több család veszti el az otthonát, s kerül olyan helyzetbe, ami a gyermekek alapvető biztonságát veszélyezteti.
A hajléktalanellátás próbált meg elsőként megoldást találni erre a problémára. Létrejöttek az első, családokat befogadó intézmények, a hajléktalan családok átmeneti
otthonai. Valójában törvényi szabályozás híján az aktuális szociális törvény volt a kapaszkodó. A családok elsősorban a lakhatási problémák miatt kerültek ezekbe az intézményekbe. A gyermekekre nem készült külön gondozási terv, a szülők helyzetének
stabilizálása volt a fő szempont, a megfelelő munka megtalálása, a jövedelmi viszonyok
rendezése és ebből következően a gyermekek biztonságának megteremtése.
A Gyermekvédelmi Törvény azonban ezeknek az intézményeknek a működését szoros keretek közé rendezte. Itt már a gyermekek jogán lehetett az ellátást igénybe venni.
A gondozási-nevelési terv elkészítése kötelező elemként szerepelt a rendszerben. A
családok átmeneti otthonának létrehozása törvényi kötelezettség lett.
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A gondozás célja az, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval
meghatározott időn belül rendezni tudják a helyzetüket, és a család működőképes maradjon, szűnjenek meg azok a tényezők, melyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik. Lényeges, hogy a probléma a gyermekvédelmi alapellátás eszközeivel és meglévő elemeivel megoldható legyen. Csak végső esetben kerüljön sor a
gyermekek családból való kiemelésére.
A Gyermekvédelmi Törvény egymásra épülő gyermekvédelmi rendszert hozott létre,
több szereplővel, kötelezettségekkel, de a kötelezettségek mellett a módszer még nagyon
kiforratlan volt. A gyakorlat során derültek ki azok az anomáliák, amelyek az átmeneti
otthonok működése során kérdéseket vetettek fel. Például az országos befogadású átmeneti otthonoknak nehézséget jelentett a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés a távolság miatt. A családok önként kérhetik felvételüket az átmeneti otthonba. A felvételi beszélgetés során kialakult kép alapján kerül sor a család felvételére. Az
illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnak sok esetben nincs előzetes információja
a családról.
A lakhatási problémák még mindig főszerepet töltöttek be a felvett családoknál.
Létrejöttek helyi illetékességű családokat felvevő és országos befogadású intézmények. Anyaotthonok nyíltak, ahová csak gyermekeket és anyákat vettek fel. Az apák sok
estben a hajléktalanellátásba kerültek, vagy jobb esetben munkásszállót találtak maguknak.
A fenntartói paletta is igen változatosan alakult. Civil, egyházi, kistérségi társulások,
önkormányzati fenntartású intézmények jöttek létre. A különböző fenntartású intézmények hitvallásából adódóan nagyon sokszínű ellátási rendszer alakult ki. Ezalatt
értendő többek között a családok számára nyújtott, nem szigorúan a törvényi kötelezettségekből adódó szolgáltatások biztosítása, például az adományok mennyisége, munkába állási tréning szervezése, gyermekek korrepetálása, fejlesztése külső szakemberek
bevonásával stb.
Jelenleg az országban 15914 családok átmeneti otthona működik, melyek az ország
egész területét lefedik. Van kis faluban működő otthon, és vannak nagy, országos hálózatot működtető intézmények.
A családok helyzetének megoldása érdekében speciális megoldások is születtek (pl.
Tarnabod, Encs, Kastélyosdombó). Itt falusi környezetben tanulják meg a családok az
önálló gazdálkodást, és lehetőséget kapnak a továbblépésre.

14

Forrás: KSH, 2015.
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Létrejöttek a krízisközpontok,15 amelyek kizárólag kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, a családon belül rokonok, családtagok által elkövetett erőszak miatt otthonukat
elhagyni kényszerülő bántalmazottak és családtagjaik számára nyújtanak ellátást. A
krízisközpontok elsősorban a bántalmazott érdekeit képviselik, ugyanakkor törekszenek arra, hogy a bántalmazó számára is szolgáltassanak információkat, lehetőségeket
annak érdekében, hogy egy-egy helyzet rendeződjön.
Az ellátás kialakulásának története miatt a tartós lakhatási problémával küzdő családok
száma van túlsúlyban az ellátórendszerben.
9. ábra. A családok átmeneti otthonába költözés okai, 2005–2016 (forrás: KSH, 2016)
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Ezt igazolják a 9. ábra adatai. 2005 és 2016 között a szülők lakhatási problémái miatt
igényelték legtöbben a családok átmeneti otthona szolgáltatásait, arányuk 60,47% (2005)
és 46,78% (2013) között mozgott. Meghatározóak voltak a bekerülés okai között a
szülők életvezetési problémái, és az átmeneti gondozás formái közül itt volt a legmagasabb a bántalmazás miatt jelentkezők száma.
A gyakran súlyos és halmozottan jelentkező problémák ellenére az adatok arról tanúskodnak, hogy az igénybe vevők nagy többsége fél évnél rövidebb időt tölt az ellá
tásban.

15

A Gyvt. 51. § (4) bekezdést a 2011: CVI. törvény 37. §-a iktatta be, hatálybalépés: 2011. 07. 27.
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10. ábra. Gyermekek száma a gondozásban töltött idő szerint a családok átmeneti otthonában
(forrás: KSH, 2016)
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Megfigyelhető, hogy a gyermekek jelentős többsége 6 hónapnál rövidebb időt tölt a
családok átmeneti otthonában. 2015-ben és 2016-ban azonban csökkent az arányuk,
és nőtt a 12 hónapnál hosszabban az intézményben tartózkodók száma, ami egybecseng
a szakemberek azon tapasztalatával, hogy a sokproblémás családok számának növekedésével a kigondozáshoz szükséges idő is hosszabbá válik.
Az ellátás sikerességét igazolja, hogy a halmozott problémák ellenére a családok együtt
tartása a családok átmeneti otthonában a legnagyobb mértékű az átmeneti gondozás
formái közül, innen kerülnek legkisebb arányban a gyermekek szakellátásba. 2008 és
2016 között a szakellátásba került gyermekek aránya az összes ellátott gyermekből
1,97% (2014) és 3,6% (2008) közötti volt. Ugyanakkor a kiköltöző gyermekek fele vagy
több mint fele egyéb ok miatt került ki. Az adatgyűjtésben feltételezhetően itt jelenik
meg a másik családok átmeneti otthonába való költözés, ami utal a vándorló családok
problémájára. 2016-ban 4326 gyermek ellátására került sor a családok átmeneti otthonaiban, közülük 67716 távozott másik családok átmeneti otthonába, ami 15,65%-os
arányt jelent. Ez az arány nem kiemelkedően magas, de az átmeneti otthonok közötti
vándorlás kedvezőtlenül hat a családban növekedő gyermekek fejlődésére, és mind a
szülőkben, mind a gyermekeikben egyfajta intézményi függést alakít ki.

16

(KSH, 2016)
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11. ábra. A családok átmeneti otthonából kikerülő gyermekek száma a kikerülés helye szerint
(forrás: KSH, 2016)
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A szakma fejlődését segítették a módszertani tanácsadók, majd többéves tapasztalat
után létrejött egy szakmai műhely, amely az ország területén működő intézmények
nyilvános fóruma lett. Évente országos konferenciát szerveznek, ahol az aktuális kérdések megvitatása mellett hasznos előadások hangzanak el a társszakmák képviselőitől.
A szakmai műhely évente több alkalommal ül össze. A megszerzett tapasztalatok
alapján itt fogalmazódnak meg azok a – törvényi változtatásokra tett – javaslatok,
melyeket az átmeneti gondozás napi működésének könnyítése, a bentlakó családok
érdekeinek szem előtt tartása indokolt, és ezeket többségében elfogadta a törvényalkotó az évek során.
2005-ben megalakult az átmeneti gondozás érdekvédelmi fóruma, az ATOSZ Egyesület. 2015-ben az átmeneti ellátás gyakorlati kérdéseivel foglalkozó kiadvány jelent
meg az egyesület égisze alatt.17
A fent leírtak alapján elmondható, hogy az átmeneti gondozás hatékony és eredményes ellátási forma, amely csökkenti a gyermekvédelmi szakellátás irányába történő nyomást azokban
az esetekben, amikor remény van rá, hogy – a problémák rendezését követően – a gyermek
visszatérhet családjába, illetve a család önálló életet kezdhet. Rugalmasan tud reagálni a
szükségletekre, miután nem igényel hatósági beavatkozást. Működésében a problémaorien17

Roszík Ágnes (szerk.:) (2015): Az átmeneti ellátás gyakorlati kérdései, Gödöllő, ATOSZ.
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táltság, a családközeliség, a családra mint rendszerre való fókuszálás, a család megtartó képességének erősítése a meghatározó.

Irodalom
Czirják Attila: A gyermekvédelem története. Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez
vezető út, 2008. http://rubeus.hu/wpcontent/uploads/2013/09/22987_czirjakattila_gyvtortenete_ujabb.pdf (utolsó elérés: 2017. 09. 07.)
Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft,
2001.
Papházi Tibor (szerk.) : Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2010, Budapest, NCSSZI, 2012.
www.ncsszi.hu/download.php?file_id=204 (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)
Papp Krisztina – Tüski Anna (szerk.): Átmeneti gondozás – célszerű vagy ideális elképzelés?,
Budapest, NCSSZI, 2005.
Rákó Erzsébet: Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata, doktori értekezés, Debreceni Egyetem BTK, 2010. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/98976/ertekezes.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)
Révész Piroska: A helyettes szülői szolgáltatás, Esély, 1999/2. 59–78, http://www.esely.org/kiadvanyok/1999_2/ahelyettes_szuloi.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)
Zombai Tamás: Dilemmák, lehetőségek. Szociális munka a családok átmeneti otthonaiban,
Esély, 2014/4. 100–126. http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_4/2004-4_5-1_zombai_dilemmak.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 07.)

146

Bogó Emília – Farkas Ágnes – Grosch Mária – Mihály Blanka – Rabi Edina

20 ÉVES A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY

Beregi Brigitta

„LEHETEK MAGAM IS SEGÍTÔ”
Beregi Brigitta az Ökumenikus Segélyszervezetnél, a Családok Átmeneti Otthonában
dolgozik Szolnokon családgondozóként. Férje van, saját lakása, munkája iránt elhivatottságot érez. 13 évesen került a gyerekvédelmi rendszerbe, és utólag úgy gondolja, az
itt kapott segítség nélkül nem jutott volna el idáig. De amikor először csapódott rá a
befogadóotthon rácsos ajtaja, az gyerekként félelmetes volt – ma sem képes könnyek
nélkül emlékezni a pillanatra.
– 1985-ben születtem, épp négy nappal édesapám halála után – kezdi a történetét Beregi
Brigitta, és olyan régi idők mélységeiről mesél, amiről senkivel sem szokott beszélgetni. Sokszor
nincs válasz a miértekre, mert alig maradt valami a múltból, csupán egy dobozka fénykép és
néhány elejtett szó a családtagoktól. Az apját nem ismerte, egyetlen fotó maradt róla, egy
esküvői kép, csak így látta a szüleit együtt. Az apai család valamiért nem akarta befogadni az
édesanyját, hogy miért, az a múlt homályába vész, és ez a tragikus haláleset után sem változott
meg. Az apját, úgy tudja, szívroham vitte el a negyvenes éveiben. A család ezután négyesben
élt egy kőbányai panellakásban: Zoli, a bátyja, Brigitta, az édesanyjuk és az anyai nagymama.
A nagyi volt az, aki ezután mindenről gondoskodott. Az édesanyja ötvenszázalékos rokkant
volt, s bár varrónőként végzett, Brigitta sohasem látta dolgozni. Csak sejti, hogy miért, az
édesanyjának ugyanis volt egy egypetéjű ikertestvére, aki súlyos sérüléssel született, értelmi
fogyatékosként intézetbe került. Az itthon maradt gyermeket az édesanya pedig nagyon félthette, talán túlságosan is.
– Édesanyámnak a nagymamám volt az egyetlen támasza, amíg ő élt, nem voltak anyagi
gondjaink – meséli Brigitta –, a rokkantsági, az árvasági ellátás és a nagymamám nyugdíja
elég volt a megélhetésre. A nagymamám gondoskodó és pedáns asszony volt, félretett pénzt a
saját temetésére, de nekem és a bátyámnak is spórolt, hogy később majd legyen pénzünk a
felnőtt életünkre. Csakhogy 1993-ban meghalt, és ettől kezdve minden megváltozott. A kőbányai lakást mi örököltük a bátyámmal, édesanyám csak használati jogot kapott.
Anyu elhagyott
Mély zuhanás kezdődött: édesanyám beleszeretett egy férfiba, akinek felesége és három gyermeke volt. Sorra olyan emberek találták meg, akik, bár segítséget remélt tőlük, csak kihasználták. Ekkor sem kezdett el dolgozni, egyre többször voltak anyagi nehézségeink, az iskolából
segítettek minket, ruhákat kaptunk, egy kis támogatást. Budapesten hiába volt egy házunk,
amit még apu épített, édesanyám áron alul eladta, mert kitalálta, hogy vidékre akar költözni.
Szolnok közelében egy faluban vett házat, de értékén felül, mert elhitették vele, hogy annyiért
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kell venni, mint amennyiért eladta az ingatlant. Itt éltünk másfél évig. A bátyám csak hétvégeken járt haza, mert az általános iskolát, majd a középiskolát is Budapesten végezte, és kollégiumban lakott. Senki nem tudta, még a bátyám sem, hogy anyu néha felmegy Pestre, és
engem napokig magamra hagy, s előfordul, hogy ennem sincs mit. Valami hajtotta őt a fővárosba, nem találta itt vidéken a helyét, de hogy mi volt a baj, ma sem tudom. 1998 nyara volt
a fordulópont. Anyuval elutaztunk Pestre a bátyámért, kezdődött a nyári szünet, haza akartuk
hozni. Csakhogy az édesanyám nem akart visszatérni a vidéki házunkba, Budapesten akart
maradni, mi viszont a bátyámmal úgy döntöttünk, hazatérünk, hiszen ott van az otthonunk.
Valamiért egyértelmű volt, hogy a bátyám mellett maradok, nagyobb biztonságban éreztem
magam mellette, mint édesanyám mellett. De hogy hogyan volt ez pontosan, anyu miért engedett el minket, arra nem emlékszem, és a bátyámmal sem beszéltünk róla soha. A házban jó
pár hétig kettesben éldegéltünk, ekkor kerültünk a gyermekvédelmi rendszer látókörébe. Anyu
ekkor még értünk jöhetett volna, meglátogathatott volna, de nem tette, ott maradtunk egyedül.
A szakemberek felkutatták a nyírségi rokonainkat, egy hónapig az unokatestvéreinknél
éltünk, de lassan közeledett a nyár vége, el kellett dönteni, mi lesz velünk. Az unokatestvéreink
befogadhattak volna, de végül nem vállaltak minket. Szolnokra kerültünk a Gyivibe, a befogadóotthonba. Amikor a rácsos ajtó ránk csapódott, akkor hasított belém, hogy senkinek nem
kellettünk, sem az unokatestvéreinknek, sem az édesanyámnak. Gyerekként félelmetes volt az
ismeretlen, fogalmam sem volt, mi vár rám, és nem értettem, hová lett a családom, az édesanyám. Még ekkor is értünk jöhetett volna, lett volna rá egy hónapja, de nem jött el. Akkoriban
hozták létre a lakásotthonokat, így én a befogadóból Szolnokon az ország egyik első lakásotthonába kerültem. Ez egy kertes ház volt, több testvérpár élt itt, a fiúk a földszinten, mi, lányok
pedig az emeleten kaptunk helyet. Öt nevelő járt hozzánk, váltásban. A vezetőnővel, Rozika
nénivel nagyon jó viszonyom alakult ki, máig tartjuk a kapcsolatot. A többi nevelőt is megszerettem, volt, akivel kártyáztunk, másokkal beszélgettünk az élet nagy dolgairól, vagy csak
arról, mi történt az iskolában. Van egyfajta diszlexiám, amit akkoriban még nem diagnosztizáltak, ezért az iskolai évek alatt rendszeresen jártam fejlesztőpedagógushoz magyarból és
matematikából is. Édesanyám meg-meglátogatott, de jót sosem mondott, mindig felzaklatott
a találkozás. Volt, hogy eljött Budapestről, de tőlem kért pénzt a visszaútra, egyszer meg beszámolt róla, hogy aláírattak vele egy kockás papírt, meg is fenyegették, és akkor ki kellett
költöznie a kőbányai lakásból, a lakásfoglalók elvették tőle az otthonunkat. Ettől kezdve hajléktalan lett. Máskor is jött, és én mindig úgy éreztem, tőlem vár megoldást, nem mondta ki,
de mintha az árvasági ellátásomat szerette volna megkapni, amit az intézet gyűjtögetett egy
számlán. Az általános iskolában sport tagozatos osztályba jártam, itt kezdtem el kajakozni,
jártunk versenyekre, és a kezdők között többször nyertünk is.
Felnőtt élet
2005-ben leérettségiztem, és egész jól sikerült, a Jászberényi Főiskolán folytattam a tanulmányaimat, szociálpedagógus szakon. A lakásotthonból azonban hirtelen el kellett költöznöm
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egy kiléptető lakásba, ahol már csak heten éltünk együtt, két fiú és öt lány. Havi ellátmányt
kaptunk, zsebpénzt, a számlákat az intézmény fizette, de ez óriási változás volt, magunknak
kellett beosztanunk a pénzt, egyedül kellett főznünk, és hiába tanították a nevelők, hogyan
kell egy ételt elkészíteni, egészen más, ha ott állnak mindig mögöttünk. A szobatársammal
aztán nagyon jó barátnők lettünk, és egy év után a főiskolán is megtaláltam a helyem. A főiskolás évek vége felé a férjemmel is megismerkedtem, aki panaszkodott az egyik közös ismerősünknek, hogy magányos, és végül tőle az én telefonszámomat kapta meg. Megírtam a diplomamunkámat, de a nyelvvizsgát nem tudtam letenni, még egy évig tanulnom kellett a
németet, hogy sikerüljön. De ha meglett volna a diplomám, akkor sem lett volna állásom, három
évig a közmunkaprogramban dolgoztam. 2008-ban jött a hír, hogy édesanyám nagyon beteg,
látogassuk meg. Összebeszéltünk a bátyámmal, bementünk hozzá, de mire odaértünk, már
nem élt. A hajléktalanok betegségeivel küzdött, a bátyám nézte át a papírokat, én nem mertem.
Szerencsére – sok más állami gondozottal ellentétben – nekem és a bátyámnak volt pénzünk.
Megkaptuk a korábban összegyűjtött árvasági ellátást, a nagymamám összekuporgatott forintjait, és a bátyám sok küzdelem árán a lakásfoglalóktól is visszaszerezte a kőbányai lakást.
Kifizetett, és ezekből lett annyi tőkém, hogy Szolnokon tudtam venni egy kétszobás lakást.
Nagyon lepukkant volt, de felújítottam, és ez lett az otthonunk. Végül sikerült elhelyezkednem
az Ökumenikus Segélyszervezetnél, a férjemmel hamarosan összeházasodtunk. Neki is ritkán
beszélek a múltról, mert nem szeret sírva látni, de én magamban gyakran gondolkodom, hogy
mi lett volna, ha másképp alakul, ha nem kerülök a Gyivibe. Talán a bátyám, akiből villamosmérnök lett végül, amúgy is eljutott volna idáig. De ő idősebb volt, én a tanulási nehézségeim
miatt egyáltalán nem biztos, hogy itt tartanék. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptam,
olyan sok lelkierőt, amit anyu nem tudott volna megadni. Az én időmben is voltak olyan gyerekek, akik úgy érezték, idebenn rosszabb nekik, de én mindig a lehetőségeket láttam. Amikor
nemrég találkoztam épp itt, az átmeneti otthon falai között egy lakásotthonos társammal,
nagyon meglepődtem. Én gondozó lettem, ő gondozott, az élet két oldalán álltunk. Akkor kiderült, hogy két út, ami egy ponton összeért, mennyire elmehet két végletesen más irányba.
Mindazt, ami történt, hogy anya elhagyott bennünket, én megbocsátottam neki. Sok minden
az ő hibája volt, de talán nem minden. Talán ha lett volna valaki, aki akkor mellé áll, aki segít
neki, másképp alakul. Azok a nevelők, akik gyerekkoromban engem körülvettek, megmutatták,
hogyan lehetek magam is segítő, hogy lehet az elkeseredetteken segíteni, és nekik köszönhetően most azon dolgozhatok, hogy azok a gyerekek, akik családban vannak, ott is maradjanak,
mert szükség van a családi kötelékre, akármilyen is. Hiszen a rokonok, a szülők, a nagyszülők
adják azt a támogató közeget, amire mindenkinek szüksége van. Én elvesztettem ezt, kaptam
helyette valami mást, de jó lenne, ha a gyerekeknek, akik ide jutnak hozzánk, nem kellene elveszíteniük, és több maradna a számukra a múltból, mint néhány fotó egy kis papírdobozban.
Rist Lilla riportja
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Báló Ottília – Vida Zsuzsanna

A NEVELÔSZÜLÔI
GONDOSKODÁS 20 ÉVE
I. Az elmúlt 20 év az állami szolgáltatók szemszögébôl
Ahonnan indultunk – nevelőszülőség a ’80-as, ’90-es években
Közép- és Kelet-Európában, az ún. volt szocialista vagy rendszerváltó országokban a II.
világháborút követő évtizedekben a gyermekotthoni, gyermekvárosi elhelyezés volt az
általános, és ennek kultúrája nehezen változott. A nevelőszülők kvázi örökbefogadó
szülőkként működtek, többségükben egy-két konkrét gyermek felnevelésére vállalkoztak. A csecsemőotthonok azoknak a kisgyermekeknek a nevelőszülői családba való kihelyezésére tettek javaslatot, ahol a vér szerinti szülők már „lekoptak”, kimondva vagy
kimondatlanul is olyan családot kerestek a gyermeknek, amely akár örökbe is fogadja
a gyermeket. A nevelőszülők felkészítő képzés nélkül, karitatív szándékból indíttatva,
sajátjukként nevelték a gyermekeket, a nevelőszülői felügyelők viszonylag ritka látogatásaik alkalmával leginkább azt jegyezték fel: „a gyermek édes otthonra talált a nevelőszülőnél”. A vér szerinti kapcsolatok negálása volt jellemző, ha mégis felbukkant a szülő, a
nevelőszülői felügyelők igyekeztek őt meggyőzni arról, hogy gyermeke jó helyen van,
látogatásával jobb lenne, ha nem zavarná meg őt…
A hivatásos nevelőszülői gondoskodás kezdetei1
A Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (Gyivi) kísérletképpen alkalmazta az országban az első két hivatásos nevelőszülőt 1983. március 1-jétől. Az eredeti elképzelés
szerint hivatásos nevelőszülői munkakörben pedagógus végzettségű nevelőszülőket
szerettek volna foglalkoztatni. Ez az elképzelés rövid időn belül módosult, az alkalmazást nem kötötték pedagógiai végzettséghez.
A nevelőszülői hálózaton, nevelőszülőkön belüli differenciálást a nehezebben kezelhető gyermekek problémáinak kezelése érdekében tartották szükségesnek. Speciális
ellátási formaként említették a hivatásos nevelőszülőséget, melynek célja a pszichésen
sérült gyermekek felzárkóztatása. Kedvezőbb feltételként értékelték a nevelőszülők
(Forrás: Pálhalminé Jeszenszky Mária nevelőszülői tanácsadó, képzési felelős 2005. október 10-én készült
beszámolója)
1
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vonatkozásában azt a tényt, hogy munkaviszony keretében végezhetik feladataikat, a
hagyományos nevelőszülői funkciók nem változtak, hanem többletfeladatokkal bővültek. Az elképzelés szerint a munkáltató ily módon aktívabban befolyásolhatja a nevelőszülő munkájának szakszerűségét, tervezhetőségét.
A fővárost követően 1984-ben több megye is vállalkozott hivatásos nevelőszülők
foglalkoztatására, Heves megyében két család, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyékben egy-egy család működött hivatásos nevelőszülőként. A 8 nevelőszülői családban
összesen 40 gyermeket neveltek, 21 leányt és 19 fiút. A gyermekek csecsemőotthonból
kerültek a családokba, és komoly hospitalizácó tüneteit mutatták.
Dr. Vilusz Antónia rögzítette a hivatásos nevelőszülői kísérlet tapasztalatait.
A vizsgálat alapján az alábbi következtetésekre jutottak: a hivatásos nevelőszülői család
összetétele akkor optimális, ha különböző nemű gyermekeket helyeznek el a családban,
akiknek életkora 1–3 évvel tér el egymásétól. A saját gyermek léte nem akadályozza a
nevelőszülő és a nevelt gyermek érzelmi kapcsolatának elmélyülését. A gyermekek vér
szerinti rokonaikkal való kapcsolattartásáról rögzítette, hogy nehéz pedagógiai probléma megoldására vállalkoznak azok a nevelőszülők, akiknek a szüleikkel való találkozásra kell a gyermeket felkészíteniük. Még nehezebb feladat a látogatás káros hatásait
ellensúlyozni. Amennyiben a látogatás oly mértékben zavarja a gyermek egészséges
fejlődését, hogy pedagógiai eszközökkel nem orvosolható, akkor a korlátozását vagy
megvonását kell kezdeményezni. Célszerű minden nevelőszülőnél történő elhelyezés
előtt az örökbeadhatóság tekintetében vizsgálatot tartani, és akkor kerüljön ki a családba a gyermek, ha az örökbeadhatóság feltételei nem állnak fenn.
A 40 gyermekből 17 roma származású volt, eredményes beilleszkedésüket elő tudták
segíteni.
A vizsgálatban részt vett egy olyan hivatásos nevelőszülői család, ahol négy fogyatékos és egy ép értelmű gyermek nevelkedett. Megállapítást nyert, hogy a fogyatékos
gyermekek arányának kisebbnek kell lennie. Az optimális családlétszám vonatkozásában
úgy értékelték, hogy öt gyermek nevelését lehet ellátni, esetleg két saját gyermek mellett.
A foglalkoztatás szabályozásában kimondták a büntetlen előélet kívánalmát, a gyermeknevelési tapasztalat fontosságát, a feladattal hagyományos nevelőszülőként való
megismerkedés fontosságát. Megállapították, hogy az életkor garantálhatja a hosszú
távú elhelyezés lehetőségét. Az egészségi állapotot ellenőrizték, a távozó gyermek helyére fél év elteltével helyeztek új gondozottat. 1986-ban megjelent a hivatásos nevelőszülői munkaviszonyról szóló rendelet.
A ’90-es években nyilvánvalóvá váltak a hivatásos nevelőszülőség szakmai anomáliái: tisztázatlan motivációk, rejtett örökbefogadási szándék, a vér szerinti szülőkkel való
kapcsolat hárítása. A Népjóléti Minisztérium Módszertani Osztályának irányításával
a Fehér Kereszt Alapítvány és a Fővárosi Gyivi szervezésében indult el 1992-ben a hi-
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vatásos nevelőszülők képzése, melyen a nevelőszülői felügyelők és a nevelőszülők együtt
vettek részt egy 200 órás tanfolyam keretében.
Ebben az időben egy másik kísérlet is indult roma származású hivatásos nevelőszülők felkészítésére. Az elképzelés a roma kultúra gyermek- és családszeretetére épült, azt
az igényt hangsúlyozva, hogy minden gyermek a saját népe kultúráját, értékeit közvetítő közegben nevelkedjék, identitását erősítve. Nem mellékesen a képzésnek foglalkoztatáspolitikai célja is volt: roma asszonyok számára nyújtott állást, egzisztenciális
biztonságot.
Az 1997. évi Gyermekvédelmi Törvény megfogalmazta a nevelőszülővé válás kritériumait, kialakult az egységes felkészítő képzés gyakorlata. Az alapfokú iskolai végzettség
ugyan nem volt előírva a jogszabályban, de a működtetők általában elvárásként fogalmazták meg. A nevelőszülők 60 órás felkészítő képzésének elvégzése volt a bemeneti feltétel,
erre épült rá a hivatásos nevelőszülők számára kötelező 300 órás, az Országos Közoktatási Jegyzékben nyilvántartott hivatásos nevelőszülői tanfolyam. A próbaképzések 1998ban indultak a fővárosban, Hajdú-Bihar és Békés megyében. A hivatásos nevelőszülői
képzés sajátos helyet foglalt el a szociális szakképzések rendszerében. Mindegyik csoport
képzése során felmerültek az involválódásból adódó nehézségek, az érzelmi bevonódás, a
felelősségvállalás és a határtartás kérdései. A nevelőszülők egymástól való elszigeteltségére lehetett következtetni a közlési igényből, a beszélgetésekből. Az elméleti ismeretek
megszerzése mellett igen fontos volt számukra az együttlét. Ez a felismerés vezetett oda,
hogy a hivatásos nevelőszülők számára elindultak az esetmegbeszélések, a szupervízió,
hogy pl. a fővárosban havonta továbbképzés keretében találkoztak. A csoportmunka tette
láthatóvá, hogy másoknak is vannak hasonló problémáik és örömeik, ennek felismerése
közösségformáló hatású, önkontrollfejlesztő és önbecsülést növelő értékkel bír.
A hivatásos nevelőszülők felkészítő képzése mellett az ún. hagyományos nevelőszülők számára is kötelező lett a felkészítő tanfolyam: ez Magyarországon 1997-től a
FIKSZ-program szerint zajlott, amely az angolszász és skandináv országokban is használt PRIDE-program adaptációja volt. A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú
Egyesület szervezte az első FIKSZ-trénerek képzését 1996–97-ben, a csoportot egy
holland mestertréner, Rob von Page vezette. A FIKSZ-program tematikája jól felépített,
a ’90-es években a magyar gyermekvédelemben a reveláció erejével bírt, hosszú időre
meghatározva a nevelőszülői képzések, az egész nevelőszülői szakma szemléletét. Önmagában az a tény, hogy a csoportokat egy a nevelőszülői ellátásban tapasztalattal bíró
szakember mellett trénertársként nevelőszülő is vezette, a nevelőszülők elismerését,
munkatársi megbecsülését jelentette.
Átütő erejű volt a képzés a nevelőszülői feladatra jelentkezők számára is: segített
tisztázni motivációjukat, az ösztönös segítéstől a tudatos feladatellátásig vezette a jelölteket, komoly szemléletváltozást eredményezett a gyermek vér szerinti családjának,
múltjának, identitása tisztázásának az elfogadásában. A nevelőszülői feladatra jelent-
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kezők megértették, mitől más a családjából kiemelt gyermeket nevelni, a csoportvezető trénerek segítségével (akiknek egyike gyakorló nevelőszülő) felmérhették erősségeiket és fejlesztendő területeiket, így megalapozott, felelős döntést hozhattak a csoport
vezetőivel együtt, hogy tudják-e vállalni a nevelőszülői feladatot, s ha igen, hány, milyen
életkorú, milyen speciális ellátási igényű gyermeket tudnak családjukba fogadni.
Az új jelentkezőkön túl a kétezres évek elején valamennyi működő nevelőszülőnek
el kellett végeznie a képzést, könnyítést a már legalább 10 éve nevelőszülőként működő
vagy már csupán utógondozói ellátottat gondozó nevelőszülők kaphattak: ők a FIKSZ
rövidített, 15, illetve 8 órás verzióját ismerhették meg.
A minőségi elvárások mellett a működtetők részéről jogosan fogalmazódtak meg men�nyiségi elvárások is, vagyis növelni a nevelőszülők számát. Ezt az elvárást a képzés nem
tudta teljesíteni, sőt, az alkalmassági vizsgálatokkal együtt nagyon erős szűrőként
működött. Ennek (is) köszönhető, hogy a kétezres évek elején némi csökkenés volt tapasztalható a nevelőszülők számában. Számos vizsgálat megállapította, hogy a szigorú
bemeneti feltételeknek (alkalmassági vizsgálatok, képzés) köszönhetően a feladatra
jelentkezőknek mintegy 25-30%-ából vált csak nevelőszülő.
Ugyanakkor ezek az így felkészített nevelőszülők értették a nevelőszülőség átmeneti jellegét, gyakorolták a kapcsolattartást, képesek voltak jól elengedni nevelt gyermeküket a hazagondozás vagy az örökbefogadó családba történő átgondozás esetén, és
képesek voltak szervezetben, egy team tagjaiként működni.
Együttműködések – a nevelőszülő mint a szakmai team tagja
A Gyermekvédelmi Törvény és végrehajtási rendelete, a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet
meghatározta a nevelőszülői ellátás szakmai szabályait, az elhelyezési feltételeket és az
ellátás tartalmát.
A nevelőszülőkkel szembeni elvárások változásával párhuzamosan a nevelőszülői
tanácsadói munka is komoly változáson ment át. Pálhalminé Jeszenszky Mária, a Fővárosi Gyivi nevelőszülői tanácsadója így írt erről:
„Nevelőszülői felügyelőből tanácsadók lettünk. Az elnevezés körüli problémázás is
jelzi, hogy nem egészen tisztázott a dolog, hogy munkánk tanácsadó jellegű-e, vagy
eltolódik az adminisztráció, nyilvántartás vagy szervezés irányába. Jó lenne, ha családgondozás lehetne, a szülők is ezt igényelnék. Ehhez viszont a gondozottak létszámának nem lenne szabad meghaladnia a 25-30 főt. Nagy gondozotti létszám esetén nem
valósulhat meg a mindenre kiterjedő segítségnyújtás. Ebbe a munkába beleviszi az ember
a teljes személyiségét, érzelmeit. Egy-egy gyermek sorsát érintő probléma hosszú ideig
tartó töprengésre készteti a tanácsadót. A problémákkal való azonosulás lelkileg leterhelő. 50-70 fő gondozott létszám esetén halmozódnak a gondok, nem képes a tanácsadó
higgadtan, megnyugtatóan fellépni. Mostanában már a nyugodt találkozások megszer-
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vezése is akadályokba ütközik. Minden család csak este van otthon. Nagy létszám
esetén szinte minden este látogat a tanácsadó, de napközben is, közben meg le van
terhelve adminisztrációval, és a vidéki családokat is fel kell keresnie.
Szükséges lenne a tapasztalatok rögzítése, esettanulmányok kidolgozása, emiatt is
szeretnénk kisebb esetszámokkal dolgozni. Feltétlenül az irányba kell fejlődnünk, hogy
az új jelentkezőkkel való foglalkozás hatékonyabb, a nevelőszülők kiválasztása tökéletesebb legyen – ez alapozná meg későbbi munkánk sikerét és szolgálná leginkább a
gyermek érdekét.”
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépését követően 1998–2000 között lezajlott
valamennyi állami gondoskodásban élő gyermek gyámhivatali felülvizsgálata. Ezek
voltak az első, teamben történő esetmegbeszélések, ekkor készültek el az első elhelyezési tervek és egyéni elhelyezési javaslatok. A felülvizsgálatokon minden, a gyermek
ügyében érintett szakember részt vett, meghívták a vér szerinti szülőket és a testvérek
ügyének felülvizsgálatát is ekkor tartották meg. Sok esetben megrendítő találkozásoknak voltak tanúi a jelen lévő szakemberek, a szülők és különböző gondozási helyen élő
gyermekeik hosszú idő után ekkor találkoztak újra egymással.
A testvérek együttes elhelyezésének, a 12 év alatti gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének prioritása ettől fogva vált erős szakmai szabállyá (azzal együtt, hogy
ezt a Gyermekvédelmi Törvény a hatálybalépésétől kezdve kimondta). A felülvizsgálatokkal együtt történt meg az intézeti gyámság jogintézménye helyett a gondozói gyámság bevezetése, a nevelőszülők vállalhatták a gyermekek teljes körű gyámságát vagy a
törvényes képviseletét, vagyonkezelés nélkül. A Gyivi-k addigi családgondozóiból gyámi-gondozói tanácsadók lettek, a vér szerinti családok gondozása az akkor kiépülő
gyermekjóléti szolgálatok családgondozóihoz került. Ezzel együtt a nevelőszülői hálózatoknak, mint ahogy minden gondozási helynek is, volt családgondozói feladatuk,
egészen 2013 végéig. A nevelőszülői hálózatok többségében ezt a tanácsadók látták el,
abból az alapállásból kiindulva, hogy egy személyben szükséges képviselni a vér szerinti és a nevelőszülő oldalát is, ez lehet a gyermek legjobb érdeke képviseletének a garanciája. Ugyanakkor voltak hálózatok (főként civil és egyházi fenntartásúak), ahol erre
külön családgondozói munkakörben alkalmaztak szakembert, mondván, hogy ő bevonódástól mentesen képes érvényesíteni a gyermek legjobb érdekét.
A nevelőszülőknek a gyakorlatban is meg kellett tanulniuk a team-munkát, családjukat a nevelőszülői tanácsadón kívül a területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyámi
gondozói tanácsadói is látogatták, a szülőkkel, hozzátartozókkal a kapcsolattartások
rendszeresekké váltak, a szakmai folyamatokban, a gyermekek sorstervezésében aktív
szerepet játszottak a családgondozók és a gyámhivatali ügyintézők is.
A nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók is „megtanulták” a szakmai folyamatok
adminisztrációját, a macis lapok kitöltését, a gyámi jelentések, az éves számadások elkészítését.
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Tapasztalataink szerint a nevelőszülők tudatossága a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése óta nagyon sokat változott, aktív tagjaivá váltak a szakmai teamnek.
Erősségükké vált a vér szerinti szülők elfogadása, a gyermekek hazagondozása vagy
örökbefogadó szülőkhöz történő átgondozása, megtanulták kezelni a gyermekek által
hozott problémák jó részét, a lojalitás-konfliktustól a kettős hovatartozás érzésének
kezelésén át az átmenetiség és a feltételesség érzésének a feloldásáig.
Ugyanakkor több olyan esetet is ismerünk, mikor a gyermek és a nevelőszülő illesztése nem volt sikeres, illetve tudomásul kellett venni, hogy számos olyan életesemény
történhet, amely miatt meg kell változtatni a gyermek gondozási helyét, s a gyermek
kikerülhet a családból.
A családra, mint valamiféle csodaszerre tekintünk, s ez így van jól. Éppen ezért különösen nehéz arról beszélni, ha egy nevelőszülői családba történő elhelyezés rövidebb-hosszabb idő után a gyermek gondozási helyének megváltozásával végződik. A
felfokozott várakozás után egyaránt súlyos kudarcként éli meg az ilyen helyzetet a
gyermek, a nevelőszülő és a nevelőszülői családot támogató szakember is. Úgy érzik
valamennyien, hogy erőfeszítéseik, odaadó munkájuk kudarcba fulladt, s e szomorú
szituáció szereplői keresik a válaszokat: Hol rontottam el? Mit nem vettem észre? Mikor
és hogyan kellett volna másképp tennem, hogy elkerüljük ezt a helyzetet?
Eleinte még a megfelelő kifejezést is nehezen találtuk a jelenségre, küzdöttünk a
szavak által sugallt negatív értékeléssel. „Sikertelen nevelőszülői kihelyezések”, „vis�szaszállítás, visszahelyezés nevelőszülőtől gyermekotthonba” – mind azt üzente, hogy
valamit elrontottunk. Ugyanakkor szeretnénk kiemelni, hogy a gondozási hely megváltoztatása az esetek egy részében olyan lépés, amire nem azért kerül sor, mert valami az
előző gondozási helyen nem vagy nem kielégítően működött, hanem mert egy új helyzetre reagálva csak így lehetett a gyermek számára jobb megoldást találni.
Tévhit, hogy a család szerető, elfogadó légköre mindent képes megoldani: szakmai támogatás nélkül a gyermek fejlődését, fejlesztését nem tudjuk elősegíteni, ráadásul a nevelőszülői családot is szétzilálhatja egy teljesíthetetlen feladat. A szakmai elvárások
tisztázása, az optimalizálás a feladatunk, s mellette a család hosszabb távú teljesítőképességének megőrzése. Nem csupán a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekekért
vagyunk felelősek, hanem a nevelőszülői feladatra vállalkozó felnőttekért, családokért is.
Nevelőszülőkre szükség van. A hálózatok bővítése, fiatalítása jól képzett, a feladatot
hivatásként vállaló munkatársakkal komoly kihívást jelent a működtetők számára.
A jogszabályi változások és szakmai hitvallásunk az intézmények helyett a családban
történő elhelyezést preferálják, de azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a bővítés során
a gyermekek biztonságos elhelyezése, szükségleteik optimális színvonalú kielégítése
érdekében a minőségi szempontoknak felül kell írniuk a mennyiségi szempontokat.
Ez igaz a nevelőszülőket támogató szakmai teamre is. A nevelőszülői hálózatok megerősítéséhez elengedhetetlenül szükséges a nevelőszülői tanácsadók továbbképzése,
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megerősítve megfelelő mentálhigiénés, gyógypedagógusi és fejlesztőpedagógusi támogató háttérrel, valamint esetmegbeszélések és szupervízió biztosításával.
2014. január 1. az egységes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetése
A Gyermekvédelmi Törvény 2014. január 1-jével hatályba lépett módosítását korszakhatárnak kell tekintetnünk a nevelőszülői ellátás tekintetében.
Bevezetésre került a befogadó szülő fogalma, amelybe beletartozik az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülő és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek számára teljes körű ellátást nyújtó nevelőszülő, ideértve a különleges és speciális nevelőszülőt is.
2014. január 1-jétől a családjukból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátásban lévő
gyermekeket nevelő nevelőszülői és hivatásos nevelőszülői jogviszony egységes foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. A családjukban élő gyermekek átmeneti gondozását
végző helyettes szülők jogviszonya ugyanakkor nem alakult át foglalkoztatási jogviszonnyá. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes
kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletet ettől az időponttól hatályon
kívül helyezte a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony
egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.
Az egységes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetése több szempontból is
szükségessé vált. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek nevelése során
felmerülő összetett feladatokon túl a gyermekek szükségleteinek megfelelően – a személyre szóló törődés és ellátás biztosítására törekedve – a professzionális nevelőszülőség irányába történt elmozdulás. A nevelőszülőséget élethivatásként vállaló családok
számára – különös tekintettel a más keresőtevékenységet nem folytató nevelőszülőkre
– a jogszabály tág kereteket biztosít, ugyanakkor figyelemmel van a nevelőszülő saját
gyermekeire is. A nevelőszülői feladatellátás foglalkoztatási jogviszonyként történő
elismerése és ezzel a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság megteremtése a
más keresőtevékenységet nem folytató nevelőszülők számára biztonságot, kiszámíthatóságot adott.
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok a Gyermekvédelmi
Törvényben kerültek rögzítésre, újragondolva a nevelőszülői családban elhelyezhető
gyermekek számát is, figyelemmel a család saját, vér szerinti gyermekeire, a nevelt
gyermekek szükségleteire, és a nevelőszülői feladatvállalás mellett folytatott egyéb
keresőtevékenység vonatkozásában is korlátozások léptek életbe. Mindezek a változások
a gyermekek biztonságos ellátását szolgálták, bár kétségtelen, hogy a szabályozás egyes
kérdései sok vitát váltottak ki.
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 2014. január 1-jei bevezetését követően egy
évig a mellette folytatható keresőtevékenység mértékére meglehetősen szigorú szabá-
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lyokat hozott a jogalkotó. Ha a nevelőszülő saját gyermekeit is beszámítva 4 vagy annál
több gyermeket nevelt, akkor más keresőtevékenységet csak heti 20 órát meg nem
haladó mértékben vállalhatott annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő ellátásban,
személyre szóló törődésben részesüljenek. Időkorlátozást csak abban az esetben nem
kellett alkalmazni, ha a munkavégzésre a nevelőszülő otthonában került sor. A szándékot méltányolva ugyanakkor a gyakorlatban indokolatlanul szigorúnak tűnt a korlátozás, bizonyos esetekben nehezen is volt betartható, más esetekben, különösen régebb
óta működő nevelőszülőknél – középiskolás gyermekek nevelése esetén – értelmetlen
is volt. Ezért 2015. január 1-jével úgy módosult a jogszabály, hogy a keresőtevékenység
időkorlátozás nélkül folytatható, bármennyi ellátott is van a nevelőszülőnél elhelyezve.
Ezzel az enyhítéssel a jogalkotónak az a szándéka jutott kifejezésre, hogy a nevelőszülői
tevékenységükön kívül végzett munkájukban elismert szakembereknek ne kelljen a
nevelőszülőség és a hivatásuk között választani, illetve hogy ez a feltétel ne riassza el
az érdeklődőket a nevelőszülőségtől.
A törvényben szabályozták a nevelőszülői tevékenység díjazását, a munkaidő és a
szabadság, valamint a helyettesítés és a segítés kérdéseit is. A változást követő első év
tapasztalatai alapján korrigálták a szabadság számítását, s kétségtelen tény, hogy a
nevelőszülők folyamatos munkavégzését és a gyermek biztonságos ellátását igen nehéz
a munkajogi szabályokkal összehangolni. A változások nagy adminisztrációs terheket
róttak a munkáltatói feladatokat ellátó működtetőkre is, hiszen a nevelőszülők munkabérének és szabadságának számítása mind a nevelőszülői családban elhelyezett gyermekek számával, gondozási szükségletével van összefüggésben, ami csak pontos és
naprakész nyilvántartások vezetésével biztosítható.
A nevelőszülői jogviszony egységes foglalkoztatási jogviszonnyá történő átalakításával a korábbi, a nevelőszülőkre és hivatásos nevelőszülőkre eltérő módon megállapított
szabályok egységesítését is el kellett végezni, s az átmenet gördülékeny biztosítása érdekében szükséges volt átmeneti szabályokat alkotni, továbbá a jogalkotó a nevelőszülők számára biztosított egy olyan felkészülési időszakot, míg az új szabályozást megismerhették, tevékenységük folytatására vonatkozóan felelős döntést hozhattak.
A foglalkoztatási jogviszony bevezetésével egyidejűleg jelentősen megváltoztak a
nevelőszülőkre vonatkozó képesítési előírások is. A korábbiakhoz képest nem változott,
és a befogadó szülőkre egységesen vonatkozik az a szabály, hogy a helyettes szülői és a
nevelőszülői tanfolyamot megelőzően a befogadó szülői feladatra jelentkezők döntés-előkészítő programon vesznek részt, amelynek célja a nem vér szerinti családjukban nevelkedő gyermekekre és a befogadó szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása,
valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e befogadó szülőnek. A döntés-előkészítő programot követően a résztvevő és az oktatók együtt döntenek arról,
hogy a résztvevő jelentkezzen-e a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamra.
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A hatályos szabályozás szerint nevelőszülő az lehet, aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy a nevelőszülők számára
szervezett Központi Oktatási Programot (KOP) eredményesen elvégzi. Az 500-600 órás
OKJ-s képzések jelentős terhet róttak a nevelőszülőkre, ezért vált szükségessé egy a
nevelőszülői tevékenység folytatása mellett is időben vállalhatóbb, 240 órás képzés
kidolgozása.
A nevelőszülői szakképesítés vagy képesítés megszerzésének eredeti, 2016. december
31-i határidejét szükséges lett 2 évvel, 2018. december 31-ére kitolni a nevelőszülők
számára szervezett KOP szerinti képzések térítésmentes hozzáférése érdekében. Ennek
fedezete az EFOP-3.8.2. kódszámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt
projekt keretében biztosítható, amelynek megvalósítási időszaka a konvergenciarégiókban 2016 végén kezdődött meg.
Az előírt végzettséggel rendelkező nevelőszülőnek – csakúgy, mint minden szociális
szférában működő szakembernek – továbbképzési kötelezettsége van, illetve a nevelőszülő a továbbképzésen felül évente legalább 6 órás, legfeljebb 12 órás működtetői továbbképzésen is köteles részt venni.
1. ábra

A nevelőszülői jogviszony és nevelőszülő-képzés
átalakulása – szakmává válás
1997.11.01.

1997.11.01.
hivatásos nevelőszülői
jogviszony
60 órás
nevelőszülői
tanfolyam +
OKJ
Kötelező
továbbképzés

60 órás
nevelőszülői
tanfolyam vagy
OKJ
meghatározott
modul

„hagyományos”
nevelőszülői jogviszony

Nevelőszülői
foglalkoztatási
jogviszony
Kötelező
továbbképzés és
működtetői
továbbképzés

2014. 01. 01.

OKJ (500-600 óra)
szakképesítés vagy
KOP (240 óra)
képesítés

60 órás
nevelőszülői
tanfolyam

társadalombiztosítottság,
nyugdíjszerző
idő, alap- és
kiegészítő
díjazás

(Forrás: „A gyermekvédelmi szakellátás 20 év tükrében” – Baloghné Gábor Katalin (EMMI
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály főosztályvezető) előadása a 2017. augusztus 29–31.
között megrendezett Országos és Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencián)
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A Gyvt. 2014. január 1-jével hatályos módosítása vezette be a gyermekvédelmi gyámság jogintézményét, amelyet komoly szakmai vita előzött meg, és amelynek elfogadása
még mindig nem tekinthető teljes körűnek a gondozási helyek részéről, legyen az gyermekotthon vagy nevelőszülő. A gyermek jogainak védelme és a gondozási helytől független érdekének képviselete hívta életre ezt a jogintézményt, amelynek fogadtatása a
nevelőszülők és a nevelőszülői hálózatot működtetők részéről is igen vegyes volt. Sokszor
hangzott el az az érv, hogy a gyámság elvétele a nevelőszülő iránti bizalmatlanságot
fejezi ki, nehezítetté vált a gyermekek ügyeinek intézése, holott a jogalkotói szándék a
nevelőszülők adminisztrációs terheinek a csökkentése (is) volt.
További gyakran hangoztatott kritikai észrevétel, hogy a gyermekvédelmi gyámokra vonatkozó képesítési előírások mellett nem jelenik meg elvárásként a gyámok foglalkoztatásánál a gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat. A magas
esetszám miatt nehezen tudják ellátni feladatukat, és a gyámok körében tapasztalható gyakori fluktuáció miatt a gyermekvédelmi gyám nem lehet a gyermek életútfelelőse. Ezzel együtt is a jogintézmény indokoltságával kapcsolatban egyre kevesebb az
ellenvélemény, de kétségtelen, hogy ezt az együttműködést még mindig tanulják az
érintettek.

II. Civil szemmel a nevelôszülôi ellátás elmúlt 20 évérôl
A kezdetek előtti idők
Ha szeretnénk megkeresni a nevelőszülőség és a civilség közös gyökereit, valószínűleg a
hagyományos paraszti közösségekig érdemes visszamennünk az időben. Bár gazdasági
okok is késztették arra a gyermektelen házaspárokat, hogy a falu árván maradt gyermekeit felneveljék, akik majd öregségükre gondjukat viselik, ezen közösségek egymásrautaltsága miatt természetes volt az is, hogy a nehéz helyzetbe került családok gyermekeiről
időlegesen más falubeli gondoskodott. Azonban mindig voltak olyanok is, akik vallási
meggyőződésből vagy akár „csak” egyszerű gyermekszeretetből, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vettek magukhoz ellátatlanul maradt gyermekeket. Ezen a hagyományon
alapul a Magyarországon hagyományos nevelőszülőnek nevezett gondoskodási forma.
Ugyanakkor a magyarországi egyházak mindenkor fontos céljuknak tekintették a
magukra maradt gyermekekről való gondoskodást. Ezt a szerepet az egyházak mellett
a XIX–XX. század folyamán mindinkább az állam igyekezett ellátni, de a XX. század
első felében Magyarországon is egyre nagyobb teret nyertek a civil szervezetek.
Az 1950-es évek elejétől az 1980-as évek végéig tartó politikai berendezkedés kizárólag állami feladattá tette a gyermekvédelmet, benne a magára maradt gyermekekről
való gondoskodást. Egyházi intézmények ilyen feladatot ebben az időszakban nem
láthattak el, a civil szervezetek működését pedig már a korszak elején betiltották. Az
uralkodó ideológia szerint az állam minden téren pótolni tudja a szülőt, sőt az állami
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gondoskodás bizonyos esetekben hasznosabb is, mint az államhatalommal bármely
okból (akár politikai meggyőződés, akár köztörvényes kriminalizálódás miatt) szembehelyezkedő szülő gondoskodása. Talán ekkor születik meg a közbeszédben még ma
is használt „állami gondozott” kifejezés, ami azokban az időkben jellemzően a nagy
létszámú gyermekotthonok lakóira utalt.
De különös módon – talán az intézeti férőhelyek kezdeti hiánya vagy a vissza nem
szorítható társadalmi igény okán – továbbra is fennmaradt a hagyományos nevelőszülőség intézménye. Ez azonban szintén fokozott állami kontroll alá került. Viszont a
nevelőszülők képzéséről senki nem gondoskodott. A hatóságok logikája szerint mosson,
vasaljon, takarítson, adjon enni a gondozott gyereknek, és a feladata itt véget ér. A
nevelőszülő gyámi feladatokat nem láthatott el. Az államigazgatási hierarchia legalján
állt, így érdekérvényesítési képessége szinte nem is létezett. Ennek megfelelően díjazása egy jelképes tiszteletdíj volt.
Az 1980-as évek közepére vált elfogadottá az a nézet, hogy a gyermekek „néha” jobban fejlődhetnek családi környezetben, mint egy hatalmas intézetben. Ekkor jött létre
egy új gondozási forma, a hivatásos nevelőszülőség. Ugyanakkor párhuzamosan megmaradt a hagyományos nevelőszülőség intézménye a jelképes tiszteletdíjjal. A családoknak közel a fele egy gyermeket nevelt, amiből feltételezhető, hogy nem megélhetési
célból vállalkoztak a feladatra.2
A változások évtizede
Az 1990-es évek politikai változásai során az állami gondozott gyermekek ügyére eleinte kevés figyelem irányult, a gondoskodás rendszere és állami logikája így alig változott.
Az 1990-es évek második felében több irányban kezdődtek meg a változások. Minisztériumi szinten nekiláttak egy új Gyermekvédelmi Törvény kidolgozásának. Ennek
során már korán felvetődött, hogy ne csak állami vagy önkormányzati fenntartói lehessenek egy nevelőszülői hálózatnak vagy gyermekotthonnak, hanem egyházak vagy civil
szervezetek is. A jogszabályi előkészítésbe a civileket is bevonták.
Fontos jellemzője volt még ennek az időszaknak, hogy addig soha nem látott egyszerűséggel lehetett egyesületeket, alapítványokat létrehozni. Az irányadó, egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény mindössze 28 paragrafusból állt. Egyesületek esetén
még hozzájött a Polgári Törvénykönyv három paragrafusa. (Ma ugyanerre egy 76 paragrafusból álló, anyagi szabályokat tartalmazó törvény, egy 125 paragrafusból álló
eljárási törvény és a Polgári Törvénykönyv 72 paragrafusa vonatkozik.)3
(Forrás: dr. Baracsi M. Zoltán írása a Fészek Gyermekvédő Egyesület történetét bemutató, közeljövőben
megjelenő kiadvány kéziratából)
3
(Forrás: dr. Baracsi M. Zoltán írása a Fészek Gyermekvédő Egyesület történetét bemutató, közeljövőben
megjelenő kiadvány kéziratából)
2
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A 1990-es évek első felét sok-sok új szerveződés létrejötte jellemezte. A jogi személ�lyé válás megteremtette a lehetőséget pályázati források megszerzésére, ez pedig a
képzésekre, közös programokra, rendezvényekre biztosította az anyagiakat. Ekkor talán
még senki nem is álmodott arról, hogy az állami gyermekvédelem mellett a közfeladat-ellátásban is részt vállalhatnak. A főállású állami gyermekvédők fejében a jobbítás
szándékának gondolata már ott volt, ám „merészségük” csupán az érdekvédelmi szerep
vállalásáig terjedt. Fontosnak érezték, hogy ilyen helyeztetekben többé nem voltak
egyedül, állt mögöttük egy civil szervezet, amely, ha kellett, kiállt a tagsága jogaiért.
Mire gondoltak ekkor ezek a szakemberek? Saját tapasztalataikra alapozva úgy vélték,
hogy az állami rendszer rugalmatlan, drága, hogy nem ad igazi válaszokat a gyermekek
és a családok problémáira. Hogy a kiemelés helyett sokkal inkább kellene törekedni a
megelőzésre, hogy a problémákat a család lakóhelyének közelében próbálják meg kezelni. Az is jól látszott, hogy vannak olyan kisebb gondok (pl. a szülő pár hetes betegsége),
amelyeknek az adekvát kezelésére más ellátásra lenne szükség, mint amit a nagy állami
gépezet nyújtani tud. Az írásnak nem témája az átmeneti gondozás, de fontos megemlíteni, hogy létrejötte ugyancsak a Gyermekvédelmi Törvénynek köszönhető, és a civil
és egyházi szervezetek szerepvállalása ezen a területen is figyelemre méltó, hiszen
megteremtették az átjárást a különböző ellátási formák között – pl. alap- és szakellátás,
vagy megyehatárok átívelése. Közelebb vitték a szolgáltatásokat a segítségre szorulókhoz, és a felmerült igényekre gyorsabban tudtak reagálni. Nem utolsósorban egy fontos
szakmai kérdésnek is nagyobb teret tudtak szentelni, a vér szerinti kapcsolattartásnak,
amit a nagy állami ellátórendszer sokáig nem preferált.
Melyek tehát azok a legfontosabb értékek és jellemzők, amelyek miatt a civil szféra úgy
gondolta, helye van a gyermekvédelem rendszerében?
– Olcsóbb működtetés;
– rugalmasság a szervezeti és a működési struktúrákban;
– a szükségletre fókuszáló, problémaorientált megközelítés;
– gyors reagálás;
– a speciális igényű, akár kis létszámú csoportok szükségleteire való reagálás készsége;
– többletforrások bevonhatósága;
– a feladat iránti magas szintű elkötelezettség.4

(Forrás: Báló Ottília: A Költségvetési törvény és más jogszabályváltozások várható hatásai a gyermekvédelem
területén állami és önkormányzati feladatokat átvállaló civil szerveztek működésére. Watch Dog füzetek, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 2006.)
4
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Új kezdet – nagy remények
Az 1997. november 1-jén hatályba lépett korszerű Gyermekvédelmi Törvény írásunk
szempontjából leginkább figyelemre méltó szakasza a következő:
Gyermekvédelmi intézmény fenntartója lehet: az a természetes és jogi személy (helyi
önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, alapítvány, társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, egyesület és más jogi személy), illetve ezek jogi személyiség
nélküli társasága, aki, illetve amely e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az ellátásokhoz, az intézmények működéséhez szükséges feltételekről.5
A fenntartókat a továbbiakban három kategóriába soroljuk. Az állami és egyházi
mellett használjuk még az „egyéb nem állami” kifejezést is. Itt elsősorban a civil szervezetekre gondolunk, de mivel a két fogalom nem teljes mértékben fedi le egymást, ami
a fenti jogszabályi kiemelésből is kiderül, indokolt esetben a tágabb, „egyéb nem állami”
megnevezést alkalmazzuk majd.
Az elvi lehetőség szintjén szektorsemlegesség valósult meg a gyermekvédelemben. A
finanszírozási feltételek azonban már nem voltak ennyire egyenlők, mivel ugyanarra a
szakmai feladatra más összegű állami támogatás jár a civileknek, az egyházi fenntartóknak és a vállalkozóknak. Ennek jelentőségére a későbbiekben még kitérek.
Már 1998-ban sorban alakultak a nem állami nevelőszülői hálózatok. Ma is ismerősen cseng a nevük: „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet Nevelőcsaládok Közössége,
SOS Gyermekfalu Program Nevelőszülői Hálózatai, Máltai Családok Háza Nevelőszülői
Hálózat, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Nevelőszülői Hálózat, „Fészek” Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat, Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért (ma
már SION Nevelőszülői Hálózat néven). Egy egyházi, a többi civil fenntartású volt akkor,
az idők folyamán azonban több szervezet is átalakulásokon ment keresztül. Változott
a fenntartójuk, a működési formájuk, a nevük. A szervezetek adatai a Szociális Ágazati
Portálon, a cikk írásakor elérhető adatbázis alapján olvashatók, tehát a nevelőszülői
ellátásra hatályos működési engedéllyel rendelkező fenntartók és működtetők szerepelnek a statisztikákban. Nem foglalkozunk azon szervezetekkel, amelyek az elmúlt 20
évben rövidebb időre rendelkeztek működési engedéllyel, majd megszűntek. Figyelembe vesszük viszont a jelenleg működő hálózatoknak az elmúlt évek során bekövetkezett
átalakulását, fenntartóváltását.
A kezdetekre tehát az volt jellemző, hogy elsősorban nemzetközi és egyházi háttérrel
rendelkező hálózatok léptek be a nevelőszülői ellátásba. Ez nyilvánvalóan nemcsak
szervezeti kultúrát, működtetési tapasztalatokat, de kiegészítő forrásokat is jelentett.
És miben bízott az, akinek ezek közül egyik sem állt rendelkezésére? Elsősorban az
elmúlt évek során megszerzett szakmai tapasztalatokban. Továbbá azokban az innova5

(Forrás: Az 1997. november 1-jén hatályba lépett törvény 5. § s) pontja)
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tív ötletekben, rengeteg energiában, tenni akaró, elhivatott munkatársban, akikkel
megalakultak ezek a szervezetek.
Hittek benne egyrészt, hogy az igénybe vehető állami forrásokat ők sokkal hatékonyabban tudják felhasználni, az adminisztrációs „vízfej” nélkül olcsóbban működhetnek
majd. És bíztak abban, hogy civil szervezetként jelentős mennyiségű adományt és önkéntes munkát tudnak majd szerezni. Ma már tudjuk, az adományozási kultúra az elmúlt
20 évben sem jutott olyan szintre, ami megalapozná a civil szervezetek akkori optimizmusát.
A kezdeti naivitás ellenére az intézményesülés meglepően jól indult. A vállalt tevékenységeket ugyan már akkoriban is szigorú engedélyhez kötötték, de a korszak hatóságai meglepően segítőkésznek mutatkoztak. Ehhez azt is tudnunk kell, hogy a múlt
század kilencvenes éveiben politikai akarat fűződött ahhoz, hogy minél több állami
funkció magánkézbe kerüljön.
Az 1998-as hőskorszak után néhány eseménytelen év következett, már ami a civil és
egyházi hálózatok létrejöttét illeti. A meglévők tanulták a feladatokat, igyekeztek jó
együttműködést kialakítani az állami apparátussal. Nem volt könnyű, sokszor éreztették velük, hogy a „civil” szót a „laikus” vagy „amatőr” fogalmával azonosítják. Tény,
hogy a civil szervezetek többsége mögött nem álltak professzionális szakmai stábok, de
a törvényi előírásoknak nekik is meg kellett felelniük, és ez azért sikerült is. Igaz, nehéz
volt munkatársakat találniuk, hiszen a közalkalmazotti lét által nyújtott biztonság
sokszor vonzóbb volt az érdeklődők számára, mint a szakmai szabadság, amit a civil
szervezet nyújthatott. Ráadásul arra sem volt garancia, hogy egyáltalán igényt tartanak
az új szereplők, a nem államiak munkájára. És valóban voltak olyan évek, amikor alig
érkezett megkeresés, nem kerülhettek segítségre váró gyermekek a civilek nevelőszülői
családjaiba, csak ha nem találtak számukra helyet az állami ellátórendszerben, így a
családok is sokszor fontolóra vették, hová érdemes szerződniük, az állami hálózathoz,
ahol mindig van feladat, vagy a nem államihoz, ahol talán több a juttatás, a programlehetőség, a segítség, már ha egyáltalán lesz gyermek…
Mindezek ellenére kedvező időszak volt ez, sok munkával, kreativitással, de lehetett
építkezni. A nevelőszülői képzés rendszerébe is bekapcsolódott a nem állami szervezetek
többsége, így a hálózatuk fejlesztését saját programmal, saját trénerekkel végezhették.
Az első viharfelhők
A következő mérföldkő 2005 volt, amikor komoly finanszírozási problémák léptek fel.
Ez a nyári időszakra csúcsosodott ki, amikor jelentős késedelemmel kerültek kiutalásra
a normatív támogatások, mert kifogyott a keret.
Ezt követte 2006, amikor csökkent az igénybe vehető egy főre jutó állami normatíva
összege. Azok a szervezetek, ahol ez volt a működtetés legfőbb forrása, komoly anyagi
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gondok elé néztek. Az egyházi kiegészítő normatíva az egyházi fenntartású hálózatok
számára jelentett némi kompenzációt, de az alapnormatívának ekkor már a 80%-át
azonnal tovább kellett utalni a nevelőszülők tiszteletdíjára és a gyermekek gondozására. A maradék 20%-ból lehetetlen volt a működtetést finanszírozni. Ebben az évben
pályázati úton még egy jelentősebb összeggel támogatta a minisztérium a civil szervezeteket, ez a pénz lett a túlélés fedezete az elkövetkező időszakban. Sajnos arra nem
volt nyitottság, hogy a civil szervezetek is megkapják ugyanazt az anyagi támogatást,
amit az egyháziak, hiszen a szakmai elvárás és a feladat azonos volt, csak a finanszírozás nem. Az alábbi ábra a nevelőszülői otthont nyújtó ellátás normatívájának, és az
egyházi kiegészítő támogatás mértékének változását mutatja.
2. ábra
év

otthont nyújtó (fő/év)

egyházi kiegészítő mértéke

1998

400 000

29,0%

1999

450 000

29,1%

2000

488 000

31,8%

2001

576 100

36,0%

2002

640 590

36,3%

2003

794 000

47,7%

2004

805 000

48,0%

2005

857 200

44,9%

2006

785 500

35,5%

2007

820 000

39,8%

2008

820 000

53,8%

2009

807 150

69,7%

2010

739 000

73,1%

2011

739 000

82,6%

2012

739 000

94,5%

2013

750 067

57,9%

2014

853 478

67,8%

2015

853 478*

71,4%

2016

853 478*

71,4%

2017

853 478*

71,4%

* A feltüntetett mellett egyéb, további jogcímeken is igényelhető állami normatíva, leginkább a
foglalkoztatással összefüggésben bértámogatásra, pótlékokra stb.
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Az utána következő években némileg emelkedett a normatíva, de 2010-ben újabb
csökkentés történt. Az egyházi kiegészítő támogatás mértéke viszont folyamatosan
növekedett, nem volt kérdés, hogy nemzetközi vagy egyházi háttér nélkül lehetetlenné
válik a további fennmaradás.
A 2011-es évet egyenesen forradalminak nevezhetjük. Megkezdődtek az egyházi fenntartó alá szerveződések, több megyei ellátórendszer is teljes egészében átkerült egyházi
fenntartásba, és újak is létesültek, úgymond alulról szerveződő építkezéssel. A következő
ábra a fenntartók számának változását és megoszlását szemlélteti az elmúlt 20 évben.
3. ábra
20
15
10

egyházi
egyéb nem állami

5
0

Közben megjelentek az ún. bizniszegyházak is. Az egyházi többletfinanszírozásért
létrejött kisegyházak fenntartásába kerülő intézmények egy része a puszta életben
maradásért harcolt, de voltak, amelyek inkább csak az üzleti lehetőséget látták meg
benne. Ez utóbbiak kétség kívül nagy kárt okoztak a gyermekvédelem egészének, hiszen
a botrányokról értesülő közvélemény könnyen azonosíthatta ezzel az egész nevelőszülői ellátást, a nevelőszülőséget vállaló családokat, mondván, hogy csak a pénzért tartják
a gyerekeket, bántalmazzák, kihasználják őket.
A hálózatok számának alakulása nem volt arányos a férőhelyekben kimutatható
kapacitásokkal. A Szociális Ágazati Portál adatai szerint 2017 augusztusában:
– 18 egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatnak 7789 engedélyezett férőhelye,
– 8 egyéb nem állami fenntartású hálózatnak összesen 835 engedélyezett férőhelye
volt.
Az egyházi fenntartású intézmények térnyerését jól szemlélteti a következő ábra is,
ahol a három kulcsfontosságú év tényleges elhelyezést, vagyis nevelőszülői családokban
élő ellátottak számát mutató KSH-adatait hasonlítjuk össze fenntartók szerinti megoszlásban.
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4. ábra
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Felmerül a kérdés, hogy az egyházi fenntartók milyen elvárásokat fogalmaznak meg
az intézmények/működtetők felé vallási, hitéleti kérdésekben. A tapasztalatok szerint
elég vegyes a kép, egy azonban bizonyos, hogy az ellátottak tekintetében nem fordulhat
elő vallási alapú diszkrimináció, minden rászoruló számára biztosítani kell a szükséges
ellátást.
Fordulat
A legutóbbi jelentős fordulatot állami és nem állami fenntartók számára egyaránt 2014
hozta. A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonyba kerültek („hivatásos” nevelőszülők
lettek). A gyermekvédelmi gyámság bevezetésével csak rész gyámi jogokat kaphatnak.
Ezt sokan úgy élik meg, hogy lefokozták őket, csak az a dolguk, hogy mossanak, főzzenek, takarítsanak. Munkájuk révén sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy gyanúsítások érik őket, és úgy érzik, nincs, aki az érdekeiket képviselné, aki megvédené őket az
igaztalan vádakkal szemben.
A normatíva igényléssel és felhasználással együtt a bérezés szabályai is jelentősen
megváltoztak, sokkal több adminisztrációs teher nehezedik az intézményekre.
A gyakori jogszabályváltozások azonban nemcsak új feladatokat hoztak, de azok
értelmezése is sokszor nehézséget okoz a nem állami szervezeteknek: mikor, milyen
eltéréssel kell alkalmazni a főszabályt, ha az alapvetően az állami fenntartású intézményekre vagy azok munkavállalóira vonatkozik? Mi a teendő, ha az egyedi alkalmazás
rendeletben foglalt szabályai mást írnak elő, mint a nem állami szervezetek számára
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egyébként irányadó törvények? Ilyen nehézségek fordulnak elő tipikusan a bér- és
munkaügy területén.
Ugyanakkor nem kérdés már, hogy szükség van a nem állami szereplők kapacitásaira is a nevelőszülői ellátásban, hiszen egyre több gyermek kerül ellátásba, mind összetettebb, súlyosabb problémákkal, és egyre nehezebb számukra elhelyezést biztosítani.
Záró gondolatok – civil szemmel
Vajon elégedettek-e az egyházak (szűkítsük le a kört a történelmi egyházakra) azzal a
fejlődési ívvel, ahogyan lehetőséget kaptak a gyermekvédelmi ellátásba való bekapcsolódásra? Valószínűleg igen. Hogy egy egyházi vezető gondolatait idézzük: ez egy történelmi lehetőség, nem szabad kihagyni. És valóban, az egyházi intézményfenntartás
lehetővé teszi, hogy a nevelőszülők és a gondozásukba helyezett gyermekek több segítséget, több szakmai szolgáltatást vehessenek igénybe, több szabadidős programban
részesüljenek, azaz jobb minőségű ellátást kapjanak.
Vajon erre gondoltak-e a civil szervezetek alapítói 20-25 évvel ezelőtt, ilyen jövőt
álmodtak-e a szervezeteiknek két évtized elmúltával? Valószínűleg nem.
És a nevelőszülői munka kapcsán is egészen más vízióik voltak. Olyan nevelőszülői
ellátást képzeltek el, amelyben a nevelőszülő a szakmai team kompetens és egyenjogú
tagja, ahol a munkáját elismerik, értékelik és támogatják. Ahol értik, hogy a gyermek
viselkedéséről, szükségleteiről, problémáiról ő, aki a legtöbb időt tölti vele, releváns
információkat tud adni, és ezek figyelembevétele a szakmai döntések során a gyermek
érdeke, nem a nevelőszülőé. Olyan társadalmi megbecsültségről álmodtak, ahol nem
kell mentegetőzniük és védekezniük, amiért nevelőszülők lettek.
Kétségtelen tény, az 1997. évi Gyermekvédelmi Törvény magában hordozta ezeknek
a változásoknak a lehetőségét. Napjainkban mégis sok nevelőszülő a munkája iránti
bizalom, a megbecsülés és segítség hiányát érzi. Arra panaszkodik, hogy háztartási
alkalmazott lett a saját otthonában. Másrészről pedig azt tapasztaljuk, hogy csökken a
nevelőszülőnek jelentkezők száma. Nem vonzó a nevelőszülői hivatás. Ez az évforduló
alkalmas időpont lehet arra, hogy levonjuk a tanulságokat, és megtegyük a szükséges
intézkedéseket.

III. Országos helyzetkép – húsz év a számok tükrében
A nevelőszülők száma hosszú idősort tekintve nem mutat lényeges változást Magyarországon, 5 ezer fő körül mozog: 1990-ben 5373 fő, 2000-ben 4858 fő, 2010-ben 5416
fő, 2015-ben 5460 fő volt a KSH adatsora szerint. Országosan jelenleg (2017 augusztusában) 5531 nevelőszülő végzi a feladatát. Ez a szám a foglalkoztatási jogviszonyban
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álló nevelőszülők számát tartalmazza, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő, nevelőszülői tanfolyamot végzett házastársak és a gyermekre váró kiképzett nevelőszülőkkel
együtt a rendelkezésre álló nevelőszülők ennél többen vannak.
A Gyvt. hatálybalépésekor az országban összesen 20 nevelőszülői hálózat működött,
amelyek fenntartói megyei/fővárosi önkormányzatok voltak. A Gyvt. teremtette meg
a jogalapját annak, hogy nevelőszülői hálózat fenntartója egyházi jogi személy, alapítvány, társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, egyesület és más jogi
személy is lehet.
Így 2017 augusztusában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál mint állami fenntartónál összesen 21 nevelőszülői hálózat működik, továbbá 12 egyházi és 6
nem állami fenntartó működtet még összesen 26 nevelőszülői hálózatot, amelyek nagysága jelentősen eltér egymástól. Van olyan hálózat, ahol az engedélyezett férőhelyek
száma az 1770-et is meghaladja, a legkisebb hálózatnak ugyanakkor mindössze 9 engedélyezett férőhelye van. Akad olyan nem állami fenntartó, amely több hálózatot is
működtet, de a többség csak egyet-egyet.
5. ábra

A nevelőszülők számának megoszlása a náluk elhelyezett
gondozottak száma szerint (%)
2016

24,5

25,0

2007

22,4

44,3

1997
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8,9

6,1
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8,9 4,13,0 2,6
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61,2
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[Forrás: Amit a számok mutatnak – Gulyásné dr. Kovács Erzsébetnek, az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya főosztályvezetőjének és Tóth Judit Nikolettának (KSH) az előadása a 2017. augusztus 29–31. között rendezett Országos és Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencián]

A nevelőszülők számának viszonylagos állandóságával szemben jelentős előrelépés
történt a nevelőszülői családban élők arányát tekintve. Az 1970-es években a gyermekek
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mindössze 20%-a élt nevelőszülőknél. A Gyermekvédelmi Törvény életbe lépésekor
40%-uk, míg ma már a kiskorúak 67%-a, az összes ellátott 64%-a nevelőszülői családban él.
A nevelőszülői férőhelyek tekintetében megállapítható, hogy míg 1997. december
31-én legalább 8417 nevelőszülői férőhelynek rendelkezésre kellett állnia, mert ennyi
ellátott élt nevelőszülői családban (ezt rögzítette akkor a KSH statisztikai adatgyűjtése),
addig 2017. júliusi adatok szerint már 18 179 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre.
Ennek 52%-a állami, 45%-a egyházi és közel 3%-a nem állami fenntartásban volt.
A fenti adatokból az látható, hogy a nevelőszülői családban elhelyezett gyermekek és
fiatalok arányának növekedését a gyermekvédelmi szakellátáson belül úgy sikerült elérni, hogy az egy nevelőszülői családban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma
megnőtt. A korábban jellemzően 1-2 gyermeket befogadó „nevelőszülői modell” helyett
napjainkra az országos átlag megközelíti a 3 ellátottat családonként.
A diagramból az látható, hogy az egy gyermeket nevelő nevelőszülők aránya 61,2%ról az összes nevelőszülő 25%-ára csökkent az elmúlt 20 évben, és szintén közel egynegyede a nevelőszülőknek két ellátottról gondoskodik a családjában.
Ugyanakkor a három ellátottat gondozók aránya 2,4-szeresére, a négygyermekeseké
3,6-szorosára nőtt, míg az ötgyermekesek aránya megháromszorozódott.
A számok a nevelőszülői hivatás professzionalizálódását mutatják, ugyanakkor felhívják a figyelmet a nevelőszülők túlterhelésének, kiégésének veszélyére is.
A nevelőszülői ellátás prioritását rögzíti az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, és hatálybalépése óta a Gyermekvédelmi Törvény is. A 2014. január 1-jével hatályos módosítás a nevelőszülői elhelyezés elsődlegességének megerősítését tartalmazta, mely szerint az újonnan szakellátásba kerülő 12 éven aluli gyermek csak nevelőszülőnél
helyezhető el, kivéve, ha fogyatékosság, tartós betegség vagy nagy létszámú testvérsor
együttes elhelyezésének igénye ennek objektív akadályát képezi.
Továbbá előírta a jogszabály a gyermekotthonban élő gyermekek nevelőszülői ellátásba való fokozatos átgondozását korosztályonkénti megjelöléssel: 2014. december
31-ig a 3 év alattiak, 2015. december 31-ig a 3–6 évesek, 2016. december 31-ig a 6–12
évesek vonatkozásában.
Eddigi eredmények:
– a kiskorúak és utógondozói ellátottak mintegy 64%-a;
– a 3–12 éves korosztály 84%-a;
– a 3 év alatti korosztály 86,4%-a;
– a fogyatékos, tartósan beteg gyermekek 57,4%-a (2010-ben ez az arány 50,9%,
2015-ben 55,4%) él jelenleg nevelőszülőnél.
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IV. Felvetések, javaslatok – szektorsemlegesen
Az egységes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetése biztonságos, kiszámítható kereteket teremtett a nevelőszülői hivatást vállalók számára, ugyanakkor több
mint 3 év tapasztalatai alapján elmondható, hogy sajnálatos módon ez az intézkedés
nem hozta meg a nevelőszülők számának növekedését, a hálózatok toborzási tevékenysége csekély eredményt mutat. Látható, hogy a nevelőszülői férőhelyek tekintetében
általában lenne szükség kapacitásbővítésre, minden típusú nevelőszülői férőhely bővítése indokolt lenne, a hálózatok minden vonatkozásban férőhelyhiánnyal küzdenek. A
nyugdíjkorhatár felé közelítő nevelőszülők pótlására lenne szükség. Hiány van speciális és kettős szükségletű gyermekek gondozását vállaló nevelőszülőkben, de problémát
okoz a 3 év alatti kisgyermekek és a nagyobb testvérsorok elhelyezése is.
A fenntartók olyan kormányzati intézkedéseket kezdeményeztek, amelyek ösztönözhetik a nevelőszülői feladatra való jelentkezést, illetve a már foglalkoztatott nevelőszülők vállalkozó kedvét az életkora miatt különleges, a speciális, illetve a kettős ellátási
szükségletű gyermekek befogadására:
– a nevelőszülőknek nevelt gyermek után igényelhető gyermekgondozási támogatásokra, azaz gyermekgondozást segítő ellátásra (korábbi, ismertebb nevén, gyermekgondozási segélyre, gyesre és gyermeknevelési támogatásra, gyetre), valamint gyermekgondozási díjra (gyedre) való jogosultságának visszaállítását;
– különleges, speciális, illetve kettős szükségletű gyermekek ellátása esetén a nevelőszülők számára járó többletdíj megemelésének lehetőségét;
– a nevelőszülői hálózatok megerősítését segítő szolgáltatásokkal, egyrészt a hálózatok
kötelező szakmai létszámában szereplő pszichológus, gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus munkatársakkal, illetve speciális segítő szolgáltatásokat nyújtó mobil teamekkel.
A családjukból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek nevelőszülői elhelyezése arányának növelését, valamint az ellátás minőségének javítását, vagyis a nevelőszülői
hálózatok megerősítését célozza az EFOP-2.2.14-17. „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” c. projekt keretében lehet pályázni olyan fejlesztő eszközökre is, amelyek a fogyatékos, tartós beteg gyermekek ellátását szolgálják.
A halmozott, illetve súlyos fogyatékossággal élő, tartós betegséggel küzdő gyermekek
nevelőszülői elhelyezésének elősegítése érdekében szükséges lenne az elérhető, igénybe
vehető szolgáltatások, nappali ellátások körét, a nevelőszülők és az őket segítő szakemberek szakmai tudását, a szociális ellátásokkal kapcsolatos információit bővíteni. Ezek
hiányában a nevelőszülők – csakúgy, mint a vér szerinti szülők – néhány év eredménytelen vagy csekély eredményt hozó gondozás után a speciális gondoskodásra szoruló
gyermekeket az intézményes ellátásban kérik elhelyezni.
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Általában is elmondhatjuk, hogy a Gyermekvédelmi Törvényben szereplő különleges
és speciális nevelőszülő fogalmát nem sikerült tartalommal megtöltenünk, hiába határozza meg az 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a különleges vagy speciális nevelőszülőre vonatkozó külön szabályokat. Mint ahogyan ideiglenesen befogadó nevelőszülői
feladatokat ellátó nevelőszülői hálózat sem működik az országban. A nevelőszülői családokban általában integráltan kerülnek elhelyezésre ideiglenes hatállyal beutalt, továbbá
különleges vagy speciális szükségletű gyermekek, bár ez utóbbiak egyre kisebb számban.
Mi kellene ahhoz, hogy ezek a differenciált nevelőszülői elhelyezési lehetőségek a
valóságban is működjenek?
Először is moduláris képzés a nevelőszülők számára, amikor az alapképzés után a
specializációt választott modulok teljesítésével szerezhetnék meg a speciális tudást.
Célzott továbbképzések nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók számára. Az ellátás
biztonságát garantáló tárgyi feltételek megteremtése, a lakóhelyen vagy annak vonzáskörzetében elérhető szolgáltatások (alap- és szakellátások egyaránt) biztosítása. És
természetesen a többletfeladatok méltó ellentételezése mind a gyermekek ellátása, mind
a nevelőszülő díjazása tekintetében.
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony indokoltságát nem megkérdőjelezve javasoljuk újragondolásra, hogy azok az alapvetően karitatív, segítő szándékú érdeklődők, akik
egy-egy gyermek gondozását, nevelését vállalnák, de a foglalkoztatási jogviszonnyal
együtt járó adminisztrációs terheket sokallják, a régi, ún. hagyományos nevelőszülők
mintájára vehessenek részt a feladatellátásban. Természetesen ez a fajta munka kizárólag
a nevelőszülő kérésére (és nem a működtető érdekei mentén) lenne egy tiszteletdíj ellenében végzett tevékenység, mindazzal a felkészítéssel (nevelőszülői tanfolyam) és szakmai
tanácsadással kísérve, ami a minőségi munkavégzésnek és a gyermek legjobb érdekének
garanciája kell, hogy legyen. Meglátásunk szerint ez a lehetőség meg tudna szólítani egy
olyan réteget, amely a saját hivatása mellett, nem teljes pályafutása idejére, de egy-egy
konkrét esetre elköteleződve tudná színesíteni az ellátási palettát és enyhíteni a rendelkezésre álló nevelőszülők hiányát. A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése óta eltelt
20 évben a nevelőszülői ellátásba bekapcsolódott nevelőszülők generációja lassan pályafutása végéhez közeledik. Ők voltak azok, akik saját bőrükön élték meg a nevelőszülői
hivatással szemben támasztott követelmények megváltozását, a segítő szemlélet, a professzionális, a rendszerszemléletű munkavégzés természetessé válását. Számukra már
nem idegen a gyermeknek a múltjával, a vér szerinti családjával való együttes elfogadása,
a hazagondozás vagy éppen az örökbefogadásra történő átgondozás kívánalma.
Úgy gondoljuk, a nevelőszülői hálózatok fiatalítása, megújítása a nevelőszülői ellátás
egyik legnagyobb kihívása, amely csak akkor lehet sikeres, ha sikerül helyreállítanunk
a nevelőszülői hivatás presztízsét, és a nevelőszülőket valamennyi, a gyermekvédelmi
szakellátásban, a gyermekjóléti alapellátásban és a hatósági területen dolgozó szakember a munkatársának tekinti.
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Jobbágy Melinda

SZERETÔ CSALÁDBAN
„Nem úgy akarom csinálni, ahogy a saját szüleim tették velem”
Jobbágy Melinda a fiatal nők átlagos életét éli. Ez ahhoz képest tűnik csak különösnek,
mivel minden esélye megvolt rá, hogy ne így legyen, hiszen a szüleitől már néhány
hónaposan elválasztották. Nevelőszülőkhöz került, akik mindent megtettek érte: otthona lett, szerető családja. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége azt mutatja, nem
áll vitában a sorssal.
– Jelenleg asszisztensként dolgozik Velencén a szakrendelőben, de most is tanul Székesfehérvárott, emelt szintű felnőttápoló szakon. Mindig az egészségügyben akart elhelyezkedni? Ez volt a gyermekkori álma is?
– Már 6-7 éves koromban sejthető volt, hogy valami ilyesmi érdekel majd felnőttként. Mikor
a mamától kaptam egy játék babát, a kis teste, a hasa tele volt sebtapasszal, a karja fel volt
kötve, mert mindig orvososat játszottam vele. Később is bárkinek baja történt az iskolában,
én kísértem el az orvoshoz. Ezért aztán középiskolában is ezt a szakirányt választottam,
csecsemő- és gyermekápoló szakon végeztem. Hamar kiderült azonban, hogy sokszor beteg
vagy koraszülött babákkal is kell majd foglalkoznom, és nehezen viseltem, ha ezek a kicsik nem
maradtak életben. Közben, amikor elkezdtünk gyógyszertant tanulni, egyből beleszerettem a
tantárgyba, úgyhogy végül a gyógyszerkiadói szakasszisztens szakirányt is elvégeztem. Tetszett
a labormunka, hogy érteni kell, miért segít az egyik gyógyszer, és a másik miért nem.
– Orvos nem akart lenni soha?
– Egyszer megpróbáltam bejutni az egyetemre orvosi laboratóriumi diagnosztika szakra, de
öt ponttal lemaradtam, és utána már nem próbáltam meg ismét.
– Említette a mamát: ki ő önnek?
– Nem a nagymamám, semmilyen vér szerinti rokonságban nem vagyunk. Hétévesen kerültem
hozzá, ő már akkor sem volt fiatal, ezért nem fogadhatott örökbe. Hivatalosan a nevelőanyám,
de én jóval többnek érzem ennél, édesanyám helyett édesanyám lett.
– Emlékszik bármire az ezt megelőző időkből?
– Székesfehérvárott nevelkedtem egy másik nevelőszülői családnál 3 és 6 éves korom között.
A hölgynek három saját fia volt, két nagyobb és egy kisebb, engem neveltek negyedikként, de szinte semmilyen emlékem nincs ebből az időből, csak annyit tudok, hogy Saroltának hívták. Egy bizonyos idő után el kellett tőlük jönnöm, de sosem tudtam meg az okát, hogy miért nem vállalta a
további nevelésemet. Néhány hónapra gyermekotthonba kerültem, de ez az idő olyan hamar elszállt, hogy már innen sem emlékszem semmire. A mama ekkoriban kezdett el látogatni az otthonban. Úgy érezte, valakit szeretne maga mellett tudni, mert a férje nem sokkal ezelőtt halt meg.
– Arról van valamilyen tudomása, hogy miért került állami gondozásba?
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– Csak annyit tudok, hogy Dunaújvárosban születtem 1988 szeptemberében, és néhány hét
múlva már bevittek a csecsemőotthonba. Hogy mi volt ennek az oka, arról semmilyen tájékoztatást nem kaptam.
– Nem is akarta soha kideríteni, kik a szülei, és miért kellett tőlük elszakadnia?
– Nem. Bár egyszer a gyámhivatal szervezett egy gyerek–szülő-találkozót Székesfehérvárott
a Barátság Házában. Tizenkét éves lehettem akkoriban. Az én szüleim nem jöttek el, de engem
ez egyáltalán nem sújtott le.
– Vajon miért érezte így?
– Talán a jelenlegi családomnak köszönhető. A vér szerinti szüleim már a kezdeteknél elvesztek,
de aztán kaptam a sorstól a mamát, aki mindig nagyon szerető és megértő volt velem, nem
hiányzott az életemből semmi. A lánya a keresztanyám lett, a férje a keresztapám, egyértelmű
volt az is, hogy ha a mamával történne valami, akkor ők nevelnének fel. Annyira jó családra
találtam, hogy jobb volt, mint az eredeti.
– Nem is izgatja, mi történhetett a vér szerinti szüleivel?
– Nem. Az öcsémet viszont sikerült felkutatnom. Tudtam a nevét és a születési dátumát, és az
iwiwen megtaláltam. Egy évvel fiatalabb nálam, és ő is nevelőszülőkhöz került, akikkel nagyon
jó a kapcsolata. Hozzám hasonlóan vélekedik a szüleinkről, egyáltalán nem kíváncsi rájuk.
– Hogy sikerült beilleszkedni az itteni életbe, befogadták-e a gyerekek, elfogadta-e a
tágabb közösség, hogy ön nem vér szerinti, hanem nevelt gyermek?
– A mama mindig arra tanított, hogy a bántó megjegyzésekkel ne törődjek. Ha „intézetis”
gyereknek hívnak, akkor is mutassam meg, hogy más vagyok, nem vagyok „olyan”. Mert azért
ment a szóbeszéd, hogy engem „csak úgy hoztak ki a Gyiviből”. De bennem ezek sem maradtak
meg sérelemként, nem is nagyon emlékszem ilyesmire, csak arra, hogy a mamát zavarta, ha
engem bántottak. 18 éves koromig mindig jöttek hozzá a gondozónők felülvizsgálatra, és nekik
panaszkodott ezekről az esetekről. Gyerekként egyáltalán nem érintett ez mélyen, mással
voltam elfoglalva. Az utcánkban rúgtam a bőrt a fiúkkal, ennek köszönhető, hogy beleszerettem
a fociba. Nem egyszerűen jó játék volt ez számomra: itt vezettem le minden feszültségemet.
Egészen mostanáig futballoztam is a tárnoki női csapatban. Sajnos most már a tanulás miatt
nem fér bele az életembe, pedig nagyon hiányzik.
– Szeretne majd saját családot?
– Természetesen, hiszen ez az élet rendje. Jelenleg egyedülálló vagyok, nehéz megtalálni azt,
akivel ez tényleg sikerülhet.
– Nem nőttek nagyon össze a mamával?
– De, hiszen huszonkét éve együtt vagyunk, és talán én már jobban ragaszkodom hozzá, mint ő
hozzám. Tudni kell elszakadni is a családtól. Most ezt tanulom. Remélem, hogy lesznek majd saját
gyerekeim, és olyan légkört szeretnék teremteni számukra, mint amilyet a mama teremtett ne
kem, mert azt biztosan tudom, hogy nem úgy akarom csinálni, ahogy a saját szüleim tették velem.
Rist Lilla riportja

Szeretô családban
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A GYERMEKOTTHONI SZAKTERÜLET
ÁTTEKINTÔ ELEMZÉSE, 1997–2017
„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”
(Jókai Mór)

I. Pillanatkép a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény hatálybalépése előtti időszakról
1997-ben csaknem 24 000 ellátottról gondoskodtak az otthont nyújtó ellátások keretében. Ennek 87,4%-a 18 év alatti, 12,6%-a nagykorú.
Az elhelyezés biztosítására a ’90-es években a nagy létszámú nevelőotthonok domináltak, melyekre általában jellemző volt a zsúfoltság, a funkcióhoz nem illeszkedő, azt
kevésbé támogató, rossz adottságú, leromlott épületekben (kastélyépületek, kúriák)
történő elhelyezés.
Ugyanakkor megfigyelhető a törekvés a zsúfoltság csökkentésére, a nevelőotthonon
belüli családias elhelyezés önálló lakóterek kialakításával, valamint 8–12 fős csoportok
kiköltöztetése a nevelőotthonokból családi házakba.
Becslések szerint mintegy száz családi házas elhelyezés – lakásotthon – realizálódott
a ’90-es évek végére.
1. táblázat. Gyermekotthonok és fenntartóik száma, férőhelyek száma 1997. december 31-én
1997. XII. 31.
Gyermekotthonok száma (nagy férőhelyszámúak)

158

Lakásotthonok száma (becsült adat)

100

Fenntartóik száma

21

Gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma

12 462

Forrás: KSH és Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30.
Baloghné Gábor Katalin, EMMI.

A nagy létszámú nevelőotthonok az ellátott gyermekek életkora, némely esetekben
neme szerint differenciálódtak. Így működtek csecsemőotthonok a 0–3 éves gyermekek,
„óvodásotthonok” az óvodás korosztály, továbbá alsó és felső tagozatos gyermekek
nevelését biztosító nevelőotthonok és ifjúsági otthonok a 14 év felettiek ellátására.
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2. táblázat. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma, 1997.
Életkor/év

1997. év/fő

0–17

20 971

18–25

3019

Összesen

23 990

Forrás: KSH

A fenti táblázat adatai szerint 1997-ben összesen 23 390 gyermek és fiatal felnőtt
volt állami gondozásban. A gyermekvédelmi törvény hatálybalépését megelőzően az
intézményes elhelyezést preferálták. Ennek oka a politikában rejlett. Az 1950-es évektől kezdődően a „szocialista embertípus” nevelésének központilag irányítható intézményi megvalósítására törekedtek, nagy létszámú nevelőotthonok és gyermekvárosok
formájában. Az 1990-es évek második feléig a nevelőszülőnél történő elhelyezést a
2011/1954. (IX. 15.) MT-rendelet szabályozta. Eszerint a nevelőszülőnél történő elhelyezés csak akkor volt lehetséges, ha férőhelyhiány volt az intézményekben.
3. táblázat. Nevelőszülőnél és nevelőotthonban, gyermekotthonban elhelyezettek aránya, 1997.
december 31.
Nevelőszülőnél elhelyezet- Nevelőotthonban, gyermekotthonban, egyéb
tek aránya (összes ellátott helyen elhelyezettek aránya (összes ellátott
%-a)
%-a)
1997. december 31.

40

60

Forrás: Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30. Baloghné
Gábor Katalin, EMMI.

Az ellátásra szorulók szükséglet szerinti ellátására az ellátórendszer nem differenciálódott megfelelőképpen. Ez a változás a törvény hatálybalépését követően indult el.
II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) hatálybalépésével bekövetkező változások a gyermekotthoni
szférában
A Gyvt. jogi, szakmai, szemléletbeli és attitűdbeli változásokat hozott. Egyértelműen
meghatározta a gyermekotthon, a gyermekotthoni ellátás fogalmát, tartalmát. A törvény
végrehajtási rendeletében, a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendeletben ez ideig ily módon nem
szabályozottan rögzítette az ellátási formához rendelt feltételeket és az ellátás részletes
tartalmát.
Az ellátás középpontjába a gyermeket helyezte, annak mindenekfeletti érdekét.
Személyre szabott, szükséglet szerinti ellátást, családias körülmények között, hozzá-
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rendelt garanciákkal. Már a törvény hatálybalépésekor rögzítettek szerint is elsődlegessége volt a családhoz leginkább közeli, családot pótló ellátásnak, nevezetesen a nevelőszülő által nyújtott nevelésnek, gondozásnak. Azon esetekben azonban, amikor
ennek lehetősége nem áll fenn, az intézményes elhelyezés keretében is a családias elhelyezést és működést tartotta szükségesnek a jogalkotó és a szakma.
Ennek megvalósításaként rögzítette a törvény, hogy a gyermekotthon legalább 12,
de legfeljebb 40 – önálló lakóegységben elhelyezett – gyermek otthont nyújtó ellátását
biztosítja. Mindezt közösségbe ágyazottan, egy befogadó, elfogadó közösségben [a
15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet szerint: „ne legyen a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésére káros környezetben… A gyermekotthon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt
a helyi közösséggel, és elősegíti a gyermekek részvételét a helyi szervezetek életében”].
Fontos előrelépés, hogy a gyermekek nevelését, gondozását a szakmai programban
meghatározott elvek szerint kialakított csoportokban kell biztosítani, mely csoportokban legfeljebb 12 fő helyezhető el, kivéve az ettől eltérő jogszabályi rendelkezés esetét.
A csoportok nem és életkor tekintetében vegyes összetételűek, fő szabályként. Ezen
szabályozás eredményeként megkezdődött a nagy létszámú gondozási helyek átalakításának és kiváltásának folyamata, egyidejűleg a többnyire 20 fős vagy azt meghaladó
létszámú homogén összetételű kisközösségek felszámolása, átalakítása. A Gyvt. és
végrehajtási rendeletei tehát e tekintetben is stratégiai fontosságú dokumentumok,
tekintettel arra, hogy a gyermekotthoni kiváltásnak önálló stratégiája nem volt. A törvény meghatározta a feltételeket, a standardokat, a határidőket. A határidőket több
esetben módosították. Az átalakítás végső határideje a jelen szabályozás szerint 2018.
december 31. A törvény elvitathatatlan érdeme a több száz fős nevelőotthonok, gyermekvárosok átalakítása, a gyermekek életkorának, élethelyzetének, szükségletének
megfelelő, személyre szabott, családot pótló, mindinkább családias jellegű ellátás biztosítása. Az alacsonyabb létszámú csoportok (6, 8, 12 fősek) lehetővé teszik a személyre szabott gondoskodást, itt átláthatóbbak a csoportdinamikai folyamatok és nagyobb
az esély a jobb és tartalmasabb személyes kapcsolatok kialakítására.
III. Strukturális és tartalmi változások
4. táblázat. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma, 2016. december 31.
Életkor/év

Ellátotti létszám/fő

0–17

20 551

18–25

2821

Összesen

23 372

Forrás: KSH
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Az ellátottak létszáma, összevetve az 1997. évivel, 618 fős csökkenést mutat. A létszámok változása nem lineárisan történt az elmúlt 20 év alatt, az utóbbi években a
beáramlás növekedése, míg a törvény hatálybalépését követő években a csökkenése volt
megfigyelhető. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a korosztály népességszáma
alacsonyabb a 20 évvel ezelőttinél. Az összehasonlításból jól látható a 18 év feletti ellátotti kör számának csökkenése, melyet tendenciaként rögzíthetünk.
A fenti létszámú, ellátásra szoruló gyermekek és fiatal felnőttek függően attól, men�nyi időt töltöttek gondozási helyeiken, tanúi, részesei voltak a törvény hatálybalépését
követő szervezeti és tartalmi változásoknak.
5. táblázat. Gyermekotthonok és gyermekotthoni férőhelyek száma, 2017. július 3.
2017. 07. 03.
Gyermekotthonok, gyermekotthoni szakmai egységek száma (max. 48 férőhely)

192

Lakásotthonok száma

323

Fenntartóik száma
Gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma

12
8247

Forrás: KSH és Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30.
Baloghné Gábor Katalin, EMMI.

Miként az előző fejezetben látható, a nagy létszámú gyermekotthonok száma 1997
végén 158 volt, amely az elmúlt 20 év alatt – férőhelyszámában először 40, majd jogszabály-módosítás okán 48 férőhelyben maximált – 192 gyermekotthonra, illetve gyermekotthoni szakmai egységre változott, ugyanakkor a gyermekotthoni, lakásotthoni
férőhelyek száma az 1997. évi 12 462-ről 8247-re csökkent.
A változások része a lakásotthonok számának több mint háromszorosára emelkedése. Míg 1997-ben becslések szerint mintegy száz lakásotthon működött hazánkban,
addig 2017-re a számuk 323-ra változott. Különösen a törvény hatálybalépését követő
időszakban volt preferált a lakásotthonok létrehozása, amikor is a feladat ellátására
kötelezett megyei önkormányzatok nagy létszámú kastélyotthonaikat kisebb településeken vásárolt családi házakkal váltották ki. Bár ezek az épületek nem feleltek meg
mindenben a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendeletben előírtaknak, sok esetben átalakításra,
bővítésre szorultak, mégis családiasabb elhelyezést és jobb körülményeket, életfeltételeket jelentettek az ott elhelyezett gyermekek számára. Előrelépést jelentett a strukturális folyamatokban a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet hatálybalépését követően a lakásotthoni szakmai egységek megjelenése: maximum 4-5 lakásotthon maximum 48
férőhellyel alkot egy szakmai egységet. Ez a változás új lehetőségeket nyitott a szakmai
munkában egyrészt a segítő szakemberek hozzárendelése, másrészt az együttműködésben, együtt gondolkodásban rejlő lehetőségek okán.
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A nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának másik módjaként a fenntartók a 40,
illetve 48 férőhelyes gyermekotthoni egységek kialakítását választották épületen, telken
belül. Ezen gyermekotthoni egységek élén gyermekotthon-vezető állt. Az esetek egy
részében ez valós kiváltást jelentett, valódi életterekkel, más részében – jobbára az általános iskola és diákotthon keretében működött gyermekotthonoknál – virtuális
megoldás volt. Mára valamennyi általános iskola és diákotthon részeként működött
különleges gyermekotthon gyermekvédelmi fenntartásban (SZGYF) működik. A feltételrendszerük (elsősorban elhelyezési és tárgyi) normáknak való megfeleltetése folyamatban van, gyermekotthoni kiváltással vagy egyéb strukturális változással.
Az optimális elhelyezés, a családias életterek, a kisebb létszámú gyermekcsoportok
jól szolgálják, támogatják a feladatellátást.
A nagy létszámú gondozási helyek (nevelőotthonok, gyermekotthonok) kiváltásával
és átalakításával többnyire megszüntették a belső iskolákat is. Ezáltal megszűnt az a
fajta védettség és elszigeteltség, amely ebből a helyzetből adódott. A települések iskoláiba került gyermekek számára ez jelentős változást hozott. A gyermekvédelmi szakembereknek nagyobb hangsúlyt kellett helyezniük a felzárkóztatásra, a gyermekek iskolai közösségekbe való beilleszkedésének segítésére. Ez a változás teljes mértékben
erősíti és szolgálja a társadalmi integrációt, azonban több esetben napi szinten veti fel
a magatartási, tanulási és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek normál iskolai közösségbeli létének tolerálását, a lassúbb tempóban, kisebb csoportban történő
haladás igényét. Ezekre a szükségletekre az adekvát válasz még várat magára.
A Gyvt. hatálybalépése fordulatot hozott a nagykorúvá vált, állami gondoskodásból
kikerült fiatal felnőttek életében. A törvény hatálybalépése előtt nem szabályozta semmilyen jogszabály a nagykorúvá váltak sorsának alakítását, elhelyezésük biztosítását.
Emiatt többen kerültek közülük méltatlan, kiszolgáltatott élethelyzetbe. Ezt a helyzetet
kezelte a törvény által biztosított utógondozói ellátás, amely lehetővé tette a nagykorúvá vált, létfenntartását önállóan biztosítani nem tudó fiatal felnőtt ellátórendszer
keretein belüli maradását, további segítését és ellátását az eredményes társadalmi integráció megvalósítása érdekében.
Az utógondozói ellátottak elhelyezési lehetőségei tekintetében az ellátórendszer
kellően differenciálódott az elmúlt évek során. Lehetőség van a kiskorúakkal egy gondozási helyen, gyermek- és lakásotthonban, különleges gyermek- és lakásotthonban
vagy kizárólag fiatal felnőttek ellátását biztosító utógondozó otthonban, utógondozó
lakásotthonban vagy külső férőhelyen való elhelyezésükre.
A fenti változások az első időszakban hazai forrásból, majd később európai uniós
forrás felhasználásával valósulhattak meg.
Az 1997 és 2007 közötti években az ágazati minisztérium pályázati támogatásként
összesen 3151,26 millió forintot biztosított különböző szakmai feladatokra. Ezen for-
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rásból, valamint fenntartói pénzeszközökből számos lakás- és gyermekotthon felújítása valósult meg.
A 2007 és 2013 közötti időszakban 4 108,464 millió forint összegű európai uniós
forrás volt felhasználható bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítésére
és kiváltására. Ezen forrásoknak köszönhetően sikeres gyermekotthoni kiváltások
valósultak meg. 2015-ben például 5 új gyermekotthon kezdte meg működését.
A strukturális változások körében feltétlenül szólni kell az egész ellátórendszert
meghatározó törvényi és szakmai elvárásról, nevezetesen a nevelőszülői ellátás elsődlegességéről. Ezt a törvény már a hatálybalépésekor is rögzíti, ám az évek során a jogalkotó és a szakma ráerősített azzal a szabályozással, hogy 3 év alatti, majd később 12 év
alatti gyermek csak a jogszabályban meghatározott, különösen indokolt esetekben
kerülhet intézményes ellátásba.
Erre az időszakra tehető a gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkedő gyermekek körének monitorozása és a nevelőszülői hálózatok intenzív fejlesztése. Mind a
megyei önkormányzati, mind az állami fenntartó szorgalmazta a hálózatok fejlesztését,
a gyermekek nevelőszülői családokban való elhelyezését. Ezen törekvések eredményeként a nevelőszülői férőhelyek száma az évek során jelentősen emelkedett. Mivel az
ellátotti létszám nagyságrendileg jelentős eltérést nem mutatott 1997 és 2017 között,
elkerülhetetlen volt a férőhelyek számának és az ellátottak elhelyezésének átrendeződése.
6. táblázat.
Nevelőszülőnél elhelyezettek ará- Nevelőotthonban, gyermekottnya (összes ellátott %-a)
honban, egyéb helyen elhelyezettek aránya (összes ellátott %-a)
2016. december 31.

63,93

36,07

Forrás: Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30. Baloghné
Gábor Katalin, EMMI.

Az adatokból jól látható, hogy megfordult az ellátotti arány a nevelőszülői és a gyermekotthoni ellátás tekintetében.
Ezen változásoknak köszönhetően lényegesen átalakult az az ellátotti kör, amelynek
nevelését, gondozását biztosítani kell a gyermekotthoni szférában. A változás egyrészt
az életkori összetételt érintette, másrészt a gyermekek személyiség- és egészségi állapotát. Nevezetesen a gyermek- és lakásotthonokban nevelkedő gyermekek átlagéletkora 14 év fölé emelkedett, személyiségállapotukat tekintve súlyos traumákat hordozó,
összetett problémákat halmozó, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel
küzdő, sok kudarcot megélt, nehezen motiválható, esetenként káros szenvedélyeket
hordozó, szocializációs deficitekkel terhelt állapotúak. Ez a korábbiakhoz képest új ki-
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hívásokat jelentett, új megközelítésmódot, módszereket, eszközöket, új alapokra helyezett szakmai munkát igényelt és indukált. A folyamatosan megjelenő új szükségletek
új kihívást jelentenek mind az ellátórendszer, mind a szakemberek, mind a fenntartók
számára.
Az ellátott gyermekek szükségleteit illetően 2003-tól normál, különleges és speciális
szükségletet, valamint 2014-től kettős szükségletet nevesít a jogszabály.
Míg a törvény hatálybalépésekor a speciális ellátás körébe tartozott a tartósan beteg,
illetőleg fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, illetve kora miatt különleges ellátást igénylő gyermeknek nyújtott gondoskodás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció, 2003. január 1-től módosul a speciális szükséglet és ellátás, és nevesítésre kerül a különleges szükséglet és
ellátás tartalma. A speciális szükséglet körébe a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek kerültek, szükségletüknek megfelelő gondozási helyként nevesítve az ellátásukat biztosító speciális gyermek
otthonokat és a gyermekotthon speciális csoportját.
A különleges ellátási szükséglet tartalmát a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek szükségleteként határozták meg.
Ezen szükségletű gyermekek ellátására nevesítik a különleges gyermekotthont, valamint
a gyermekotthon különleges csoportját, természetesen a nevelőszülői ellátás elsődlegességének figyelembevételével.
7. táblázat. A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek szükséglete 2006–2016 között
átlagos (normál)
különleges
speciális
kettős
összesen

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

10 690

11 009

10 645

11 227

11 123

12 572

11 579

12 486

5783

5892

6387

6514

6840

6931

7942

7422

672

631

760

723

711

632

507

483

243

244

20 272

20 635

555

461

Törvény által nem definiált szükséglet nincs adat nincs adat
17 145

17 532

17 792

18 464

18 674

az összesenből kísérő nélküli kiskorú (SZGYF-adat)

20 135

Forrás: KSH

A fenti adatokból megállapítható a normál és különleges szükségletű ellátottak számának emelkedése. A speciális szükségletűek száma, aránya jelentős változást nem
mutat. A diagnosztizált szükségletek kielégítésére a nevelőszülői és gyermekotthoni,
lakásotthoni ellátási formák további differenciálódása volt a válasz.
A különleges szükségletű gyermekek közül a súlyos sérült és/vagy fogyatékkal élő
gyermekek ellátása többnyire különleges gyermekotthonokban és különleges lakásotthonokban, az életkoruk miatt különleges ellátásra szoruló gyermekek ellátása többsé-
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gük esetében fokozatosan és folyamatosan emelkedő tendenciával nevelőszülői családokban történik, azonban a nevelőszülői ellátás kapacitás hiánya miatt egyes
megyékben ezen feladat ellátására specializálódott különleges gyermekotthonok biztosítják az ellátást. A gyermekotthoni ellátottak körében 2016-ban a különböző okok
miatt különleges szükségletű gyermekek aránya az összes ellátott 35,4%-a (SZGYF-nyilvántartás alapján).
A speciális és kettős szükségletű gyermekek igényeinek megfelelő ellátás biztosítása
a szükséglet jogszabályi deklarálásától kezdődően kihívást jelentett az ellátórendszer
számára. Tapasztalati adatok alapján megállapítható, hogy nem áll rendelkezésre elegendő férőhely a központi speciális otthonokban, és megyei szinten sem volt jellemző
a speciális otthonok létesítésének szándéka. Emiatt bár az évek során növekedett a
speciális otthoni férőhelyek száma, valamint megnyílt a lehetőség kettős szükségletű
gyermekek elhelyezésére, a jelentkező szükségleteket nem tudták kielégíteni. A speciális szükségletű ellátottak aránya 2016-ban az összes ellátott 4,6%-a (az SZGYF-nyilvántartás alapján). Azon ellátottak, akik nem tudnak bekerülni speciális otthonba
(megállapított szükséglettel bírnak), integráltan, normál vagy különleges szükségletű
ellátottakkal együtt nyertek/nyernek elhelyezést gyermek- és lakásotthonokban, különleges gyermekotthonokban. Ez a speciális szükségletű gyermekek mintegy 20%-át
teszi ki egy 2014-es SZGYF-adat szerint, ami nagy kihívás az ott dolgozó szakemberközösség és az ellátottak számára. Többnyire ennek az integrációnak a feltételei nem
adottak, ami sérti mindkét szükségletű gyermekek érdekeit. Ezen szükségletek kielégítése érdekében az ágazati minisztériumi és fenntartói szándék eredményeként a
speciális férőhelyek száma a következő években tovább fog növekedni.
8. táblázat. A gyermekotthoni rendszer differenciálódása 1997. november 1. és 2016 között
Ellátási forma

1997. november 1.

2016

Gyermekotthon

x

x

Különleges gyermekotthon

–

x

Speciális gyermekotthon

x

x

Minisztériumi fenntartású / központi speciális gyermekotthon

x

x

Utógondozó otthon

x

x

Lakásotthon

x

x

Különleges lakásotthon

–

x

Speciális lakásotthon

–

x

Utógondozói lakásotthon és külső férőhely

–

x

Forrás: Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30. Baloghné
Gábor Katalin, EMMI.
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Miként a fenti táblázatban is látható, jelentős differenciálódás következett be a gyermekotthoni szférában az elmúlt két évtized során. Mivel az ellátórendszernek folyamatosan választ kell adnia a változó szükségletekre, feltehetően a továbbiakban is számolni kell változásokkal és további differenciálódással.
A bemutatott változások, folyamatok a szakmai munka és feltételrendszer folyamatos megújulását és bővítését kívánják meg.
A törvény végrehajtási rendeletében az egyes ellátási formákhoz hozzárendelte az
ahhoz szükséges elhelyezési-tárgyi és személyi feltételeket. Ezek tekintetében elvitathatatlan előrelépés történt az elmúlt 20 év során a gyermekotthoni ellátás vonatkozásában is.
Az élhető környezet, az életterek otthonossága az átalakított vagy kiváltással érintett
gyermekotthonokban, lakásotthonokban megvalósult. A kiváltás utolsó üteméhez érkeztünk, melynek végső határidejére, 2018-ra várhatóan mindez 100%-ban megvalósul.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások letéteményesei a segítő szakemberek.
Ennek súlya jól érzékelhető a Gyvt. végrehajtási rendeletében, a 15/1998. (IV. 30.)
NM-rendeletben is, amikor a jogalkotó a feladat ellátásához előírt szakképesítésű és
számú szakembert rendel hozzá. A gyermekotthonokban foglalkoztatott egyes szakemberek létszámának változását az alábbi táblázat mutatja.
9. táblázat. Gyermekotthonokban szakmai munkakörökben alkalmazott szakemberek száma
1997. és 2016. december 31-én
nevelő

1997. december 31.

2016. december 31.

810

1065

1365

2079

pszichológus

27

158

gyógypedagógus / fejlesztő pedagógus

24

194

gyermekfelügyelő

Forrás: KSH

Az adatokból jól látható a szakemberek számának emelkedése. 1998-tól új munkakörök létesültek a gyermekotthonokban. Megjegyzendő azonban, hogy az egy gyermekcsoporthoz rendelt 5 fős szakemberlétszámmal nem lehet lefedni az év során a napi 24
órát. Ez a dolgozói létszám nem teszi lehetővé minden esetben a párhuzamos szolgálatot, az egy műszakban 2 dolgozó jelenlétét. Emiatt gyakorta fordul elő, hogy a szolgálatban lévő szakembernek 10-12 gyermek gondozását, nevelését, ellátását és felügyeletét kell biztosítania. A foglalkoztatottak nagy része nő, a pálya elnőiesedett, pedig nagy
szükség volna megfelelő szakképesítéssel rendelkező, elhivatott férfi munkaerőre is a
gyermekotthonokban. Távolmaradásuk oka feltehetően a folyamatos munkarend és a
kevésbé versenyképes bérezés.
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A gyermekek nevelését, gondozását többségében az előírt szakképesítéssel rendelkező felső- és középfokú végzettségű szakemberek biztosítják. Vannak munkakörök,
amelyek betöltése szakemberhiány miatt nehezen megvalósítható. Ilyen a pszichológus
munkakör, pedig nagy szükség volna a segítő szakemberekre a gyermekotthonokban.
Más munkakörökben – gyermekfelügyelő, nevelő – igen magas a fluktuáció. Ennek oka
a munka nehézségében és a kevésbé vonzó munkarendben és bérezésben keresendő.
Mindezek terhelik, nehezítik a feladatellátást.
A törvény hatálybalépésével az ellátott gyermekek törvényes képviseletében és vagyonuk kezelésében jelentős változás következett be, ami érintett minden gondozási
helyet, így a gyermekotthonokat is. A törvény életre hívta a gondozói gyám jogintézményét, s ennek következtében a gyermekotthon, ill. a gyermekotthoni szakmai egységvezetője látja el fő szabályként a gyermekotthonban / gyermekotthoni szakmai egységben elhelyezett, nevelésbe vett gyermek gyámságát. Ezen feladat ellátása a szakmai
vezetés munkája mellett jelentős terhet rótt a vezetőre. Esetenként feloldhatatlan érdekellentétet generált a gyámság és szakmai vezetés egy személy általi ellátása. Ennek
feloldására 2014. január 1-től bevezetésre került a gyermekvédelmi gyámság jogintézménye, melynek köszönhetően a nevelésbe vett gyermekek gyámságát a gondozási
helyektől független, a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál közalkalmazotti jogviszonyban álló gyermekvédelmi gyám látja el.
Ezáltal a gyermekotthon-vezető/szakmai egységvezető a szakmai munkára fókuszálhat.
A gyermekvédelmi szakellátás címzettje az elmúlt 20 év alatt többször változott.
10. táblázat. Fenntartóváltozások a gyermekvédelmi szakellátás területén 1997. november 1-től
1997. november 1.

2012. január 1-től

2013. január 1-től

2014. január 1-től

Kötelezően
ellátandó
feladatként

Megyei
Önkormányzat
Fővárosi
Önkormányzat
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Minisztérium

Megyei
Intézményfenntartó
Központ
Fővárosi
Önkormányzat
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Minisztérium

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Fővárosi
Önkormányzat
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Önként
vállalt
feladatként

Egyházi szervezet
Civil szervezet
Települési
Önkormányzat
Egyéni vállalkozó

Egyházi szervezet
Civil szervezet
Települési
Önkormányzat
Egyéni vállalkozó

Egyházi szervezet
Civil szervezet
Települési
Önkormányzat
Egyéni vállalkozó
KLIK

Egyházi szervezet
Civil szervezet
Települési
Önkormányzat
Egyéni vállalkozó
KLIK, 2017. 01.
01-től tankerületek

Forrás: Országos Gyermekvédelmi és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. 08. 29–30. Baloghné
Gábor Katalin, EMMI.
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A Gyvt. hatálybalépésével megnyílt a lehetőség a társadalmi felelősségvállalás megosztására a gyermekvédelemben azáltal, hogy a törvény behívta az egyházi és civil
szereplőket is az ellátás biztosításába. Ezen változások a két évtized alatt magukkal
hozták az egyházi és civil szerepvállalás erősödését. Különösen a nevelőszülői ellátás
területén jellemző a szerepvállalás növekedése. A lenti adatokból megállapítható, hogy
2016-ban a civil és egyházi fenntartók mindössze 10,8%-át tartják fenn a gyermekotthoni férőhelyeknek, ezen ellátási formában jellemző az állami szerepvállalás. Ezzel
szemben a nevelőszülői férőhelyek fenntartásában a civil és egyházi fenntartó jelenléte 46,4%-os 2016-ban (SZGYF-adat). Ebből különösen az egyházi szerepvállalás kiemelendő, amely 39,2%.
11. táblázat. Gyermekotthoni férőhelyek számának alakulása fenntartók szerint 1998–2016
között
Megyei/
fővárosi
önkormányzat

Települési
önkormányzat

Egyházi
jogi
személy

Alapítvány,
közalapítvány, civil
szervezet

Központi
közigazgatási
szerv

1998

11 771

705

28

175

320

2010

8441

465

333

190

267

–

741

190

7739

2016

–

Forrás: Országos és Kárpát-medencei Konferencia, 2017. augusztus 29–30. Gulyásné dr. Kovács
Erzsébet, SZGYF.

Jogszabályváltozás miatt 2011. december 31-vel a Megyei Önkormányzatok fenntartói joga és kötelezettsége megszűnt, helyüket 2012. január 1. napjától december 31-ig
a Megyei Intézményfenntartó Központok vették át. A gyermekvédelmi szakellátás ezáltal hosszú idő után ismét állami feladat lett. A fenntartói jogkört 2013. január 1-től a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és annak megyei kirendeltségei megosztva
gyakorolják.
Az állami szerepvállalásban szintre hozási szándék és törekvés állt, azaz, minden
gondozási helyen legyen biztosított a norma szerinti ellátás, és annak minősége, tartalma ne függjön a fenntartó anyagi kondícióitól. Ennek hátterében az ellátórendszerben fellelhető erős differenciák álltak. Mára kialakult a kétszintű fenntartói struktúra,
melyben az intézmények napi munkakapcsolata jellemzően a megyei szinteken működő kirendeltségekkel épült ki.
Hasonlóan a fenntartói struktúra központosodásához, megyei szinteken az intézmények vonatkozásában is végbement egyfajta integráció. A fenntartók a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeiket – néhány megye és a főváros kivételével –
központokba integrálták, melyek magukban foglalták az otthont nyújtó ellátást és a
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást is.
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Ezen változások vitathatatlanul hatást gyakoroltak a gyermekotthoni szférára, annak
működésére, feltételeire.
A gyermekotthonok működése szempontjából a bekövetkezett integrációk és fenntartóváltások hatásai mellett igen fontos újdonság a gazdasági önállóság megszűnése.
Ez a változás eltérő módon érintette a gyermekotthonokat. Némelyek esetében megmaradtak a gazdasági szervezetek, míg másutt teljesen megszüntették őket. A gazdálkodási feladatok addig kialakult, gyakorlott ellátását új alapokra kellett helyezni. Ez
számos nehézséget indukált és okoz ma is. A gazdálkodási feladatok ellátása a fenntartó szervezeti keretei közt történik, földrajzilag és szervezetileg is elválasztva az adott
intézménytől.
IV. Változások a szakmai munkában (a teljesség igénye nélkül)
A törvény és végrehajtási rendelete, a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet példás részletességgel rögzíti a szakmai munka elvárásait, kereteit. Ez a gyermekotthoni szférában az
alábbi, főbb változásokat eredményezte.
A meghatározott tartalommal elkészített, elfogadott és jóváhagyott szakmai program
szerint folyik a gondozó-nevelő munka a gyermek- és lakásotthonokban. Az ellátottak
jogait és kötelességeit házirend rögzíti, melynek elfogadása terén az érdekképviseleti
fórum egyetértési jogot gyakorol. Az ellátotti jogok képviseletére és védelmére törvény
által meghatározott összetételű és működésű érdekképviseleti fórum működik az intézményekben. A gyermekek és a fiatal felnőttek panaszjogának gyakorlását jogszabály
és belső szabályzatok garantálják.
A gyermekek ellátása a törvény hatálybalépését követően a szakemberek együttműködésével és a gyermek bevonásával (figyelemmel életkorára és értelmi fejlettségére), a
hatósági és alapellátási dokumentáció és rendelkezésre álló ismeretek alapján elkészített
egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik. Ezáltal mind a tennivalók, mind az
életút belátható állomásai tervezhetővé váltak.
A törvény elvárásának megfelelően realizálódik egy munka- és feladatmegosztás a
gyermekkel és a családjával kapcsolatos feladatok ellátásában. Nélkülözhetetlenné vált
a gyermek életében részt vevő személyek és szakemberek együttműködése. Mindezek
lehetővé teszik az egyénre szabott nevelést, gondozást, a gyermek megsegítését.
Különösen nagy hangsúly helyeződik a gyermekek családi kapcsolatai ápolására, a
kapcsolattartás erősítésére. Ehhez a feladathoz hosszú ideig a jogalkotó által biztosítottan családgondozókat alkalmaztak a gyermekotthonokban, aminek köszönhetően jelentősen csökkent azon gyermekek száma, akiknek nem volt kapcsolatuk a vér szerinti
családjukkal, és ahol annak feltételei fennálltak, a gyermek nevelésbe vételét a vér szerinti családjába való visszahelyezésével megszüntették. Ugyancsak eredményként köny-
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velhető el ennek a folyamatnak a hozadékaként, hogy a nagykorúvá vált fiatal felnőttek
negyedrésze – egy 2011-es KSH-kutatás alapján – a vér szerinti családjához tért vissza.
A gyermekek saját életre való felkészítését, önállóságuk fejlesztését szolgálja a gyermek- és lakásotthonokban kialakított csoportgazdálkodás és a családias modell.
A csoportok életterének feltételrendszere lehetővé tette a közös főzés, bevásárlás, gazdálkodás folyamatának megismertetését. Mindez erősíti a gyermekeket az öngondoskodásban, a felelős gondolkodásban is. A közösségért végzett együttes munka jó hatással van a közösség építésére, a gyermekek és felnőttek közötti kapcsolatok erősödésére.
Természetesen az ellátotti kör folyamatos változása miatt mindezen feladatok folyamatos újraindítása szükségeltetik, melynek eredményességét befolyásolja az ellátottak
szocializációs szintje, beilleszkedésének mértéke, motiváltsága, magával hozott kultúrája, szokásrendje.
A gyermek- és lakásotthonokban elhelyezett gyermekek felzárkóztatásának, fejlesztésének és tehetséggondozásának megsegítésére alkalmazott fejlesztő- és gyógypedagógusok egyénre szabott fejlesztési program alapján végzik tevékenységüket. Ez a szolgáltatás mérsékli a lemaradásokat, jelentős támaszt nyújt a tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekeknek. Nagy kihívást jelent a tankötelezettségi korhatár csökkentése
miatt a köznevelés rendszeréből kikerült, túlkoros, alapfokú iskolai végzettséggel nem
rendelkező, tanulási, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő, 16 évesen
bekerült gyermekek motiválása a tanulásra. Ennek megoldásában szakember-teamek
(pszichológus, fejlesztő pedagógus, nevelő) dolgoznak együtt a gyermekotthonokban.
A fejlesztés megvalósításában különösen a sérült, fogyatékkal élő gyermekek ellátását biztosító különleges gyermekotthonokban támaszkodnak a külső szervezetek, szolgáltatók által biztosított terápiás lehetőségekre, mint például a különböző állatasszisztált terápiákra, gyógyúszásra, különböző kézműves foglalkozásokra. A normál
szükségletű ellátottak esetében drámapedagógiai foglalkozások, meseterápia, kézműves
és egyéb tematikus foglalkozások szolgálják a fejlesztést.
Az ellátottak jelentős része eddigi élete során elszenvedett valamilyen traumát, kudarcot, amelyek feldolgozásához nem kapott megfelelő segítséget.
A szakellátásba kerülés vezető okai között találjuk a szülők nem megfelelő életkörülményeit, életvitelét, a kiskorú elhanyagolását, a kiskorú súlyos magatartási és beilleszkedési problémáját, kisebb arányban a kiskorú bántalmazását. A bekerülő gyermekek
személyiségállapota egyre rosszabb, az általuk hordozott problémák összetettek, az
okozott sérülések egyre mélyebbek. Ezen sajátosságok meghatározzák és behatárolják
a gyermekotthonokban folyó szakmai munkát.
A gyermekotthonokban alkalmazott pszichológus szakemberek segítségével ezen
traumák egy része feldolgozásra kerül, egyéni és csoportos foglalkozások eredményeként
általában csökkennek a beilleszkedési problémák, javul a konfliktustűrő és -kezelő
képesség, mérséklődik az agresszivitás és eredményesebbé válik az agressziókezelés,
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javul a toleranciaszint. Mindezen eredmények apró léptékben mérhetők, esetenkénti
visszaeséssel, azonban a gyermekek számára megoldásokat, mintákat közvetítenek.
A gyermekotthonokban számos tematikus program szolgálja az elhelyezett gyermekek szocializációs deficitjének csökkentését, lelki és testi egészségét, érzelmi intelligenciája fejlesztését. Az ott dolgozó szakemberek pályaválasztási és pályaorientációs, környezeti nevelési, honismereti, lelki gondozási programokat kínálnak a gyermekek
számára, bevonva ezekbe a környezetük civil, szakmai és egyházi szervezeteit is.
Vannak azonban olyan problémák, melyeknek kezelése meghaladja a gyermek- és
lakásotthonok lehetőségeit, ám a társintézmények szolgáltatásainak szűk kapacitása
vagy kiépítetlensége miatt a megfelelő, teljes körű kezelés elmarad. Ilyen például a
droggal érintettség kezelése, a pszichiátriai tüneteket hordozó gyermekek kezelése vagy
a szükségletnek megfelelő gondozási hely hiánya. Ezek a problémák tovább terhelik az
egyébként sem egyszerű munkát.
Az otthonok többsége mára kialakította saját arculatát, kapcsolati rendszerét, együttműködési stratégiáját a lakókörnyezetével. Ennek köszönhetően saját programokkal,
rendezvényekkel kapcsolódnak a külső programokba, és többségük jól illeszkedik a
települések életébe. Az elfogadásért és befogadásért, a kapcsolatok építéséért sokat
tettek, illetve kell tenniük a gyermekotthonokban dolgozó és lakó személyeknek. A
sikeres társadalmi integráció azonban enélkül nem tud megvalósulni.
A gyermekek számára a gyermekotthonokban a szabadidő strukturált eltöltését kínálják, figyelemmel az ellátotti kör sajátosságaira. Ennek keretében különböző sporttevékenységeket, túrákat, kulturális és kreatív programokat ajánlanak. A társadalmi
felelősségvállalás keretei bővülésével egyre több szervezet és személy tartja fontosnak,
hogy valamilyen módon támogatást nyújtson az intézményekben élő gyermekek ellátásához, s ennek a formái folyamatosan bővülnek. Így jelen van a személyes segítő
munka, a patronálás, a közös programok szervezése, programok adományozása, természetbeni és anyagi támogatás. Mindezek erősítik a gyermekekre gyakorolt jó hatást,
csökkentik az előítéletet, és fokozzák a társadalmi befogadást.
A változó ellátotti kör sajátosságai mindinkább az élménypedagógiai módszerek
irányába orientálják a szakembereket. A családi pótlék bevonása a teljes körű ellátás
biztosításába az ellátás színvonalának emelését szolgálta. A törvény hatálybalépésével
új fejezet kezdődött a magyar gyermekvédelemben. Ez szemléletbeli változást igényelt
a gyermekvédelem szereplőitől. Az elmúlt 20 év során – bár sokan szkeptikusan úgy
vélekedtek a törvény hatálybalépésekor, hogy a benne foglalt változások nem valósulnak
meg – a szemléletváltozás folyamata kiteljesedett. Szakemberek, fenntartók, irányítószervek, hatóságok, társszervek működtek együtt és dolgoztak a megvalósításért.
A gyermekotthoni szférában visszafordíthatatlan, minőségi változások következtek
be a gyermekek és fiatal felnőttek elhelyezésében, ellátásában. A gyermekvédelmi munka
új alapokra helyeződött, tartalmában megújult.
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A szakterületet irányítók, fenntartók és az ellátást biztosító szakemberek tisztában
vannak azzal, hogy a folyamatosan változó szükségletek kielégítéséhez együtt gondolkodás és további fejlesztés szükséges annak érdekében, hogy az ellátás szükségletközeli legyen, és kiszolgálja a gyermekek mindenekfeletti érdekét.
Ezen országos kitekintés után bemutatom a gyermekotthonok vonatkozásában Fejér
megyében bekövetkezett változásokat.
1. A törvény hatálybalépését megelőző időszak
1997-ben Fejér megyében 911 ellátottról gondoskodtak az otthont nyújtó ellátások
keretében. Ennek 92,9%-a 18 év alatti, 7,1%-a nagykorú.
12. táblázat. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 1997-ben
Életkor/év

Ellátotti létszám/fő

0–17

846

18–25

65

Összesen

911

Forrás: TEGYESZ-adat, Székesfehérvár

Az elhelyezés biztosítására a ’90-es évek második feléig Fejér megyében is a nagy
létszámú nevelőotthonok domináltak, melyekre általában jellemző volt a zsúfoltság, a
funkcióhoz nem illeszkedő, azt kevésbé támogató, rossz adottságú, leromlott épületekben (kastélyépületek, kúriák) való elhelyezés.
13. táblázat. Nevelőotthoni ellátást nyújtó gondozási helyek Fejér megyében a törvény hatálybalépését megelőző időszakban
Gondozási hely megnevezése

Működése megszűnt

Hunyadi János Óvoda, Általános Iskola és Nevelőotthon, Dég

1995

Nevelőotthon és Ifjúsági Ház, Előszállás

1995

Ádám Zsigmond Gyermekváros, Soponya

1999

Rácalmási Nevelőotthon

2005

Fejér Megyei Csecsemőotthon, Székesfehérvár

1997

Ifjúsági Otthon, Székesfehérvár

1992

Ifjúsági lakrészek

1994

Martonvásári Általános Iskola és Diákotthon*

2007

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Velence*

2016

Átmeneti Otthon

1999

* A törvény hatálybalépését követő években kerültek kialakításra gyermekotthoni szakmai
egységek, melyek a táblázatban jelzett időpontig működtek az ÁID keretében.
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Ugyanakkor megyénkben is megfigyelhető a törekvés a zsúfoltság csökkentésére, a
nevelőotthonon belüli családias elhelyezés önálló lakóterek kialakításával, valamint
8–12 fős csoportok kiköltöztetése a nevelőotthonokból családi házakba.
Miként a fenti táblázatban látható, a törvény hatálybalépését megelőző időszakban
a megyében 4 kastélyban, ill. kúriában működött nevelőotthon az alábbiak szerint.
Hunyadi János Óvoda, Általános Iskola és Nevelőotthon, Dég

A nevelőotthon a Fejér megye déli részén lévő településen, Dégen a Festetics grófi
család egykori kastélyában működött. 1954-ig 350 menekült görög gyermek otthona
volt, majd 1954 után 180 férőhelyén magyar állami gondozott fiúgyermekek ellátását
biztosította. Az intézményben igényes szakmai munka folyt. Ifjúsági szövetkezet keretében kisállattenyésztés, kertészet, kerítésfonat-készítés és asztalos munka szolgálta a
gyermekek munkára nevelését, gyakorlati ismeretek szerzését. 1964-től alsó tagozatos
és koedukált intézményként működött. 1980-tól óvodáskorúakat is fogadott. A rendszerváltás után széles korhatárúvá vált. Feltételrendszeréhez, a kastélyépületen túli
nagy kastélypark, belső úszómedence, teniszpályák, salakos atlétikai pályák tartoztak.
A nevelőotthont a fenntartó 1995. december 20-án szüntette meg. A gyermekek számára a korát megelőzően 3 családi házat vásárolt a településen, és a gyermekek többsége itt is került elhelyezésre. A családi házakban elhelyezett gyermekek száma magas
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volt – átlagosan 15-20 fő körüli –, ami csak a törvény hatályba lépését követően csökkent
az előírt maximális 12 főre. Az utóbbi években a kastélyt kulturális, művészeti rendezvények céljára hasznosítják.
Nevelőotthon és Ifjúsági Ház, Előszállás

A nevelőotthon a ciszterci rend tulajdonában lévő kastélyban 1956 óta működött,
állami gondozott fiúk számára biztosítva otthont 1984-től normál nevelőotthonként,
majd 1985-től családias típusú nevelőotthonná és széles korhatárúvá vált. A nevelőotthonban négy csoportban átlagosan 80 gyermek volt elhelyezve. Fejér megyében a törvényi szabályozást megelőzve már 1992 és 1996 között megkezdődött a nagy létszámú
otthonok átalakítása. Először 1992-ben ebből az otthonból költözhetett ki gyermekcsoport a településen vásárolt családi házba, családias körülmények közé. Előszálláson,
1992 és 1996 között 5 családi házban indult meg a gyermekek maximum 12 fős csoportjának gondozása, nevelése.
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Ádám Zsigmond Gyermekváros, Soponya

A gyermekváros 1958 szeptemberében kezdte meg működését a Zichy grófi család
egykori kastélyában. A háborús károk helyreállítását követően 240 gyermek számára
alakítottak ki életteret a kastélyban. A gyermekváros első igazgatója, aki később névadója is lett, következetes munkájával kialakította az intézmény arculatát, egyértelművé tette a pedagógiai célkitűzéseket. A főépület alsó és felső szintjén alakították ki a
hálókat majd később a családias csoportok lakótereit. A családias csoportok előrelépést
jelentettek a nagy létszámú hálótermekhez képest. Az intézményben hosszú évtizedeken át belső iskola működött, mely alapfokú és szakképzést is biztosított. A gyermekek
szabadidejének eltöltését a kastélypark, a különböző sportpályák, könyvtár, szakkörök,
saját autóbusz és nyaraló is biztosította. Kiemelkedő felszereltségűek voltak a műhelyek,
gazdasági tevékenység folyt az üvegházakban, és állatokat is tartottak. A kastélyépület
állagának romlása miatt a gyermekek élettere és az intézményi működés a bezárást
megelőzően már sok kívánnivalót hagyott maga után. A Fejér Megyei Önkormányzat
ezt az utolsó kastély-nevelőotthonát 1999-ben szüntette meg. A gyermekek ellátásának
biztosítására a megye több településén családi házakat vásároltak, és a gyermekeket
részben ezekben a lakásotthonokban, részben pedig nevelőszülőknél helyezték el.
Rácalmási Nevelőotthon
Az intézmény az akkori nagyközség központjában egy kúriaszerű birtokon létesült az
1950-es évek elején. Az első időszakban a Sztálinváros építkezésén dolgozó, barakkokban
lakó munkások gyermekeinek nyújtott otthont. Óvodás és iskolás gyermekek éltek itt,
a későbbiekben csecsemők és óvodáskorúak otthonaként szolgált, majd 1991-től 2005ig széles korhatárú nevelőotthon, illetve lakásotthonok működtek itt. 2005. augusztus

A gyermekotthoni szakterület áttekintô elemzése, 1997–2017

191

SZEMLE KÖNYVEK

15-én az intézmény bezárt, a 4 csoportjában nevelkedő gyermekek többségében másik
lakásotthonokba kerültek.
Az ellátórendszer részét képezte még a Fejér Megyei Csecsemőotthon, a nevelőszülők,
az Ifjúsági Otthon, az Ifjúsági lakrészek és az Általános Iskola és Diákotthon részeként
működött gyermekotthonok és az Átmeneti Otthon.
Fejér Megyei Csecsemőotthon
A csecsemőotthon 1983-ban kezdte meg működését Székesfehérvárott, 200 férőhellyel.
Ezzel egy időben megszűnt a Székesfehérvár hosszúsétatéri és a rácalmási csecsemőotthon. A pavilonszerű új épület bölcsődét mintázott, az új épület akkor jobb körülményeket
teremtett a csecsemők ellátásához. 1997 decemberéig kizárólag a 0–3 éves gyermekek
ellátása folyt itt, majd a gyermekvédelmi törvény hatályba lépését követően két szakmai
egység alakult, az egyik a 0–3 éves gyermekek ellátására, a másik széles korhatárúként.
Ifjúsági Otthon, Székesfehérvár
1981-ben kezdte meg működését a Gyermek és Ifjúságvédő Intézet részeként, vele
egy udvarban a 100 férőhelyes ifjúsági otthon. Ide a 14–18 év közötti, állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek kerültek. Működése és feltételrendszere sok kívánnivalót
hagyott maga után, így 1992-ben megszüntették.
Ifjúsági lakrészek, Székesfehérvár
A Kikindai úton lévő ingatlan hagyaték útján került a gyermekvédelem tulajdonába.
Az ingatlan elhanyagolt állapotban volt, pályázatot hirdettek a rendbehozatalára. Széles körű összefogással 1991 januárjában elkészült a telken egy négylakásos társasház,
és még a nyár során a régi épület felújítása is megtörtént. A lakásokban azok a 18 és 24
év közötti fiatalok kaptak átmeneti elhelyezést, akik Székesfehérvárott éltek, de családi háttérrel nem rendelkeztek, és kikerültek az állami gondoskodás rendszeréből. Egy
lakásban 4 fő lakott, a bekerülést orvosi vizsgálat előzte meg, feltétel volt még a munkahelyi vélemény, keresetigazolás, érvényes székesfehérvári lakásigénylés és a kötelező
takarékosság. Sajnos az épület a gyermekvédelem rendszeréből átkerült a hajléktalanellátáshoz.
Martonvásári Általános Iskola és Diákotthon
A nagymúltú intézmény épülete árvaháznak épült 1903-ban. 1973 óta példaértékűen folyik a középsúlyos értelmileg akadályozott gyermekek oktatása, nevelése. Feladatköre sokat változott az évtizedek során, gyermekotthoni funkciója 2007. július 1-től
átkerült a gyermekvédelmi szakellátás integrált intézményéhez. A törvény hatálybalépését követően került sor a gyermekotthoni szakmai egység kialakítására a többcélú
közoktatási intézményben.
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Velence
A jelenlegi intézmény épületének alapkőletételére 1975-ben került sor, kapuit 1977ben nyitotta meg. Az intézmény feladatköre sokat változott, a törvény hatálybalépését
követően kerültek kialakításra a gyermekotthoni szakmai egységek. Feladatkörét te-
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kintve biztosította az enyhe fokban akadályozott gyermekek alapfokú, speciális szakiskolai, diákotthoni, később óvodai és gyermekotthoni ellátását.
Átmeneti Otthon, Székesfehérvár
Gyermekek időleges elhelyezését biztosította a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet épületében, annak szervezeti részeként működő 50 férőhelyes, nemenként elkülönített
elhelyezésű otthon. A feladatellátás rövid időre átkerült a soponyai Gyermekvárosba,
majd annak 1999-es bezárásával ebben a formában megszűnt.
Miként országosan, így a megyében is meghatározó volt az ellátás tekintetében az
intézményes ellátás. Emellett Fejér megyében is működött a nevelőszülői ellátás, melynek múltja, hagyománya van itt. A törvény hatálybalépését megelőző időszakban a
nevelőszülők száma 150–170 között, az általuk nevelt gyermekek száma 220–260 között
mozgott. A nevelőszülők száma, személye, a feladatellátás támogatása az évtizedek
során sokat változott. Súlyos veszteség volt a hivatásos nevelőszülők 1992-es átadása
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz.
2. Az 1997. november 1. és 2017. között bekövetkezett változások
14. táblázat. Az ellátottak számának alakulása 1997 és 2017 között
Kiskorú ellátottak / fő
Nagykorú ellátottak / fő
Összesen

1997. december 31.

2007. december 31.

2017. július 31.

846

671

757

65

139

88

911

810

845

Forrás: az FMGYK és a TEGYESZ adatai

Miként a fenti táblázat adatai mutatják, az ellátotti létszám a 20 év alatti időszakban
először csökkenő, majd emelkedő tendenciát mutat Fejér megyében is. A kiskorú és
nagykorú ellátottak arányában ezzel ellenkező irányú változás figyelhető meg. Az utógondozói ellátásban részesült fiatalok száma 10 év alatt megkétszereződött. Mára ezen
ellátotti kör erőteljes csökkenése és a kiskorú ellátottak létszámának emelkedése figyelhető meg. Ez a változás egyezik az országos tendenciákkal.
15. táblázat. Az ellátottak elhelyezése 1997 és 2017 között Fejér megyében
1997

2017. július 31.

kiskorú

nagykorú

kiskorú

nagykorú

Nevelőszülőnél

232

30

546

50

Intézményben

614

35

211

38

Összesen

846

65

757

88

Forrás: az FMGYK és a TEGYESZ adatai
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Az adatokat elemezve megállapítható, hogy Fejér megyében 1997-ben az összes ellátott 29%-a nevelkedett nevelőszülői családokban, az ellátottak további 71%-a intézményes ellátásban részesült. Mára ez az arány megfordult, 2017. július 31-i adatok szerint
az összes ellátott 71%-a nevelőszülői családokban nevelkedik megyénkben. Ez a változás is összhangban van az országos tendenciákkal, azonban mértékét tekintve azt
meghaladó.
Ezen változások, különösen a gyermekotthoni ellátás tekintetében, megyénkben még
a törvény hatálybalépése előtt megkezdődtek, azonban kiteljesedésükhöz szükséges
volt a törvény hatálybalépése.
A lakásotthonok száma a nagy létszámú kastélyotthonok bezárásával folyamatosan
bővült, változott az évek során. Előszálláson már a törvény hatálybalépésekor 5 családi házas ingatlanban folyt a gondozás, nevelés. 1995-ben Dégen a kastély kiváltásakor
3 családi házat vásárolt a gyermekek ellátására az akkori fenntartó. 1999-ben a soponyai
kastélyból való kiköltözés okán további 8 családi házat vásárolt a Megyei Önkormányzat Sárbogárdon, Mezőfalván, Lepsényben és Sárosdon. Ezek a lakásotthonok a megyei
Lakásotthon-hálózat részeként működtek, egészen 2007. június 30-ig.
A családi házak nem lakásotthon céljára épültek, ezért kisebb átalakításokat kellett
eszközölni, hogy a gyermekek számára kialakított élettér megfeleljen az elvárásoknak.
A fenntartó anyagi lehetőségei függvényében folyamatosan törekedett az épületek
felújítására, aminek köszönhetően 2006-ban részleges felújításokat végeztetett az Előszálláson és Dégen működő lakásotthonokon, valamint berendezéscserét hajtott végre.
Ezen folyamat a továbbiakban is folytatódott, aminek köszönhetően az elmúlt 15 év
alatt pályázati forrásból és saját erőből megújultak a mezőfalvai, a sárbogárdi és a lepsényi lakásotthonok is, valamint részleges berendezéscsere történt. A változásoknak
köszönhetően a csoportok élettere családiassá, otthonossá vált. A lakásotthonok szakmai egységeket alkotva működnek, lehetőséget biztosítva az együttműködésre, az együtt
gondolkodásra is.
Az 1997 decemberéig kizárólag a 0–3 éves gyermekek ellátását biztosító Fejér Megyei
Csecsemőotthon a gyermekvédelmi törvény hatálybalépését követően átalakult, benne
két új szakmai egységgel. Az egyik a 0–3 éves gyermekek ellátására, a másik széles
korhatárúként működött, egészen 2007. június 30-ig. Ezt követően a Gyermekvédelmi
Központ integrált intézmény szakmai egységeiként működtek 2015. november 20-ig.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy a 0–3 évesek körében az átalakítást követően az ellátotti létszám folyamatosan csökkent, elértük, hogy csak a súlyos fogyatékkal vagy a
súlyos tartós betegséggel küszködő gyermekek voltak a 2010-es évek elejétől a különleges gyermekotthonban. A többi 3 év alatti gyermek nevelőszülői családokban nevelkedik.
A pavilonszerű épület másik részében széles korhatárú gyermekotthon működött
1998 óta 37 férőhellyel, melyből 5 férőhelyet a kiskorú vagy nagykorú szakellátásban
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nevelkedő várandós anyák és az anyák gyermekükkel történő együttes elhelyezésére
tartottunk fenn. Az épület adottságai nehezen voltak ellensúlyozhatóak, objektív nehézségekbe ütközött a családias életterek kialakítása. A fokozott igénybevétel miatt az
épület erősen amortizálódott, a nagy, kihasználatlan terek költségessé tették a működést. A Fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével tervezte az otthon kiváltását, melyre európai uniós pályázatot nyújtott be. Hos�szú évek teltek el, amíg a pályázat célba ért, időközben fenntartóváltások következtek
be. A projekt fenntartókon és éveken átívelő szép példája az uniós, fenntartói és támogatói forrásból megvalósult, 2015-ben átadott, birtokba vett új, 48 férőhelyes gyermek
otthon, melyben helyet kapott a 0–3 éves gyermekek számára kialakított különleges
csoport, a baba-mama csoport a kis- és nagykorú anyák és gyermekeik együttes elhelyezésére, valamint 3 széles korhatárú csoport a nevelésbe vett gyermekek számára. Az
új otthon mind elhelyezésében, mind feltételrendszerében maximálisan támogatja a
gyermekotthoni funkciót.
A 18 év felettiek ellátását az Előszálláson 2004-ben megnyitott 25 férőhelyes utógondozó otthon, valamint a külső férőhelyként működő két kisebb családi ház 10-10
férőhelyen biztosítja. Ehhez kapcsolódik még a székesfehérvári és a dégi külső férőhelyek
sora, Székesfehérvárott két panellakásban 5-5, Dégen az egyik lakásotthonhoz kapcsolódóan 6 férőhelyen. A nagykorúak számára a differenciált ellátórendszer kialakítása
mind szakmailag, mind költséghatékonyság szempontjából helyes döntés volt, a fiatal
felnőttek és a kiskorú ellátottak szükségleteinek különbségein alapult. Az utógondozó
otthon épületének felújítása és berendezésének cseréje európai uniós pályázati forrásból
valósult meg 2015-ben.
Az értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, ideiglenes hatállyal
elhelyezett, nevelésbe vett és utógondozói ellátott gyermekek/fiatalok jogi és szakmai
normáknak megfelelő ellátása biztosítására az akkori fenntartó az ágazati minisztériumtól nyert pályázati forrásból 2004-ben 3 könnyűszerkezetes családi házat építtetett
a többcélú köznevelési intézmény területén. Ennek köszönhetően a célcsoport számára
szükségletüknek megfelelő, otthonos életteret alakítottak ki.
A tanulásban akadályozott, enyhe fokban eltérő értelmi képességű gyermekek ellátása egészen 2016. december 1-ig a többcélú köznevelési intézmény részeként működött
különleges gyermekotthonokban történt. A törvény hatálybalépését követően három
negyven férőhelyes virtuális gyermekotthont alakítottak ki az intézmény épületében.
Ezen gyermekotthonok azonban nem feleltek meg a szakmai, jogi elvárásoknak, így a
különleges gyermekotthonok ellátotti létszáma fokozatosan fogyott, ami miatt a 2016os fenntartóváltás bekövetkezésével egyidejűleg a férőhelyszámot is egyharmadára
csökkentették. A jelenleg fenntartói feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság szándéka a gyermekek számára a jogi és szakmai elvárásoknak megfelelő élettér és tárgyi feltételek biztosítása.
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Az ellátórendszer átalakításának szerves része volt a nevelőszülői hálózat fejlesztése,
melyre a hálózatot fenntartó Megyei Önkormányzat és a működtető Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közös elhatározásával került sor. A fejlesztésre 2005-ben kidolgozott és megvalósított szakmai program eredményeként az eltelt 12 év során a hálózat
férőhelyeiben és az elhelyezett gyermekek számának növekedésében folyamatos emelkedés következett be. Ez a folyamat napjainkban is tart. Ez a fejlesztés tette lehetővé a
megyei ellátórendszer átstrukturálódását és azt, hogy a jelentkező ellátási szükségletet
az ellátórendszer ki tudja elégíteni. A férőhelyeket és a szükségleteket folyamatosan
monitorozzák, aminek köszönhetően a felesleges kapacitásokat kivonják.
16. táblázat. Ellátást nyújtó gondozási helyek Fejér megyében, 2017. július 31-én
férőhelyek
száma

Gondozási hely

ellátási forma

FMGYK és TEGYESZ I. sz. szakmai egység Sárbogárd 4
lakásotthon

lakásotthon

40

FMGYK és TEGYESZ II. sz. szakmai egység Mezőfalva 2
lakásotthon

lakásotthon

22

FMGYK és TEGYESZ III. sz. szakmai egység Előszállás 4
lakásotthon

lakásotthon

45

FMGYK és TEGYESZ IV. sz. szakmai egység Dég 4 lakásotthon

lakásotthon

48

FMGYK és TEGYESZ V. sz. utógondozói szakmai egység,
Előszállás

utógondozó otthon
és külső férőhelyek

41

FMGYK és TEGYESZ VI. sz. szakmai egység, Martonvásár

különleges
gyermekotthon

24

FMGYK és TEGYESZ IX. sz. szakmai egység, Velence

különleges
gyermekotthon

40

48 férőhelyes gyermekotthon, Székesfehérvár

gyermekotthon

48

Nevelőszülői hálózat, Székesfehérvár

nevelőszülői ellátás

645

Forrás: az FMGYK és a TEGYESZ adatai

A táblázatban látható gondozási helyek mindegyike a Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat integrált intézmény részeként,
annak önálló szakmai egységeként működik. Az integrációról 2007-ben az akkori fenntartó rendelkezett, azzal a szándékkal, hogy a megyében ellátást nyújtó ellátási formák
egységes jogi és szakmai normák szerinti működése megvalósuljon. A táblázatot összevetve a törvény hatálybalépését megelőző állapottal látható, hogy megyénkben az ellátórendszer teljesen átalakult. Megvalósult a törvény betűje és szelleme szerinti átalakítás, a nagyléptékű gondozási helyeket felváltották a családias otthonok, melyek az
intenzív használat miatt folyamatos karbantartásra, felújításra szorulnak. Kizárólag
abban az esetben tudják biztosítani az otthonos teret, ha az épületek állagmegóvása
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nemcsak a rendeltetésszerű használatra törekvéssel, hanem a szükséges javítások,
karbantartások elvégeztetésével is képes megvalósulni.
Sajnálatos módon megyénkben nem létesült speciális otthon, pedig ennek szükségessége több esetben felmerült. Emiatt a speciális szükségletű és kettős szükségletű
gyermekek megyei szintű ellátása megoldatlan. Kizárólag azok jutnak a szükségletüknek megfelelő ellátáshoz, akik bekerülnek a központi intézményekbe, ami megközelítőleg az ellátottak 50%-a. A többi gyermeket integráltan helyezték el, ami szakmailag
vitatható, és a feltételrendszere sem adott az ellátásnak, valamint jelentős terhet ró
mind a szakemberekre, mind a gyermekcsoportra.
Megyénkben 1999 óta önálló befogadóotthon nem működik. Sárbogárdi szakmai
egységünk egyik lakásotthonában 3 férőhely van fenntartva az azonnali intézkedéssel
elhelyezendő gyermekek fogadására, valamint minden gyermek- és lakásotthoni gondozási helyen kijelöltek kapacitást ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek fogadására.
Egyes nevelőszülői családok is fogadják az ideiglenes hatállyal elhelyezetteket.
Gárdonyi Géza örökszép idézete szerint „a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a
védők lelkében…” A fenti rövid bemutatásból látható, hogy a falak többségében rendben
vannak, a feltételek sorában meghatározóak a „védők”, a szakemberek, akik a gyermekek nevelését, gondozását ellátják.
Az elmúlt 20 év alatt megyénkben is sokat javult a szakember-ellátottság. Kvalifikált,
elhivatott emberek dolgoznak a szakterületen, ám az egyre bonyolultabb, nehezebb
feladatellátás, a személyiséget erősen igénybe vevő munka, a folyamatos munkarend és
a kevésbé versenyképes bérezés miatt egyre nagyobb a fluktuáció, és mind nehezebb a
szakember-utánpótlás. Ez átmenetileg működési zavarokat is tud okozni.
Fejér megyében, miként országosan is, az ellátórendszer változásai igyekeztek leképezni az ellátottak változó szükségleteit. A gyermek- és lakásotthoni szférában az ellátottak átlagéletkora folyamatosan emelkedik, meghaladja a 14 évet. Az intézményes
ellátásban a jogszabályban rögzített okokon kívül 12 év alatti gyermek nincs. A 3 év
alatti gyermekek – kivéve a súlyosan vagy halmozotton fogyatékkal élő vagy súlyos
beteg gyermekeket – nevelőszülői családokban nevelkednek megyénkben.
A bekerülő gyermekek életkora polarizálódott, egyrészt a 3 év alattiakra, másrészt
a 14 év körüli, illetve feletti korúakra. Személyiségállapotuk romló tendenciát mutat.
A különleges szükségletű ellátottak száma az utóbbi 10 év alatt egyharmadával emelkedett. Mindezen okok, valamint a szakmai és jogi normák és az ellátórendszer változásai okán a gyermek- és lakásotthonokban is új alapokra helyeződött a szakmai munka.
A szakterületen dolgozók elhivatottak, a gondozási helyeken színvonalas munka folyik.
A napi feladatok ellátásában törekszenek a pozitív élmények nyújtására, a hiányok
pótlására, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A családias, otthonos élettér, a
szeretetteljes légkör, a problémák értő kezelése ezt példázza.
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Intézményünk különleges otthonában nagy figyelmet fordítanak a középsúlyos értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására, tehetségük kibontakoztatására. A szakmai munkát számos terápiás kutya, lovasfoglalkozás, úszás segíti.
A gyermekek élete megtervezett, szabadidejük eltöltése tartalmas, változatos. A szakemberek törekvése az önállóság, az önkiszolgálás fejlesztése, az eredményes integráció.
A gyermekek szeretnek itt lakni. Bruckmüller Mária szerint a lakni szó bizalmat sugároz, védettséget, a magunk alakította saját életet, ezt senki nem nélkülözheti. A lakás
olyan, mint egy fészek, ahová az ember visszavonul, ha beteg, ha öreg, ahová az ember
menekül, ha nem érzi jól magát, ahol az ember olyan lehet, amilyen lenni szeretne.
Mára minden szakmai egység arculata kialakult, számos saját programmal, sikeres
pályázati projekttel rendelkeznek. Személyre szabott gondoskodás keretében szakember-team tervezi a gyermek további sorsát, életútját.
Az elmúlt 20 év során lakás- és gyermekotthonaink befogadásra találtak Fejér megye
településein. Szerves részévé váltak az adott településnek, átmeneti időre otthont biztosítva a gyermekeknek. Természetesen mindez tudatos kapcsolatépítés eredménye.
Tudjuk, hogy eredményesen működni kizárólag befogadó és elfogadó társadalmi környezetben lehet.
Feladatunk ellátásában sok segítséget jelentett a pozitív médianyilvánosság, amely
nemcsak a szakterületen folyó munka eredményeit és nehézségeit mutatta be, hanem
csökkentette az előítéletet, a kirekesztést, az állami gondozott gyermek elfogadásának
nehézségeit.
Ennek köszönhetően megnőtt az érdeklődés a szakterület iránt, s a társadalmi felelősségvállalás keretében ma már mintegy 460 támogató – egyházi és civil szervezet,
gazdasági egység, magánszemélyek – segítik a feladatellátást. Ezen kapcsolatok értéke
felbecsülhetetlen, mert nemcsak tevőleges segítséget jelentenek, hanem sok-sok új
ablakot a világra a gyermekek számára.
Mindezek alapján úgy tűnhet, hogy nincsenek nehézségek és problémák a szakterületen. Problémák voltak, vannak és lesznek is, melyek megoldására törekedni kell. Ennek
az írásnak nem a problémák taglalása a feladata, hanem az elmúlt 20 év áttekintése a
gyermekotthoni szakterületen. Ezen áttekintés során érintettem a problémákat, számba vettem a változásokat és az eredményeket, természetesen a teljesség igénye nélkül.
Gyakorló szakemberként, a változások részeseként vállalom a mérleg oly módon
történő megvonását, hogy a gyermekotthoni szakterületen nagy horderejű, pozitív
folyamatok indultak el, óriási változások következtek be az elmúlt 20 esztendő során.
Hogy ez megvalósulhatott, köszönet mindazoknak, akiknek része volt benne. Kívánom,
adassék meg, hogy az úton, amelyen elindultunk, végig tudjunk menni, és legyen megfelelő megoldás minden, ma még megoldatlan problémára.
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Radoszáv Miklós – Bogács Ernõ

A GYERMEK SORSRENDEZÉSÉNEK
SEGÍTÉSE
Gondolatok a TEGYESZ-feladatokról – Sokügyûség
és optimalizáció1
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat nem szervezet, hanem intézmény. Jelen írás
ennek következtében nem a TEGYESZ mint szervezet múltjára, jelenére vagy jövőjére
összpontosít, hanem azokra a feladatokra, amelyeket a gyermekvédelmi törvény a területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz rendel(t), a szolgáltatásokra.
Tekintettel arra, hogy feladatok és funkciók vannak előtérben, nem lehet figyelmen
kívül hagyni a gyermekvédelmi törvény megalkotását megelőző és ahhoz vezető időszakot sem, és elkerülhetetlenül ki kell térni azokra a gyermekvédelmi (nem szak-)
szolgáltatásokra, amelyekhez a szakszolgálati feladatok kapcsolódnak.
Előzmények
A Gyermekjogi Egyezmény elfogadása és a Gyermekvédelmi Törvény megalkotása közötti időszak jelentősége a két világháború közötti időszak fontosságához mérhető. Ez
többek között annak tudható be, hogy a jogalkotást előkészítő szakmai döntéshozó
(minisztériumban dolgozó) szakemberek kivétel nélkül gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek, mondhatni a terepről érkeztek, vagyis hangsúlyos gyakorlati irányultsággal
bírtak. E gyakorlati beállítódás megnyilvánulása volt, hogy a gyermekvédelem átformálására és kialakítására hivatott folyamatban mindig a gyermekre reflektáltak, a terület szükségleteire (és nem igényeire) alapoztak, hosszú távra terveztek, a döntés-előkészítő folyamatban pedig egyenrangú szerepet biztosítottak a „terepen” dolgozó
szakembereknek.
A vázolt attitűdnek további fontos hozadéka is volt. Először: a Gyvt. megalkotását és
tartalmát nemcsak politikai, hanem szakmai akarat is generálta (ellentétben pl. Romániával, ahol az unió kényszerítette ki a gyermekvédelmi rendszer reformját és az annak
alapjául szolgáló törvényt). Másodszor: a jogszabály nem az igényekre, hanem a szükségletekre reagált, vagyis nem egy kialakult gyakorlatot kodifikált, hanem hosszú távra
tervezett, szemléletet és gyakorlatot alakító deklarált szándékkal. Harmadszor: bárAz írás alapját egy kötetlen beszélgetés adta. Ennek következtében szubjektív elemeket is tartalmaz, nem
tudományos, hanem szakmai igényességre és szemléletközvetítésre törekszik. Jellemzően Radoszáv Miklós gondolataira épül, a társszerző által itt-ott értelmezve, továbbgondolva, néha árnyalva azt.
1
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mennyire is vitatott ez már napjainkban, a gyakorlatra, a gyermek érdekének és szükségleteinek érvényesülését biztosítani hivatott gyakorlatra összpontosított, és ennek
megfelelő differenciált rendszert hozott létre mind az alapellátás, mind a szakellátás
vonatkozásában. Negyedszer: rákényszerítette a szakmát, hogy a gyermekek ügyét több
szempontból vizsgálja. A döntéshozatalba valamennyi érintett szereplő legyen bevonva
(team-munka), s a szereplők tanulják meg, hogy a gyermek érdekét közösen, nem pedig
egyedüli kizárólagossággal képviselik.2 Ötödször: a Gyvt. egybeesett egy új szakmának,
a szociális munkának a megjelenésével, továbbá nagy „mutatványa” a jogalkotásnak,
hogy létrehozta a gyermekvédelmet mint önálló szakmát, mely vonatkozásban mintha
az utóbbi időben visszalépés lenne tapasztalható.
A szakszolgálat egyes feladatairól
A törvényalkotást előkészítő időszakban is felmerült a területi gyermekvédelmi szakszolgálat megszüntetése, és nem csak kósza ötletként. Komoly vitákat generált a gondolat, akárcsak később 2009-ben, amikor ismét felmerült a szakszolgálat mint szervezet megszüntetésének lehetősége. Szükségszerű-e a szakszolgálat léte?
Nem: a szakszolgálat feladatait átvehetnék a járási hivatalok, illetve a kormányhivatalok gyámügyi osztályai is. A szakértői bizottság független szakértőként is működhetne, akár piaci szereplőként is, és a szolgáltatást a gyámhatóság megvásárolhatná, ahogyan egyéb szakértői véleményeket. A nyilvántartási feladatokat átvehetnék minden
hatásköri ütközés nélkül a kormányhivatalok gyámügyi osztályai. A gyermekvédelmi
gyámok munkáját irányíthatnák a gyermek lakhelye szerint illetékes járási gyámhatóságok is, akárcsak az örökbefogadás előkészítését.
Igen: a túlzott központosítás veszélyeket is hordoz magában. A fékek és ellensúlyok
rendszere nemcsak a demokráciát működteti, hanem a gyermek érdekét is jobban szolgálja. Mindemellett félő, hogy a rendszer túlzottan bürokratikussá válna, s az igazgatási szempontok felülírnák a szakmai szempontokat. A gyermekvédelmi gyámok számát
elég nehéz lenne járásonként tervezni. A felelősségi rendszer is hordozna magában kihívásokat. A gyám mulasztása vagy törvénysértő eljárása esetén például a gyámhatóság
vezetőjének a gyám felelősségre vonásával önmaga és szervezete felelősségét is vizsgálnia kellene, adott esetben pedig megállapítania azt.
A megszüntetés lehetősége a fentiekben felsorolt és egyéb érvek ütköztetése következtében is mind 1997 előtt, mind 2009 után lekerült a napirendről. Az egyéb érvek
legfontosabbika az volt, hogy a szakszolgálatot mint szervezetet ugyan meg lehet szünA szerzők tapasztalata e vonatkozásban eltérő: Radoszáv Miklós tapasztalata szerint mára már megtanulták a szakemberek, hogy a gyermek érdekének egy bizonyos szeletét (ügyét) képviselik, és nem követelhetnek kizárólagosságot a gyermek képviseletében. Bogács Ernőnek vannak ettől eltérő tapasztalatai is, mind
a kizárólagosság (ÉN képviselem a gyermek érdekét és nem más), mind pedig a kompetenciasértések tekintetében.
2
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tetni, de a feladatokat akkor is el kell látnia valamilyen szervezetnek. Úgy tűnik, nincs
olyan alternatíva, amely mind szakmai, mind gazdasági szempontok alapján hatékonyabb működést tudna biztosítani. Sajátos módon a szakszolgálat létére és szerepére
vonatkozó diskurzus napjainkra más irányba mozdult el. Törvénybe foglalt a szakszolgálat otthont nyújtó ellátásról történő leválasztása, tekintettel arra, hogy – jelen álláspont szerint – az önálló szakszolgálatban találhatók meg és biztosíthatóak azok a garanciák, amelyek a gyermek érdekeinek hatékony érvényesülését elősegíthetik.
Döntés-előkészítés. Az ügy urai és gazdái.
A szakszolgálat munkatársainak nagy a felelősségük abban a vonatkozásban, hogy mi
lesz a gyermekkel és a gyermekből. A Gyvt. 20 éve alatt e téren lényegében semmi nem
változott. A gyermek sorsrendezésének továbbra is az elhelyezésre vonatkozó szakmai
javaslat kialakítása az egyik, ha nem a legfontosabb mozzanata. Itt kell szakmai szempontból megalapozni a családban tartást vagy a családból történő kiemelést, ez utóbbi esetben – az örökbe adhatóság lehetőségének hiányában – a „hová” kérdésének
eldöntését. A „hová” kérdésének eldöntése megalapozásához nemcsak a családba fogadás, a nevelőszülő vs. gyermekotthon/lakásotthon melletti vagy elleni szakmai
érvelés és javaslat tartozik, hanem azoknak a szükségleteknek és kapcsolódó szolgáltatásoknak a meghatározása is, amelyek a gyermek mindennapi és hosszú távú jóllétét befolyásolják.
A korábban vázolt team-szemlélet akkor is, most is érvényes, a hatályosulásától függetlenül. A gyermek sorsrendezésében minden szereplőnek jól körülírható és megragadható hatásköre van, melyet nem szabad sem túllépni/túlértékelni, sem háttérbe
szorítani. Így például, a teljesség igénye nélkül: az alapellátás szakembereinek feladata
(amennyiben minden erőfeszítés ellenére a gyermek családból történő kiemelését látják
szükségesnek) a körülményekre és az előzményekre vonatkozó részletes információ
átadás (miért vált szükségessé a gyermek kiemelése) és a család megfelelő felkészítése,
támogatása; ideiglenes elhelyezés esetén a gyermekre vonatkozó részletes és körültekintő tájékoztatás az ideiglenes elhelyezést biztosító gondozási hely részéről (mit tapasztalt a gyermekkel és a családjával kapcsolatosan); a gyermek állapotleírásán túlmutató, a
gondozására, nevelésére, fejlesztésére és terápiájára vonatkozó javaslatot is tartalmazó
szakmai vélemény készítése a szakértői bizottság részéről (mi van a gyermekkel, és mi kell
az állapota rendezéséhez); részletes szolgáltatási és kompetenciatérkép készítése és rendelkezésre bocsátás a lehetséges gondozási helyek részéről (mit tud nyújtani a gyermeknek);
a gyermek feladata és joga a véleménynyilvánítás; ugyanez érvényes a szüleire is; az
elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési tervért felelős szakember feladata a minden
tényt, körülményt és véleményt figyelembe vevő részletes és megalapozott javaslatkészítés; a gyámhatóság munkatársának a feladata pedig a szintén minden tényt, körülményt és véleményt figyelembe vevő döntéshozatal. Meg kell jegyeznünk, hogy e
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team-szerű működést némileg visszavetette az észszerűsítésre való azon törekvés, amely
megszüntette a TEGYESZ elhelyezési tanácskozás tartására vonatkozó hatáskörét, és
funkcióit áthelyezte a gyámhivatal által tartott tárgyaláshoz. Ideális esetben természetesen indokolt egy ilyen racionalizálás, a tapasztalatok azt mutatják azonban, hogy
kapacitás hiányában ezek a tárgyalások hatékonyságukat tekintve változóak. A TEGYESZ-eknél épp abban az időszakban kezdett elterjedni egy olyan elhelyezési tanácskozási forma, amely mind időben, mind a résztvevők jogosítványai tekintetében a
széles körű megalapozottságot segítette elő. Természetesen nincs jogszabályi korlátozás
ilyen elhelyezési tanácskozás tartására, és van TEGYESZ, ahol tudják működtetni, de
akad olyan érintett szereplő is, aki úgy van vele, mint a 16. évét betöltött gyermek az
iskolába járással.
A szakszolgálat munkatársai azért kiemeltek (azon túl, hogy jelen írás tárgya a szakszolgálat), mert ők készítik elő a döntést, és nem mindegy, hogy csak magukat érzik-e
hivatottnak a gyermek érdekeinek képviseletére, hogy az egyéb szakmai véleményeket
saját véleményük alátámasztásaként használják, vagy éppen hanyagolják. Az ügy uraiként (és nem gazdáiként) határozzák-e meg magukat. A legtöbb érintett szakember és
a szakszolgálat közötti konfliktus feltehetően épp e rosszul értelmezett szerepből adódott. Az ügy gazdájaként történő önmeghatározás, a facilitátori szerep a tapasztalatok
szerint nemcsak az optimálisabb sorsrendezéshez járult hozzá, hanem az optimális
elhelyezéshez és életút-kijelöléshez is.
A gyermek „sokügyűsége” és az optimalizáció
A gyermek nem egy-ügyű, és az ügyek sokfélesége több szakember ügygazdai jogosultságát generálja az adott ügy vonatkozásában, a szakszolgálat munkatársait is beleértve.
Az előkészítési folyamatban a szakértői bizottságnak, az elhelyezési tanácsadónak /
ügyintézőnek és a szakszolgálat vezetőjének kiemelt szerepe van, ha bármelyikük is az
ügy mindenható uraként tekint magára, az diszfunkcionalitáshoz vezethet. Nemcsak
konfliktusforrást jelent, hanem az előbbiekben említett optimális sorsrendezés kudarcát is magában hordozza. Az „optimális” kifejezésnek itt kulcsfontossága van. A gyermek
„sokügyűsége” és az erőforrások korlátozottsága következtében nincs tökéletes megoldás.
A tökéletes megoldásra való törekvés viszont elvárt, és ez az optimalizáció révén érhető el. A gyermek szükségletei s ennek megfelelően a jogai konkurálnak egymással. Kivéve az élethez és az emberi méltósághoz való jogot.3 Az elhelyezési javaslatban és az
egyéni elhelyezési tervben előfordulhat, hogy választani kell például a testvérek együttes elhelyezése és a nevelőszülőnél való elhelyezés között, a szülővel történő kapcsolattartás és testvérek együttes elhelyezése között, az iskoláztatási kötelezettség és a psziA szerzők között itt van némi véleménykülönbség. Radoszáv Miklós szerint csak az élethez való jog élvez
elsőbbséget a többi joghoz képest, Bogács Ernő szerint az emberi méltósághoz való jog is.
3
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chés sérülések gyógyítása között. A családból való kiemelés is választás a családban
történő nevelkedés és adott esetben az egészséges személyiségfejlődés között (hiszen
a veszélyeztetés fogalma nem egzakt, ennek következtében meglehetősen tágan értelmezhető).
A szakszolgálat szakértői bizottságon kívüli munkatársainak mozgástere érzékelhetően eléggé tág határok között mozog, mind az elhelyezési javaslat, mind az egyéni
elhelyezési terv vonatkozásában. Az optimális sorsrendezéshez elengedhetetlen az
érintett szakemberek szakmai véleményének figyelembevétele és mérlegelése s az ezzel
indokolt javaslatkészítés. A gyermek sorsrendezésén kívül a javaslat készítőjének és
aláírójának egyéni érdeke a többi szakember véleményének dokumentált mérlegelése,
a team-működés és ehhez kapcsolódóan a gyermek érdekeinek kizárólagos képviseletére törekvés mérséklése. A közelmúltban több olyan sajnálatos esemény történt, ahol
a gondozási helynél megállt a felelősség keresése. Idő kérdése csak, és a szakszolgáltatás,
valamint az otthont nyújtó ellátás szétválasztásával ennek valószínűsége is növekszik,
míg valamelyik gondozási hely nem törődik bele a kizárólagos felelőssége megállapításába, és egy megalapozatlan elhelyezési javaslatnak, egyéni elhelyezési tervnek és ennek
kapcsán a szakszolgálat felelősségének a vizsgálatát is kérni fogja.
A gyerek e komplex szemléletéből mintha kezdenénk kihátrálni, talán mert úgy
véljük, a rendszer nem képes ezt megoldani, ami „ostobaság”, mert ez régen is így volt,
ennek ellenére nem a beletörődés irányába történt elmozdulás.
Az örökbefogadásról
„Az örökbefogadás az a terület, ahol a legnagyobb a változás. Amikor én kezdtem,4 szinte
mindig olyan jelentkezővel találkoztam, aki mikor bejött, azzal kezdte, hogy mit akar eltitkolni, hová fog elköltözni, ha meglesz a gyermek, és egyébként párnával kitömött pocakkal járt-kelt,
mielőtt megjött a gyermek. Korábban két-három év feletti gyermeket nem lehetett örökbe adni.
A változás annak a munkának volt köszönhető, amit a gyermekvédelem végzett, de hozzá kell
tenni, hogy ezt nagyban elősegítette, hogy ezen a területen a gyermek és az örökbefogadó érdeke élesen jelentkezett. Az első örökbefogadói képzés a civil szervezetekkel közösen került
bevezetésre, és sajtóbotránnyal indult. – Milyen alapon mer a Gyivi képzést indítani? – tették
fel a kérdést. Ma már egyetlen felelős újságíró sem kockáztatna meg ilyen kérdést. Ez egy nagyon
fontos lépés volt, ami pedig a civileknek köszönhető, nélkülük az állami rendszer nem mozdult
volna meg.
A következő fontos mérföldkő, amin már mindenki fennakadt – még a civilek is –, az örökbefogadó alkalmasságának vizsgálata. Nagyon nehezen fogadta el még a szakma is. Szükséges
volt, hogy mindenki megértse: van ugyan egy közös érdek, de azon belül a gyermek érdeke a
legfontosabb. A gyermeket nem lehet felelőtlenül kitenni az örökbefogadás felbontása kudar4
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cának és a vele járó traumának. Az utolsó ellenállási pont az utánkövetés kérdésköre volt. Ma
már nem hallani, hogy valaki ez ellen tiltakozna, ellenkezőleg. Megtörtént annak a tudatosulása, hogy lehet kérdéseket feltenni, ahogy a saját gyermek esetében is teszünk fel kérdéseket,
ha nehézségekbe ütközünk. Ettől nem lesz senki kevesebb, és természetesek a nehézségek, a
kételyek vagy megtorpanások.”
Az örökbefogadás az a terület tehát, ahol látványosan tetten érhető a gyermekvédelmet
érintő változás: míg korábban szégyen volt, most már nem szégyen; idősebb gyermek
is eséllyel örökbe adható, és nem csak külföldre; nem magyar származású gyermek is
örökbe adható, és nem csak külföldre; Down-szindrómás gyermek is örökbe adható, és
nem csak külföldre.5
További tabudöntögető fejlődési folyamata zajlik jelenleg az örökbefogadásnak.
Amennyiben egy idő után a nevelőszülő örökbe akarja fogadni a nála nevelt gyermeket,
örökbe adható. E tekintetben egyfajta evolúció tanúi, részesei vagyunk. A gyermekvédelem többek között azért különálló szakma, mert képes a saját fejlődését, fejlődésének
a szükségességét tudatosítani és tudomásul venni. Ha egy gyermek 5 év, 8 év után
örökbe adhatóvá vált, és a nevelőszülője örökbe akarja fogadni, elég komoly kockázatoknak kell fennállniuk a nevelőszülő általi örökbefogadás elutasításához. Továbblépve,
az sem feltétlenül felelőtlen szakmai hozzáállás, ha támogatni meri egy szakember azt
a nevelőszülőt, aki az általa nevelt gyermekek közül az egyiket örökbe fogadná, feltéve,
ha csak az az egy gyermek vált örökbe adhatóvá.
Gyermekvédelmi gyámság
„Intézményi gyámként6 azért tudtam sok mindent elérni, mert hatalom volt a kezemben (valamennyi gyermek tekintetében diszponálás az elhelyezés felett, törvényes képviselet, vagyonkezelés), mert az erőt képviselt. Egy gyermekvédelmi gyám bármennyire is felkészült, a maga
30-40 gyermekével nem tud tárgyalópartner lenni. Intézkedésében is korlátozott. Míg korábban, ha egy gondozási hely veszélyeztette a gyermekeket, az intézeti gyám az összes gyermeket
elhelyezhette máshová. Ugyan most is megteheti ezt a gyermekvédelmi gyám, de egy gondozási helyen többen is illetékesek, és ha valaki másképp látja a helyzetet, az kétségessé teszi az
intézkedést. Az intézeti gyámság mellett szólt az is, hogy itt ugyan egy személy volt feljogosítva a törvényes képviseletre, de mögötte professzionális csapat állt. Ez azért volt fontos, mert
a gyermekek ügyei differenciáltak, olyannyira, hogy akár egy ügyvédi iroda is felépíthető az
ügyek ellátására. Ezek az ügyek különös szakértelmet igényelnek, és ez a szakértelem állt
rendelkezésre az intézeti gyám feladatellátását segítő csapatban. Engem azért »szerettek« a
különböző hatóságok, mert a nevemben (nem pedig én), mindig egy szakértő járt el, és ott
5
6
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minden a helyén volt. Eszébe nem jutott a rendőrnek vagy az ügyésznek, hogy ne úgy járjon el,
ahogy kell, mert szakember ült vele szemben, aki adott esetben olyan tapasztalattal rendelkezett, mint ő. E tekintetben a jelenlegi gyámság nagyon erős visszalépés. Mindaddig, amíg a
gyermekvédelemben élő gyermekeknek lesznek jogi ügyeik – nem biztos, hogy mindegyiknek
lesz –, és abban képviseletre szorulnak, tudomásul kell venni, hogy azt csak profikra lehet bízni.
Ezt pedig egy profi csapat tudja garantálni. Nem az a lényeg, hogy a gyám állandóan ott legyen
a gyermek körül és a gondozási hely sarkában, hanem hogy a jogi ügyei professzionális módon
legyenek képviselve és megoldva. A hangsúly nem az ellenőrzésen van, az nem a gyermekvédelmi gyám dolga. Nem a szülőnek a dolga például a pedagógus szakmai hozzáértésének a
vizsgálata, arra van egy külön rendszer. A gyámnak, aki a gyermeket képviseli, nem az a dolga,
hogy megítélje, X. Y. szakmailag jól végzi-e a dolgát vagy sem, ilyen terhet nem is szabad rátenni. Ehhez a mindennapos jelenlétet kellene megkövetelni, de akkor is eredménytelen lenne.
A gyám elsődleges feladata a gyermek jogi ügyeinek képviselete, nem pedig az ellenőrzés.”
Kevés olyan vitatott területe van a gyermekvédelemnek napjainkban, mint a gyermekvédelmi gyámság. Fiatal jogintézmény lévén, gyakoriak a viták a működési módja és
egyáltalán a létjogosultsága kapcsán. A szükségességét képviselő alapvető szakmai
hozzáállás mellett van olyan szakmai vélemény, amely a megszüntetés mellett vagy a
működés módjának felülvizsgálata és kiigazítása mellett érvel. Jellemző a céljának az
eltérő értelmezése is, vagy legalábbis a hangsúlybeli eltolódás az ellenőrzés és a törvényes
képviselet között.
A viták természetszerűek, a fejlődési folyamat részei. A feladat nem a létjogosultság
megerősítése vagy megkérdőjelezése, hanem az, hogy a bevezetés és a működtetés a
leghatékonyabban történjen. Azt is lehet mondani, hogy ez egy régi-új jogintézmény (l.
az intézeti gyámságot), tehát részben már vannak tapasztalatok, részben viszont egészen
új feltételek határozzák meg a mozgásteret, és új kihívásokkal szembesül a szakma.
Függetlenül attól, hogy voltak-e előzményei, vagy nem, kipróbált jogintézmény-e, vagy
sem, lehet jól és lehet rosszul is működtetni.
A megfelelő működésnek két feltétele van: az egyik a gyám, a másikat a munkavégzés
körülményei jelentik. A gyám mint ember és mint szakember nélkül a gyámság célja
megvalósíthatatlan. A gyámi feladatok ellátásában sűrűsödik össze a gyermekvédelmi
szakellátás lényege és garanciája. A gyermekvédelmet a szakmai karrier felől megközelítve a gyámság a gyermekvédelmi karrier csúcsa – illetve annak kellene lennie. Ez a
feladat olyan szakmai tapasztalatokat, tudást és készségeket követel meg, amelyek csak
egy tartalmas szakmai életút alatt sajátíthatók el.
A gyermekvédelmi gyámság megfelelő működtetésének legfontosabb mozzanata ezért
a gyermekvédelmi gyám személyének a kiválasztása. E vonatkozásban lehetnek és
vannak buktatók: anyagi okokból nagy a más szakterületek elszívó hatása, ebből adódóan eleve nincs (ki)választási lehetőség, de az is kockázati tényező, ha a gyám felké-
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szítése, feladatainak meghatározása, szakmai működése (nem anyagi) feltételeinek
biztosítása nem megfelelő. Ezért elengedhetetlen a tárgyi tudásra vonatkozó alapos
felkészítés, a szakmai támogató környezet, de következetes személyiségformálásra is
szükség lehet egyes esetekben. Fordított fontossági sorrendben. Nem mindegy ugyanis, ki a gyermek gyámja. Együtt kell működnie a nevelőszülővel, a lakás- és gyermekotthoni dolgozókkal, a nevelőszülői tanácsadóval, tanárokkal, orvosokkal, rendőrökkel,
gyámhivatallal stb. Képviselnie kell a gyermeket jogi ügyeiben, de tudatában kell lennie
annak, hogy a gyermek érdekképviseletének nem ő az egyedüli letéteményese. A gyám
és a nevelőszülő/nevelő, a gyám és nevelőszülői tanácsadó / gyermekotthon-vezető
feladatainak elhatárolása alapvető fontosságú, hogy a „gyermek érdekében” kialakuló
konfrontációk elkerülhetőek legyenek. A gyermeket nevelők joggal kifogásolhatják egy
kívülálló beleszólását a munkájukba. A nevelőszülői tanácsadók / gyermekotthon-vezetők joggal érezhetik a hatáskörük csorbításának a gyám tevékenységét, ha a feladatok
nem elkülönítettek.
Minden mozzanatot lehetetlen előre szabályozni, vannak azonban alapelvek, melyek
segítségével jól elhatárolhatóak a feladatok. A gyám feladata elsősorban a gyermek „jogi”
képviselete. Negatív meghatározással élve: nem nevel, nevelési tanácsokat nem ad, és
nem utasítja a gyermeket nevelőt. A nevelőszülő és a nevelő neveli-gondozza a gyermeket, és csak akkor képviseli, ha erre a jogszabály (azon belül gyámhivatali határozat)
felhatalmazza. A nevelőszülői tanácsadó / gyermekotthon-vezető segíti a nevelőszülő
és nevelő munkáját, nevelési és egyéb tanácsadással, akár utasítással is. Természetesen
a gyakorlat nem ilyen egyszerű, ezért fontos a gyám személyisége. Képes-e egyenrangú
partnernek tekinteni a nevelőszülőt/nevelőt? Túl tudja-e tenni magát azon, hogy a
felelőssége nincs arányban a bérezésével, ugyanakkor a nevelőszülői tanácsadóé / gyermekotthon-vezetőé igen? A gondozási hely szakemberei helyén tudják-e kezelni a hatáskörük csorbulását?
Mindent összevetve ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy fontosak
a körülmények, a tárgyi tudás, a különböző készségek, a saját meggyőződés a gyermek
érdekét illetően, de a legfontosabb, hogy a gyermek azt érezze-tudja, hogy van legalább
három ember az életében, akikre minden körülmények között számíthat.
Szakszolgáltatás és egyéb szolgáltatások
Szolgáltatások alatt értjük itt az otthont nyújtó ellátás különböző formáit, de a szolgáltatókat is fenntartói típus szerint. A Gyermekvédelmi Törvény nagyon differenciált
rendszert hozott létre mind az ellátási forma, mind az ellátók szerint, vagy legalább
megteremtette annak lehetőségét. A törvény jellegénél fogva alapelvi szinten rögzíti,
hogy a gyermeket elsősorban családban kell elhelyezni, legyen az vér szerinti, örökbefogadói vagy nevelőszülői. A kulcsszó az „elsősorban”. Húsz év után úgy tűnik, ez az
alapelv rögzülni tudott. A különböző adatok és jelek arra mutatnak, hogy a rendszer a
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nevelőszülőnél történő elhelyezést illetően az országos átlagot alapul véve elérte a teljesítőképessége határait. Érdemes lenne, pontosabban meg kellene vizsgálni ennek okait.
Elégtelen toborzási módszerek, a nevelőszülőségre alkalmas populáció kimerülése, a
meglévő nevelőszülők erőtartalékainak kifacsarása, a nevelőszülők elhasználódása,7 a
nevelőszülők megbecsültsége, a gyermekek szocializációs és személyiségállapota stb.?
Utóbbinál megállva ismét hangsúlyozni kell, hogy a gyermekvédelemben és azon belül
a szakszolgálatnál dolgozó szakemberek szemléletükben eléggé megerősödtek és elköteleződtek a családi jellegű elhelyezés mellett ahhoz, hogy bátran kezdjék el a gyermekhez igazítani a rendszer adta lehetőségeket. A törvény ugyanis bölcsebb annál, mintsem
hogy egyetlen ellátási forma mellett köteleződjön el. Prioritásokat felállít, de tekintettel van a gyermek egyéni szükségleteire is, ezeket pedig igyekszik nem normatív módon
meghatározni. Különösen nem akarja normatív módon meghatározni, hogy mi a jó egy
adott gyermek számára. A gyermekek és szükségleteik különbözőek, eltérő ellátási
módokat igényelnek. Előfordulhat, hogy egy gyermek szükségletei gyermekotthoni
ellátást igényelnek, függetlenül az életkorától, és nem csak azért, mert épp nincs ilyen
nevelőszülői család. Elméletben természetesen ez a kitétel csak kevés gyermekre igaz.
A valóság ugyanakkor a tökéletes megoldás megtalálására késztet, és az optimalizációra
kényszerít. A szakemberek számára is kritika, ha valamely nevelőszülő nem fogad egy
gyermeket, holott van férőhelye. Nem elfogadott érv, hogy nem tudná nevelni azt a
gyermeket, hiszen azért lett kiképezve, ezért kap (most már) fizetést. Érdekes megfigyelni, hogy egy nevelőszülőtől nemcsak az elvárás, hogy bármilyen gyermeket fogadjon, hanem az is, hogy tökéletes nevelői munkát végezzen. Míg például egy tanárnál,
orvosnál, akár gyermekotthoni nevelőnél elfogadott, ha nem éppen ő a legjobb szakember, a nevelőszülők esetében nem tapasztalható ez a megengedő magatartás. Egyrészt
őket nem tekinti még a szakma sem szakembernek (a kivételektől eltekintve), másrészt
csak tökéletes gondozó-nevelői munkát tud akceptálni a részükről. Sarkítva: egy nevelőszülő vagy mindenre felkészült és alkalmas (tökéletes), vagy alkalmatlan (ha erre
nem képes maradéktalanul).
Egy gyermek és egy nevelőszülői család illesztése nagyon nagy odafigyelést igényel,
és igen sérülékeny. Hasonló a szívátültetéshez. Nem minden szív tud alkalmazkodni
egy gazdatesthez és fordítva: nem minden szervezet tud befogadni egy adott szívet.
Nem azért, mert nem akarja, hanem mert objektív okok miatt inkompatibilisek. Különböznek az egyes gondozási helyek is, és bár egy tökéletes nevelőszülő jobb, mint egy
tökéletes gyermek- vagy lakásotthon, de egy alkalmatlan nevelőszülő sokkal rosszabb,
mint egy rosszul működő gyermek- vagy lakásotthon. Radoszáv Miklós példája szerint
Radoszáv Miklós: Nem tudok szebben fogalmazni, mert ez már nem kiégés, túl van azon. 10 év alatt elhasználódik a nevelőszülő, elhasználódik a családja. Különösen, hogy van olyan nevelőszülő, akinél 20-25
gyermek is megfordul. Lehet vitatni a 10 évet, rendben, de akkor csak 5-6 gyermek forduljon meg egy nevelőszülői családban.
7
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egy súlyos magatartászavaros gyermeket nem lehet beerőltetni egy nevelőszülői családba csak azért, hogy nevelőszülőnél legyen elhelyezve. Természetesen, ha minden
kétséget kizáróan van megfelelő nevelőszülői család, akkor nem kérdés. A gyermeket
először meg kell gyógyítani, és e gyógyítás helyszíne lehet olyan, mint Németországban
vagy Svédországban. Egy gyermekotthon például a hegyekben, ahol a kereteket nehezen
tűrő gyermeket személyi szabadság korlátozása nélkül meg lehet tartani az otthonban.
Ott nem tud hová menni, ha pedig mégis elindul, visszatér. Mert nem tud hová menni.
Így pedig biztosítani lehet a szükséges terápiás és egyéb szolgáltatásokat.
Visszakanyarodva a fenntartó szerinti differenciálásra, a törvény megjelenése után
a szakmában megfigyelhető volt egyfajta várakozás, hogy nagyon gyorsan meg fognak
jelenni különböző szereplők, és jelentős részt fognak vállalni a feladatellátásban (különösen, mivel akkor a normatíva is többnyire megfelelő mértékű volt az ellátás biztosítására). A rendszert ez tovább differenciálhatta volna, nemcsak a fenntartói paletta
színesítésével, hanem a különböző szükségletekre adható adekvát ellátási formák-módok tekintetében is. A civil és egyházi szereplők különböző problémalátással, meggyőződéssel és motivációval, ennek megfelelően specifikus erőforrásokkal és szolgálta
tásokkal tudtak volna hozzájárulni a gyermekek szükségleteinek kielégítéséhez.
A robbanásszerű szolgáltatóbővítés azonban elmaradt – feltehetően annak következtében, hogy sem a civil szféra, sem az egyházak nem voltak felkészülve az ilyen típusú
szerepvállalásra. A törvényt megelőző évtizedekben talán elkoptak az ezzel kapcsolatos
készségek. Természetesen mindkét területen ott voltak a jó szándékú emberek, de rá
kellett jönni, hogy kizárólag jó szándékkal csak önkéntes munkát lehet vállalni, szakmai
munkát kevésbé. A gyermekvédő pedig lehet elhivatott, de emellett jó szakember is. 20
évre volt szükség (’89-től számítva), hogy a civilek és az egyházak visszaszerezzék a
feladathoz szükséges készségeiket. E megállapítás valóságtartalmából nem von le semmit az a tény, hogy a gyermekvédelem területén ez a folyamat elsősorban a valamilyen
hittel vagy meggyőződéssel rendelkező, az állami szférában már gyakorló szakemberek
segítségével zajlott. A szakemberek itt megtalálták azt az intézményi hátteret, ahol
hitük és meggyőződésük jobban érvényesülhetett, elősegítve a még hatékonyabb szakmai munkát. A civil és az egyházi feladatellátás vonatkozásában további fejlődés várható, ha a civil önszerveződések és az egyházak elkötelezett anyagi támogatókra tesznek
szert. A törvény 20 éve alatt a hivatkozott közösségek még nem erősödtek meg ilyen
mértékben, hiszen szerepvállalásuk az állami hozzájárulások mértéke függvényében is
változott. A gyermekek védelme, köztük a családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeké akkor éri el a következő minőségi fokozatot, amikor lesznek egyéni és közösségi
támogatók, amelyek az állam anyagi támogatásától függetlenül vállalják a nettó befizetést és a célcsoportról való gondoskodást.
A szakszolgálat még hatékonyabb működéséhez további differenciálódásra van szükség, ez pedig az egyes gondozási helyek differenciálódását, illetve specifikumainak tu-
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datosítását is igényli. A civil és az egyházi szerepvállalás ideális esetben eleve ezek
alapján történik, amint azt a korábbiakban már láttuk. Elengedhetetlen ugyanakkor
felmérni az egyes gondozási helyek erősségeit, kapacitásait, lehetőségeit és gyenge
pontjait, s ez alapján meghatározni azt a szolgáltatási, feladat- és kompetenciatérképet, amely egyértelműsíteni tudja, hogy egy adott gondozási hely milyen gyermek el
látására alkalmas. A probléma csupán az, hogy a szerencsés kivételektől eltekintve a
szakmai programok sablonosak, az íróasztalnak készülnek, és nem azzal a céllal, hogy
meghatározzák, egy adott gondozási hely kinek, miért és hogyan biztosít ellátást. Ideális helyzetben a szolgáltatók versenyeznének az ellátottakért, a megrendelő pedig a
szakmai programjuk, illetve az addigi teljesítményük mérlegelése alapján döntene. A
jelenlegi hazai realitások felülírják ezt a modellt, de az alapelvet nem, mely szerint a
gyermek szükségleteinek legmegfelelőbb gondozási helyet kell kiválasztani. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy jelenleg is előfordul kényszerből való férőhely-gazdálkodás
a választás opciója helyett. Lehet, hogy 20 év múlva is így lesz. Egy jó szolgáltatási és
kompetenciatérképnek / szakmai programnak ilyen esetben is van haszna, igaz, önző
és gyakorlatias módon. Probléma esetén ugyanis lehet arra hivatkozni, hogy nem (csak)
a gondozási hely felelős a kudarcért, hiszen a szakszolgálatnak olyan szükségletű gyermeket, akivel kudarcot vallottak, eleve nem lett volna szabad odahelyezni, hiszen a
gondozási hely nem rendelkezett a sikerhez szükséges erőforrásokkal, lehetőségekkel.
A differenciált szakmai programnak különös jelentősége lesz a szakszolgáltatás és az
otthont nyújtó ellátás elválasztását követő időkben, amikor a szakszolgáltatást biztosító intézménynek és vezetőjének sem – a gyermeken túli – közös érdeke, sem a jelenlegi helyzethez mérhető információja nem lesz a gondozási helyekről/helyekkel.
Összefoglalva megállapítható, hogy a gyermekvédelmi szakszolgálatra vonatkozó jogi
szabályozás és a szakszolgálat működése leképezi a Gyermekvédelmi Törvényt meghatározó szakmai alapelveket. A szakszolgálat képviseli és ösztönzi a gyermek „sokügyűsége” által megkövetelt közös, ugyanakkor differenciált érdekképviseletet és a több
szempontot mérlegelő döntéshozatalt. A gyermekvédelem alakítására törekszik, nem
csak az aktuális állapotok leképezésére. Teszi mindezt korántsem tökéletesen, de remélhetőleg arra törekedve, hogy a komplex szemléletmódot követve teret adjon az optimalizáció szükségszerűségének.
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JAVUL, MERT JAVÍTHATÓ
A büntetô igazságszolgáltatástól a gyermekjogi egyezményig
A javítóintézet és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete több mint 20 év tükrében,
az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem metszetében
Mind a társadalom egészének működésében, mind az egyén életében kiemelkedő je
lentőségű, hogy az adott társadalmi jogrendszer miként ítéli meg a gyermek- és fia
talkorúak által elkövetett bűncselekményeket, hogyan reagál ezekre, milyen intéz
ményrendszert épít ki a bűnmegelőzésre, illetve a bűnismétlés megakadályozására.
A nemzetközi egyezmények, az Európai Unió által kötelezően meghatározott minimumsztenderdek és az ezeket követő hazai jogszabályok különös figyelmet fordítanak
a fiatalkorúak kezelésének speciális kérdéseire. Paradoxnak tűnhet, hogy ugyanaz a
személy, aki ellen a büntetőeljárás folyik, maga is segítségre szorulhat, sőt, hogy védelmét a társadalom éppen az ellene folyó igazságszolgáltatási folyamatban kell, hogy
biztosítsa. Ez a sajátos helyzet kívánja meg, hogy a gyermek-, illetve fiatalkori bűnökre
a büntető igazságszolgáltatás speciális választ adjon egy olyan eljárás keretében, amely
lehetőség szerint nem stigmatizál, nem mélyíti el sem a fiatalkorúban, sem pedig a
környezetében a bűnözőtudatot. A tett súlyával, a bűnösség mértékével arányos büntetést kell kiszabni, de el kell fogadni azt is, hogy ezzel az elvvel nem ellentétes az sem,
mely szerint a bűnelkövetés nem mutatható be csak a cselekmény leírásával, hanem
legalább ilyen fontos az elkövetők vizsgálata, az elkövető személyi adottságai, a bűncselekményt kiváltó motívumok, az azt lehetővé tévő körülmények. A fiatalkorú büntetőjogi felelősségre vonásának alapja, amely egyben az eltérést is jelenti, a fiatalkorú
fejlődésben lévő személyisége.
A fiatalkorúak büntetőjogának kialakulása hosszan tartó folyamat volt, melynek
alapjait a XIX. század végének, illetve a XX. század első évtizedeinek reformirányzatai
teremtették meg, kialakítva a fiatalkorú bűnelkövetők eltérő megítélésének a lehetőségét, felismerve és elfogadva azt a tényt, hogy a felnőtté válás nem egyszerű biológiai
folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. A gyermektanulmányozási mozgalom megjelenésével már nemcsak a jogi szempontok, hanem a pszichológiai,
pedagógiai szemléletmód is érzékelhető volt a kiskorú elkövetőkkel szembeni bánásmódnál.1 Az 1880. szeptember 1-jén hatályba léptetett 1878. évi V. törvénycikk elrendelte a fiatalkorú bűntettesek részére a javítóintézetek felállítását. Az 1908. évi XXXVI.
1

Hegedűs Judit: Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból, Gondolat Kiadó, 2010.
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törvénycikk sokkal részletesebb szabályokat vezetett be, így „a megtorlás helyett nevelés eszméje” jegyében a szankciórendszer részévé vált az ún. próbára bocsátás intézménye, megalakultak a Patronázs Egyletek, melyek a próbát, illetve a javítóintézetből való
kihelyezést felügyelték, létrejött a fiatalkorúak önálló bírósága, illetve megerősödtek a
nevelő jellegű szankciók, köztük a javítóintézetek szerepe. Összességében véve elmondható, hogy a 20. század közepéig büntetőjogi szempontból a fiatalkorúakkal kapcsolatban a következő álláspont alakult ki: a 12–18 év közötti fiatalokkal szemben a felnőttekétől eltérő bánásmódot kell alkalmazni.
A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának magyarországi történetéről elmondható, hogy
a két alapvető intézményi háttér, a javítóintézeti rendszer, illetve a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét biztosító intézmények folyamatosan jelen voltak. A magyarországi
szabályozás – a nem zárt intézményi elhelyezést hozó büntetések, intézkedések esetében – a fiatalkorúak ügyeiben a szankció mellé minden esetben kötelező, kvázi járulékos
módon odahelyezi a pártfogó felügyelőt, aki a „próbaidőt” felügyeli (vádemelés elhalasztása, próbára bocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés, javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás, feltételes szabadság), ezzel garanciális alapját adva a kiszabott büntetés, intézkedés hatékony megvalósulásának.
A rendszerváltást követően a javítóintézeti nevelést és a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét, a fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatást nagymértékben meghatározták a fiatalkorúak büntetőjogára vonatkozó nemzetközi dokumentumok, a Gyermekjogi Egyezményt is beleértve. A dokumentumok az igazságszolgáltatás
fejlesztésének fő irányaként a megelőzést, a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerének humanizálását, az emberi jogok elsőbbségét határozták meg, egyszerre kívánva
biztosítani a gyermek érdekének, társadalmi helyzetének megfelelő elbánást a reszocializáció, a reintegráció érdekében. A gyermekeket megillető jogok szélesedtek, specializálódtak, egyre pontosabban határolva körül azokat a helyzeteket, amelyekben a
gyermeket speciális védelem és jog illeti meg az állami büntetőhatalom érvényesítése
során az ellene folyó eljárásban. A Gyermekjogi Egyezmény szerinti bánásmódnak
minden bűnelkövetőket befogadó intézménynek meg kell felelnie. A fiatalkorúak igazságszolgáltatása nem a szociális, társadalmi problémák megoldására létre hívott intézmény, de a bűncselekményre reagálva, a szankciók, beavatkozási formák megválasztásával és a büntetés-végrehajtás keretében a tett arányosság szem előtt tartásával, a
problémák figyelembevételével a speciális prevenciót kell szolgálnia.
A nemzetközi szervezetek idevonatkozó főbb dokumentumai:
– Pekingi szabályok, az ENSZ minimumkövetelmény-szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan (1985)
– Riyádi irányelvek – ENSZ-irányelvek a fiatalkori bűnözés megelőzésére (1985)
– Az ENSZ a gyermek jogairól szóló 1989. évi egyezménye
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– Az Európa Tanács R (2000) 20. sz. ajánlása a korai pszichoszociális beavatkozás
szerepéről a bűnelkövetés megelőzésében
– Az Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bűnözés kezelésének új
módszereiről és a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepéről
– Az ENSZ Gyermek Jogainak Bizottsága 10. számú Általános Kommentár: Gyermeki jogok a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában (2007)
– Az Európa Tanács R (2008) 11. számú ajánlása a fiatalkorúak esetében alkalmazható büntetések és intézkedések európai szabályairól
– Az Európa Tanács Iránymutatása a Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról (2010)
A ’80-as évek végén, a ’90-es években megszületett dokumentumok alapján a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának főbb érvényesülést kívánó jegyei az alábbi pontokban foglalhatóak össze:
– a felnőttekétől eltérő büntető anyagi jogi, eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi
szabályok vonatkozzanak a fiatalkorú elkövetőkre;
– humanizáció, a fiatal érdekének elsődlegessége, speciálprevenció, nevelési cél;
– a tettarányosság mellett tettesközpontúság, a bűncselekmény súlyán, a bűnösség
fokán alapuló, de személyiségarányos szankciók, differenciált szankciórendszer;
– az intézkedések túlsúlya, elterelési lehetőségek, a szabadságelvonás csak ultima ratio
legyen;
– ne legyen határozatlan időtartamú szankció;
– előzetes letartóztatás csak utolsó megoldásként alkalmazható;
– speciálisan képzett, a felnőttekétől független igazságszolgáltatási szervezet.2
A gyermeki jogok előtérbe kerülésével szükségessé vált a reform, melyet a büntetőjogszabályok (Be. Btk.) módosításáról szóló 1995. évi XLI. törvény volt hivatva elvégezni. Az 1995. évi törvénycsomag az akkor hatályban lévő büntetőeljárási törvény és
büntető törvénykönyv átfogó módosításával jelentősen megváltoztatta a javítóintézetek
helyzetét az igazságszolgáltatásban, és megváltoztatta az ítélkezési gyakorlatot. Az
1995. évi módosítás azt tartalmazta, hogy a javítóintézeti nevelés tartamát a bíróság
állapítja meg 1 és 3 év közötti határozott időtartamban, s az előzetes letartóztatást az
elrendelt javítóintézeti nevelésbe be kell számítani. A módosítások 1995. szeptember
1. napjával váltak hatályossá. Eszerint javítóintézetben kell előzetes letartóztatásban
elhelyezni azt, akivel szemben a kiszabott intézkedés is várhatóan javítóintézeti nevelés lesz. De alkalmazhatja ezt az elhelyezési formát a bíróság súlyosabb bűncselekmények
esetén is. Az 1995. évi módosítás szerint az előzetes letartóztatás javítóintézetben
Váradi Erika: Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német
jogterületre, in Farkas Ákos – Görgényi Ilona – Lévai Miklós (szerk.): Ünnepi tanulmányok Horváth profes�szor 70. születésnapjára, Miskolc, Bíbor Kiadó, 1997, 114–143.
2
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történő végrehajtásának lehetősége, a jogszabályi és az intézményi háttér megteremtése azt a célt szolgálta, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben végrehajtott – főként
hosszabb időtartamú – előzetes letartóztatás alatt nagy eséllyel kialakuló börtönártalmak elkerülhetőek legyenek. A 1995. évi törvénycsomag jelentős változást hozott az
egyezmények elvárásaihoz köthetően a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható diverziós eszköztár bővítésében is. Megjelent a szellemiségében és a szankciórendszerben
elfoglalt helye szerint is meglehetősen újszerű intézkedés, az akkor még csak a fiatalkorúak esetében alkalmazható, a bírósági utat elkerülő, az ügyészség által elrendelhető
vádemelés elhalasztása.
Az 1995. évi változásokkal a fiatalkorúakra vonatkozó magyarországi büntetőjogi
rendszer már megfelelt a nemzetközi szabályoknak. A büntető igazságszolgáltatást
meghatározó klasszikus jogszabályok változásai mellett az 1997. évi Gyermekvédelmi
Törvény végrehajtási rendeletei körében megjelentek azok, amelyek a büntető intézkedések gyermekvédelmi szempontokat erősítő környezetét szabályozták. Így az új javítóintézeti rendtartás, amely többek között rögzítette a gyermekek teljes körű ellátásának alapelveit, illetve a fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtását szabályozó
rendelet, amely hangsúlyozta a pártfogó felügyelői terv mentén végzett egyéni esetkezelését, az intézmények együttműködését, a fiatalkorúak pártfogásának specialitásait.
A 2000-es években kiadott nemzetközi dokumentumok az alapvető jogi és intézményi keretek meghonosodását alapul véve a módszertani minimumok kialakításának
irányába fordultak.
Elsők között az „Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bűnözés kezelésének
új módszereiről és a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepéről” kiemeli, hogy ahol lehetséges, a fiatalkorúra irányuló intervenciónak magában kell foglalnia az áldozatokra és az érintett közösségre irányuló kárhelyreállítást, a jóvátétel
lehetőségét. A büntetőjogi beavatkozás végrehajtási helyszíne lehetőleg az érintett
környezete legyen, és nem szabadságelvonás, de szabadságelvonás esetén is szoros kell,
hogy maradjon a kapcsolat a befogadás előtti környezettel. Az egyes beavatkozási formáknak közvetlenül az elkövetett cselekményre kell irányulniuk, fel kell tárni az elkövetés okait, és amennyire lehet, információkkal kell rendelkezni a hatékonyságukra
vonatkozó tudományos bizonyítékokról.3
Hatékonynak tekinthető a beavatkozás, ha:
– a bűnelkövetői magatartással összefüggésben lévő kriminogén szükségleteket célozza
meg (például gyenge szociális készségek, tanulmányi lemaradás, droghasználat stb.);
Lévai Miklós: Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről, Család, Gyermek, Ifjúság, 2005/3. szám, 21–28.
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– szoros összefüggés van a bűnismétlés kockázata és a beavatkozás természete, intenzitása és tartama között;
– figyelembe veszi az elkövető tanulási képességeit, lehetőségeit (strukturált, részvételen alapuló tanulási stílus);
– kognitív viselkedés-lélektani technikán alapul (szociális készségfejlesztés, indulatkezelés, problémamegoldó technikák);
– a közösségben hajtják végre, figyelembe veszi az elkövető otthoni környezetét;
– lehetőség szerint a szülőkre is kiterjeszti a felelősséget;
– biztosítja a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer intézményei
között és a fiatal korosztályok devianciájával foglalkozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egyéb szociális, kulturális és oktatási, valamint egészségügyi intézmények
közötti együttműködést.4
2013. július 1-jétől lépett hatályba a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
(új Btk.), amely még nagyobb feladatot ró a javítóintézetekre, még hangsúlyosabbá teszi
szerepüket a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában. Néhány, a Btk.-ban meghatározott
súlyosabb bűncselekmény esetében már a gyermekkorú elkövető is felelősségre vonható (emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, testi sértés, ha életveszélyt vagy
halált okozott, rablás és kifosztás, terrorcselekmény), ha a bűncselekmény elkövetésekor a 12. életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. Esetében a cselekmény elkövetése
után a bíróság élhet az előzetes letartóztatás jogintézményével, illetve büntetést vagy
intézkedést szabhat ki. A szankciók körében azonban nem alkalmazható szabadságvesztés, és az egyéb büntetési, intézkedési nemek közül a javítóintézeti nevelés a preferált. A javítóintézeti nevelés kiszabható időtartama is változott, 3 év helyett már maximum 4 éves időtartamban is kiszabható. Ezzel összhangban a javítóintézeti nevelés
már nem a 19. hanem maximum a 21. életévig tarthat. Az új rendelkezések – amellett,
hogy a fiatalabb korosztály büntethetőségét tartják szükségesnek a súlyosabb elkövetések esetében – a korábbinál még nagyobb hangsúlyt adnak a javítóintézeti nevelés
lehetőségének és jelentőségének, nagymértékben szélesítve a befogadható korosztályt.
Ez még inkább fokozza a javítóintézetek felelősségét a gyermekkorú, de már a fiatal
felnőtt korosztály társadalmi reintegrációjának támogatásában is.
Magyarországon – a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter irányítása alatt
– a fiatalkorúak befogadására létesített javítóintézetek: az Aszódi Javítóintézet (1884)
jogerősen javítóintézeti nevelésre utalt fiúknak, a Debreceni Javítóintézet (1997) és
tagintézménye, a Nagykanizsai Javítóintézet (2015) előzetesen letartóztatott és javíKovács Krisztina: Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése, speciálpreventív beavatkozások a
szabadságvesztés alatt és azt követően, Jogi és politikatudományi folyóirat, VII. évfolyam, 2013/2. szám,
http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-2-11.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 15.)
4
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tóintézeti nevelésre utalt fiúknak, a Budapesti Javítóintézet előzetesen letartóztatott
fiúknak. A Rákospalotai Javítóintézet (1890) javítóintézeti nevelésre utalt és előzetesen
letartóztatott lányokat fogad, továbbá anya-gyermek együttes elhelyezést is biztosít.
A javítóintézetek többsége rendelkezik utógondozói férőhely biztosításának jogosultságával is. A kibővült intézményi lehetőségek ma – a különböző formákat összegezve – 568
fő befogadására alkalmasak.
A javítóintézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarai enyhítése, pszichés állapota rendezése,
iskolázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák
elfogadtatása, az egészséges életmódra való felkészítés. Az intézetben olyan kompenzáló és korrigáló nevelést kell biztosítani, amely egyidejűleg törekszik a fiatalkorú
megelőző életútja hiányainak pótlására és a bűnelkövetése hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer kijavítására. A fejlesztési tevékenységet meghatározza, hogy a fiatalok
megelőző életútjukon a deviáns karrier milyen szintjére jutottak el, milyen mértékű
személyiségük érzelmi-akarati sérülése, személyiségükre milyen ártalmak hatottak,
milyen az őket idebocsátó, majd a kikerülés utáni fogadó társadalmi környezet. A pedagógiai munka középpontjában a reszocializációs, reintegrációs tevékenység áll, mert
a fiatalok esetében az elsődleges szocializációs folyamat részben vagy egészben sikertelen volt, illetve sok esetben egy deviáns kultúrába való beilleszkedést jelent.
Magyarországon a ’80-as, ’90-es években végzett kutatások, a hazai pártfogói rendszert vizsgáló elemzések azt mutatták, hogy az intézményrendszer, annak szervezeti
keretei, a szankció-végrehajtási gyakorlat nem tud megfelelni a kihívásoknak. Modernizálásra volt szükség annak érdekében, hogy javuljon a pártfogó szolgálat reakcióképessége, a szolgálat kialakítsa a pártfogói munka szakmai sztenderdekkel biztosított
egységes gyakorlatát, garantálja a tevékenység átláthatóságát, fokozza a munka hatékonyságát. A hazai pártfogó szolgálat átalakítását szorgalmazó koncepció az alternatív
szankciókkal kapcsolatosan megfogalmazódó büntetőpolitikai célok megvalósítása
érdekében a pártfogó szolgálatok átalakítását három stratégiai irányból szorgalmazta:
a tevékenységi kör korszerűsítésével, a szakmai sztenderdek és speciális programok
kialakításával, az egységes irányítású szervezeti háttér kialakításával és a képzéssel.5
Európában a pártfogói szervezetek felépítésében és kötődéseiben tapasztalhatók
különbségek, de a legáltalánosabbnak tűnő megoldás az, hogy az igazságügyi minisztérium égisze alatt megszervezett és a közösségi szankciók végrehajtásáért, illetve a
szabaduló elítéltek integrációjának elősegítéséért felelős professzionális struktúrában
működnek. Magyarországon a fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó felügyelők 2003-ig
kezdetben a gyermek- és ifjúságvédő intézetekben, majd a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok gyámhivatalain belül, a felnőttkorúak pártfogói a megyei bíróságok bün5

Kerezsi Klára: A hazai pártfogó szolgálat átalakítása, Belügyi Szemle, 2002/2–3. szám, 185–201.
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tetés-végrehajtási csoportjaiban dolgoztak. A 2003. évi szervezeti változások az Igazságügyi Minisztérium irányítása alá, egy szervezetbe tömörítették a pártfogókat, és
létrejött az egységes pártfogó felügyelői szolgálat. A szervezeti rendszeren belül megmaradt a fiatalkorúakkal való munka specialitása. Fontos, hogy a fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó felügyelők lehetőség szerint speciális programokat kínálva, illetve
továbbra is fokozott együttműködésben dolgozzanak a gyermekvédelmi alap-és szakellátási rendszerrel, a javítóintézetekkel a feladatellátás érdekében. A megyei (fővárosi)
pártfogó felügyelői szolgálatok 2011-ig országos központi, integrált irányítás alatt – az
Igazságügyi Hivatalon belül – működtek, ellátva a megyei (fővárosi) feladatokat. 2011től a pártfogó felügyelői szolgálatok a megyei(fővárosi) kormányhivatalok szakigazgatási rendszeréhez tartoznak, 2014-től pedig a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályok
vagy Hatósági Főosztályok keretében önálló egységként működnek. Az Igazságügyi
Minisztérium felel a jogalkotásért, a módszertani kérdésekért, az országos szintű pályázatok, projektek működtetéséért, a nemzetközi kapcsolatokért.
A pártfogó felügyelői tevékenységek keretében az elmúlt két évtized legjelentősebb
kérdése, hogy az ellátás során, a szankciók végrehajtásának folyamatában hogyan lehet
meghatározni és kellő egyensúllyal alkalmazni az ellenőrző, azaz a kontroll- és a segítő, vagyis a támogató funkciókat. A közösségi szankciók alkalmazása esetében a döntés lényege éppen az, hogy a kiszabott büntetés a fiatalkorú elkövetőt aktivitásra késztesse: ne passzív „elszenvedője” legyen csak a büntetésnek, hanem szembesüljön
tettének következményeivel, magatartása, életvitele oly módon változzon, hogy esélye
legyen az újabb bűnelkövetés megelőzésére. Az ezen elvárásoknak való megfelelés nem
működik a gyakorlatban, ha a kontrollelemek nincsenek kellő arányban a támogató
funkcióval.
A nemzetközi tapasztalatok szerint a pártfogói szolgálatok egyre szorosabban kötődnek a büntető igazságszolgáltatás rendszeréhez. Ez azzal a következménnyel jár, hogy
a pártfogó tevékenységének határait a hatósági határozat keretei szabják meg, a pártfogó felügyelő saját szerepét csak a büntetőjogi jogkövetkezményeket elrendelő határozat korlátai között értelmezheti. A segítő eszközök alkalmazásának csak a jogkövető
magatartás elérése céljából van helye. A változás tehát abban foglalható össze, hogy a
pártfogó tevékenység számára az elsődleges felhatalmazást már a büntető igazságszolgáltatás nyújtja, azaz a határterületi feladatok között rangsorolnia kell, mégpedig oly
módon, hogy a büntető igazságszolgáltatás elvárásai mindig megelőzik a szociális terület elvárásait. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az igazságügyi szociális munka eszközei
„eltűnnek” a pártfogó felügyelő kelléktárából. A büntetőpolitika által meghatározott
körülmények között, feszesebb keretben, de alkalmaznia kell azokat. A kutatási tapasztalatok ugyanis megerősítik, hogy az iránymutatás és ellenőrzés nélküli segítés, kezelés
önmagában nem csökkenti a bűnelkövetési gyakoriságot. Ugyanakkor az is bizonyossá
vált, hogy azok a szankciók, amelyek a kizárólagos kontrollra, a felügyeletre, vagy a
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korlátozásokra építenek, szintén nem csökkentik a visszaesést, ebből következően a
szankció nem szolgálja kellően a társadalom védelmét.6 A pártfogó a pártfogó felügyelői tervben határozza meg az elkövető személyéhez és az ügy valamennyi sajátosságához
igazodó beavatkozási pontokat. Ehhez figyelembe veszi a büntetőeljárás során készült
iratokat (pl. ítéletet, szakértői véleményt, kockázatértékelési elemmel bővült környezettanulmányt, pártfogó felügyelői véleményt), illetve ezt kiegészíti saját interjújával,
egyéb információk beszerzésével. A terv része: a pártfogó felügyelet megkezdése előtt
az elkövetőről felmérés készítése, az eset rendszerezett felmérése, a kockázatok, a pozitív tényezők és a szükségletek, a kezelést célzó beavatkozások és az elkövető változások iránti fogékonyságának értékelése, a bevonható szervezetek értékelése, a kötelezettségek, a beavatkozások, a javasolt programok ismertetése, a kötelezettségek nem
teljesítésével járó következmények ismertetetése, a terv szükség szerinti módosítása, a
végrehajtás értékelése.
Kemshall a pártfogás modern eszközeit is a felelőssé tevés (responsibilation) rendszerében értelmezi. Míg korábban a büntető igazságszolgáltatás kizárólagos célja az elítéltek kívülről való fegyelmezése, folyamatos felügyelet alatt tartása volt, addig a mai
büntető eszközök az egyén önszabályozását kívánják elérni. Kemshall szerint a kognitív-behaviorista programok különösen alkalmasak erre, hiszen az egyének viselkedésének és gondolkodásának átstrukturálására irányulnak. Ezek a foglalkozások az erkölcsi érvelésre, a problémamegoldó készségre, az önmenedzselésre (self-management),
a kognitív önkontrollra, a különféle szociális készségekre koncentrálnak. A foglalkozások során hangsúlyt kap a motiváció, a kliens bevonása, aktív részvétele, az eszközök
már nem csak a kényszerítésen alapulnak.7 Ugyanerre az elvre épül a helyreállító igazságszolgáltatás, amely végképp kerüli a direkt eszközöket, és a közösségi kapcsolatok
helyreállítását magára a közösségre bízza, az igazságszolgáltatás képviselője a facilitátori szerepet látja el. A helyreállító igazságszolgáltatási koncepció is az egyéni felelősségvállalást helyezi középpontjába, amit a bűncselekmény következményeivel, a sértett
érzelmeivel való szembesüléssel együtt járónak feltételez.
Bizonyossá vált, hogy a hagyományos eszközök mellett az intézményeknek a fiatalkorúak esetében új típusú képzésekkel, programokkal kell alkalmazhatóbbá tenni a
tudását. Azok a programok számíthatnak nagyobb sikerre, amelyek komplex módon,
egyidejűleg több kockázati tényezőt megcélozva kívánnak eredményt elérni. Elmondható, hogy a kedvezőtlen környezeti tényezők, elsősorban a biztonsághiányos családi
kötelék negatív énképet, szorongásra való hajlamot, akár impulzivitást, kontrollálatlan
Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája, Budapest, Complex Kiadó, 2006,
282–283.
7
Bogschütz Zoltán – Kóta Tünde – Velez Edit: A pártfogó felügyelet mint közösségi szankció, in: A kriminálpolitika és a társadalomi bűnmegelőzés kézikönyve II, IRM, 2009, 204.
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viselkedést, a késleltetés képességének hiányát eredményezheti, ami mind magatartásproblémák kialakulására, bűncselekmény elkövetésére hajlamosít, és közvetlen vagy
közvetett módon vezethet az áldozatszerephez.
A gyermekkorúak/fiatalkorúak deviáns viselkedésének kialakulási folyamata és az
ebben érvényesülő kockázati tényezők alapján a fiatalkorúkra irányuló programok
alapvető célja az, hogy mérsékelje a kockázati és erősítse a proaktív tényezőket, illetve
pozitívan befolyásolja a fiatal fejlődésének folyamatát, és gátolja a súlyosabb lépcsőfokra való továbblépést. A protektív tényező fogalma egyrészt azokat a tényezőket jelöli,
amelyek az egyént normakonform viselkedésre ösztönzik (ebben az értelemben gyakorlatilag a kockázati tényezők ellentéteiről van szó), másrészt az életút vagy a személyiség olyan elemeit, amelyek – mintegy „pufferhatást” kifejtve – a kockázati tényezők
kedvezőtlen hatását tompítják. Ezek azok az elemek, amelyekre a bűnmegelőzés építhet.
Az Európa Tanács ajánlása a következő területeken javasolja a protektív tényezők hatásának erősítését: a szociális, az együttműködési és a kognitív képességek javítása; a
szülő–gyermek-kapcsolat javítása, egyértelmű, de nem önkényes szabályok; befogadó
iskolai környezet, jelen esetben „intézeti”, „intézményi” sokirányú lehetőség a fiatalkorúaknak sikerélmény elérésére; a közösségi kötődések javítása.8
A következő 20 év céljaira tekintve az elsődleges bűnmegelőzési célok mellett elmondható, hogy a harmadlagos bűnmegelőzési eszköztár bővítése és folyamatos, magas
színvonalon való működtetése hozhat tartós eredményeket. Ehhez alapvető a bűnelkövető fiatalkorúakkal közvetlenül foglalkozó két intézménytípus kiegyensúlyozott működése, hogy a javítóintézetek munkatársai és a pártfogó felügyelők rendelkezzenek a
speciális szaktudással. Az egyezmények által együttműködési kötelezésre hívott intézményekben, ahol fiatalkorú elkövetőkkel is foglakoznak (pártfogó felügyelet, rendőrség,
bíróság, ügyészség), maradjon meg vagy erősödjön a speciális szaktudás, a struktúrán
belüli differenciálási lehetőség. Fontos az új kihívásokra reagáló, ma is megjelenő speciális programok folyamatos, állandó elérhetőséggel való működése (agresszióhelyettesítő tréning, szociális készségfejlesztések, élménypedagógia, művészetterápiák stb.). A
Gyermekjogi Egyezményben deklarált cél, amely szerint a gyermek mindenekfelett álló
érdekének szolgálata szükséges, a büntetőjog területén is értelmezhető. A legjobban
akkor szolgáljuk e célt, ha a risk-need- responsivity (RNR: kockázat – szükséglet – reagálóképesség) modellje szerint a differenciált beavatkozás intenzitását a felmért kockázathoz igazítjuk, a kriminogén szükségletekre reagálunk, figyelembe vesszük a fiatalkorú reagálóképességét, kellően individualizáljuk az egyébként intézményes keretbe
„zárt” válaszainkat.

Borbíró Andrea: Bűnmegelőzés, in Kerezsi Klára – Borbíró Andrea (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I, Budapest, IRM, 2009, 111–140.
8
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Kalafszky Adriána

„MINDIG FELFELÉ AKARTAM MENNI”
Kalafszky Adriána 14 éves korában került gyermekotthonba, mára felnőtt, 5 éve él
önálló, szabad életet, és ez alatt az idő alatt nagyon távoli emlékké lettek a korai évek.
A szülei válása után a család már nem volt többé menedék, hányódott egyik helyről a
másikra. Volt azonban valami, amiben vigaszra és örömre talált, egy másik világ, amelyben kifejezhette az érzelmeit, megtalálhatta önmagát. A zene. Énekművész lett, és talán
sokkal több is ennél: tanár, aki a muzsika erejével segít hátrányos helyzetű gyermekeken.
– Furcsa neve van, a Kalafszky és az Adriána is idegenül cseng.
– A szüleim olyan nevet szerettek volna adni nekem, amelyik minden nyelven jól hangzik, így
lettem Adriána. Édesanyám ukrán, a nővérem így lett Okszána, ami tipikus ukrán név. Az
édesapám viszont magyar, a család régebbi történetéről nem sokat tudok, talán Lengyelország
környékéről származhattak.
– Emlékszik valamire a korai gyerekkorából?
– Nem sok jóra. A szüleim 5 éves koromban elváltak, de már előtte sem volt harmonikus a viszonyuk. A válás után viszont valóságos harc kezdődött közöttük, aminek mi, gyerekek voltunk
a tétjei. A gyermekelhelyezési per viharában éltünk, és mivel a szüleink nem tudtak megegyezni, két hónapra bekerültünk Szolnokon a Gyivibe, a befogadóházba. Sokkoló élmény volt.
Ömlesztve lakott ott sokféle gyerek, 0-tól 18 éves korig. Nekem 5 évesen ez a hely félelmetesen
nagynak tűnt. Ezután édesanyámhoz kerültünk, de nem értek véget a megpróbáltatásaink,
mert édesapám ebbe nem nyugodott bele. Nagyon erőszakos volt, többször láttam, ahogy verte
vagy késsel üldözte édesanyámat. Végül ez odáig fajult, hogy anya nem bírta tovább, feladta a
küzdelmet, és lemondott rólunk. Apám új családjához kerültünk, ahol a felesége mostohagyermekként kezelt bennünket. Olyan dolgok történtek, amelyeket én kicsiként nem is értettem,
és apám nem hitte el, hogy a felesége rosszul bánik velünk. Már Budapesten laktunk, amikor
a lakásban nem mehettünk be azokba a szobákba, ahol ők laktak, nem használhattuk a közös
fürdőszobát, kulcsra zárták előttünk az ajtókat. Mikor beteg voltam, a mostohaanyám nem
ápolt, és gyakran enni sem kaptunk. A nővérem maga mosta a ruháinkat, apró kezével gyűrögette őket a mosdókagylóban. Apánk sem kedvezett nekünk, valóságos zsarnokság alatt éltünk,
nem engedte, hogy édesanyánkkal tartsuk a kapcsolatot, nem adta ide a telefont, ha hívott
bennünket, és nem kaptuk meg az édesanyánk által írt leveleket sem.
– Nem volt senki, akihez segítségért fordulhattak volna?
– Az iskolában láthatták rajtunk, min megyünk keresztül, mert nagyon félszegek, visszahúzódóak és megfélemlítettek voltunk, de addig nem hittek nekem, amíg 14 éves nem lettem.
Talán féltek is apámtól, aki mindig mindenkit beperelt, nem mertek vele ujjat húzni. Egyszer
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eljöttek hozzánk családlátogatásra a gyámügytől, a mostohám leültette, megkávéztatta őket,
és elmagyarázta nekik, hogy nekünk itt mennyire jó, és aztán nem jöttek többet. Az apai nagymamám volt az egyetlen, aki segített rajtunk, hozott nekünk enni, gyógyszert adott, ha betegek voltunk, kimosta a ruháinkat, próbálta pótolni azt, amit nem kaptunk meg. Nagyon erős
személyiség volt, éppen, mint apám, mégis ő volt az egyetlen, akire számíthattunk. Az ő ötlete
volt az is, hogy a nővéremmel jelentkezzünk a Magyar Rádió Gyermekkórusába. Ezzel az
életemet mentette meg, mert elmenekülhettem a zene csodálatos világába. „Otthon” soha nem
volt béke, a mostohám gyakran lekurvázott, apám végül azt is megtiltotta, hogy a nagymamámmal találkozzam. Amikor karácsonykor elmentünk a nővéremmel meglátogatni, akkor
ránk küldte a rendőrséget, mondván, hogy nem tudja, hová tűntünk.
– Hogyan lett ennek vége?
– Már Budapesten éltünk, mikor a nagymamám elvitt bennünket a nővéremmel a minisztérium egyik osztályára, ahol panaszt tettünk. A nagymamám természetesen nem akarta, hogy
állami gondozásba kerüljünk, de így történt, és én ma már úgy érzem, ez volt a legjobb, ami
akkor történhetett velünk.
– Az fel sem merült, hogy visszakerüljenek az édesanyjukhoz?
– Édesanyámnak vissza kellett volna perelnie minket, és ehhez nem volt ereje. De miután bekerültünk a gyerekvédelembe, újra fel tudta velünk venni a kapcsolatot, rendszeresen látogatott
bennünket, és azon igyekezett, hogy kárpótoljon mindkettőnket. Akkoriban persze haragudtam
rá, mert fájdalmat éreztem, azt gondoltam, egy anyának mindig a gyerekei mellett kell állnia.
De a legjobb, amit tehetett, az volt, hogy megerősödött, és felállt ebből a bántalmazó kapcsolatból, amit az édesapám mellett élt át. Mára már értem őt, sikerült a kapcsolatunkat rendezni, és jó érzés, hogy mindenben számíthatok rá.
– Milyenek voltak az első gyermekotthonos élmények?
– Elsőre megint csak a sokkot tudom mondani, de összességében végre kiszabadultunk abból
a feszültségekkel teli világból, amelyben otthon volt részünk. Itt naplót vezettek a fejlődésünkről, és azokból látszik, hogy traumatizáltak voltunk. Évekbe telt, mire megnyugodtunk, és
megnyíltunk. De kezdetben a gyermekotthon világát is teljesen idegennek éreztem. Tízen
voltunk egy csoportban, plusz a nevelők, akik váltották egymást. Nagyon mások voltunk, mint
a bent nevelkedő lányok, másképp is néztünk ki, mi mégiscsak egy középosztálybeli családból
érkeztünk, ahol a szüleink diplomásak voltak, zenéltünk, klasszikus muzsikát hallgattunk. A
lányok viszont diszkóba jártak, pasiztak, és kihívóan öltözködtek. Ráadásul akkoriban még
szemüveges és fogszabályozós kislány voltam, egyáltalán nem tudtak velem mit kezdeni. A
gyermekotthonban sikerült kiharcolni, hogy a könyvtárba egy zongora kerülhessen. Amikor
eldöntöttem, hogy mindenképpen zenével szeretnék foglalkozni, mindennap oda jártam gyakorolni, de mivel a számítógép is ott volt, zavartam a lányokat, akik cirkuszoltak, hogy mikor
húzok már el.
– Mi tartotta önben a lelket?

220

INTERJÚ

20 ÉVES A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY

– Sokat gondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy talán mégis a kisgyerekkorban szerzett
élmények a legmeghatározóbbak, és mi erős alapokat kaphattunk. De végső soron fogalmam
sincs, miért nem kallódtunk el, ahogy sokan mások. Kell a kapaszkodó az embernek, ha ilyen
helyzetben van, és nagyon sok segítség szükséges, anyagi és lelki is. Nem mindegy, milyen
pedagógusok, nevelők vesznek körül. Én sokaknak tartozom köszönettel, például az egyik
csodálatos zenetanáromnak, aki ma már viccesen mondogatja, hogy soha nem csapta úgy rá
az ajtót senki, ahogy én. Ordítottam vele. De ahelyett, hogy magára vette volna, még nagyobb
szeretettel fordult felém. Ugyanígy reagált az otthonban Klári néni is, aki tudta, milyen helyzetben vagyok, és még inkább odafigyelt rám. Azóta is tartom vele a kapcsolatot, olyan mély
életbölcsesség sugárzik belőle, hogy a fontosabb döntésekben máig kikérem a véleményét. Egy
másik nevelőm arra biztatott, hogy merjem vállalni a vágyaimat, azt mondta, ne azért válas�szam a Zeneakadémiát, mert az a gyermekotthonnak kevesebbe fog kerülni, menjek oda, ahová
a szívem húz. És a szívem Győrbe húzott, ahol énekelni tanulhattam. Ez fontos mondat volt,
megengedte nekem, hogy kövessem az álmaimat. Így lassan ugyan, de elkezdtem kibontakozni. A győri alapképzés után aztán a Zeneakadémiára jelentkeztem mesterképzésre. Abban,
ahogy felvettek ezekbe az intézményekbe, mindig volt valami véletlenszerű. Amikor ugyanis
Győrbe jelentkeztem, technikailag még egyáltalán nem voltam képzett, ezerszer felkészültebbek jelentkeztek nálam, de a tanárnőt annyira meghatotta az énekem, hogy elsírta magát. A
Zeneakadémiára is úgy vett fel a későbbi mesterem, hogy ugyan nem én vagyok a legtökéletesebb, de valamiért mégis engem akart. Van ebben valami megmagyarázhatatlan, hogy végül
mindig jó emberekhez kerültem, mintha volna egy felsőbb erő, amelyik vigyáz rám. Az élet
különös misztérium, és én hiszek abban, hogy halandó emberként nem láthatom át, mi lesz
nekem az igazán jó, de ha figyelek erre az erőre, akkor arrafelé vezet majd.
– A szenvedés, a traumák, amelyeket átélünk és ön is átélt, hogyan segíthetnek?
– Kreatív módon is lehet táplálkozni belőlük, de destruktívan is. Az intézetben nagyon sok lány
droggal próbált megoldást találni a gondjaira. De számomra mindig egyértelmű volt, hogy az
út vagy lefelé, vagy felfelé vezethet, és én mindig felfelé akartam menni. Volt egy szenvedélyem,
az éneklés, ami felszabadított, de mindenkinek lehet hasonló adománya, amit hasznosíthat.
Csak meg kell találni hozzá az utat.
– Most hogyan él, ki segített a felnőtté válás viszontagságai között?
– A Zeneakadémián énekművész és művésztanár végzettséget is szereztem, amíg ott tanultam,
egy lakásotthonban éltem, amit nagyon szerettem. Itt kipróbáltuk, milyen önállóan élni, több
lánnyal laktunk együtt, de mindig jött hozzánk azért egy nevelő is, nem hagytak teljesen magunkra. Később jelentkeztem Lipcsébe, hogy régi zenét tanulhassak, mert nagyon érdekelni
kezdett a barokk, a reneszánsz és a középkori, de legfőképp az egyházi zene. Ekkor már a
Csányi Alapítvány támogatta a tanulmányaimat, más ösztöndíjakat is kaptam, és elkezdtem
énekelni a Vashegyi György által vezetett Purcell Kórusban, így a lakásotthon és a kollégium
után ki tudtam venni egy kis lakást. A barátaimmal alapítottunk egy együttest is, az Ariadné
Consortot, főleg reneszánsz és középkori dalokat adunk elő. Tudom, hogy nem ez a divat, az
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emberek többsége nem ehhez vonzódik, de én ebben találom meg önmagam. A Csányi Alapítványnál önkéntesként is dolgozom, hátrányos helyzetű gyerekekből álló zenekart vezetek.
– Miért volt fontos ez a feladat?
– Hiszem, hogy kaptam egy ajándékot, ami az énekhangom, de az éneklést én alapvetően
közvetítői munkának látom, valami nálam is nagyobbat kell megüzennem általa. Ha megtartom magamnak, semmit sem ér. Nekem is kötelességem segíteni azokkal az élményekkel, tapasztalatokkal másokat, amelyeket én éltem át. Ráadásul ez nemcsak a gyerekeknek jó, hanem
nekem is. Annyi mindent kapok tőlük, hogy el sem tudom mondani! Ők olyan mély szegénységből jönnek, hogy folyamatos anyagi segítségre van szükségük, mert hiába tehetségesek például a zenében, ha a család nem képes megvenni a drága hangszert. De lelki támogatás is kell.
Sokszor menekülnek önsajnálatba például, de ez az önsajnálat lezárja az erőket, hiszen felment
a cselekvés alól. Ezek a gyerekek nem kapnak elég önbizalmat a szüleiktől, sokszor azt élik meg,
hogy ők nem értékesek. Éppúgy, ahogy mi is ezt éltük át a nővéremmel. Mi nem kaptuk az
önbizalmat, nekünk magunknak kellett azt megteremtenünk. De ily módon az értékesebb is
lesz, elvehetetlenné válik. Ezekben a gyerekekben azt erősítem, hogy pusztán azon a jogon,
hogy megszülettek, már értékesek, egyediek és különlegesek, soha se hasonlítgassák magukat
másokhoz. Mert ha megmutatjuk másoknak, ami bennünk egyedi, az csak siker lehet.
Rist Lilla riportja
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Miklósi Balázs

A SPECIÁLIS ELLÁTÁS 20 ÉVE
A Gyermekvédelmi Törvény alkotta meg a speciális szükséglet kifejezést. Ez a fogalom
alkotás a szakmafejlődésnek egy állomása, mely megjeleníti, hogyan gondolkozunk a
gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekekről. Történeti megközelítésben
e meghatározás a büntető, megtorló jellegű beállítódás rendszerszerű változását mutatja a szükségletalapú, fejlesztésközpontú szempontok felé.
A speciális szükséglet fogalmi meghatározása szükségszerűen vetette fel a megfelelő gondozási hely kérdését. A Gyermekvédelmi Törvény megalkotása óta hordozza
azokat a lehetőségeket, melyekkel az adott korban modern, a gyermekek szükségleteinek megfelelő ellátási formákban megtestesülő intézményrendszer kialakítható.
A speciális szükségletű gyermekek ellátására a törvény
– nevelőszülőnél biztosított férőhely;
– normál gyermekcsoportban kialakított (integrált) speciális férőhely;
– gyermekotthon speciális csoportja;
– speciális lakásotthon és
– speciális gyermekotthon
gondozási formákat tesz lehetővé az intézményfenntartók számára.
Sorrendiségben is egymásra épülve a feltételek, eszközök, szaktudások egyre nagyobb
mértékben állhatnak rendelkezésre a felsorolt ellátási formákban. A törvényalkotói
szándék, a súlyossági foknak megfelelő ellátási forma megtalálása csak akkor érhet célt,
ha teljes differenciáltságban és megfelelő volumenben állnak rendelkezésre a gondozási helyek.
Speciális szükségletről, ellátásról önmagában gondolkozni nem érdemes. Összefüggéseiben a szakellátás, tágabb értelemben a gyermekvédelem rendszerében határozható meg ez a feladat.

Az intézményrendszer kialakulása
Az ellátási formák egymásra épülése az intézményrendszer fejlődésének sajátosságai
miatt fordított sor- és nagyságrendben valósult meg. Ez a fejre állított állapot a mai
napig megnehezíti a megfelelő ellátórendszer létrehozását.
Magyarországon az állam által létrehozott gyermekvédelmi intézményrendszerben
kialakultak olyan gyermekotthonok, melyekben az átlagosnál több sérülést hordozó,
ezért nehezebben nevelhető gyermekeknek próbáltak rendszerszerű segítséget adni.
E segítségnyújtási próbálkozás vezetett a „félzárt” otthonok kialakulásához, melyekben
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akár zárka alkalmazásával is korlátozhatták a gyermekek szabadságát. A deviáns, súlyosabb bűncselekményt elkövető fiatalkorúak tradicionálisan a javítóintézetekbe kerültek, mindig büntetőbírósági ítélet alapján. A javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúak körében a ’80-as évek közepéig gyakorlat volt, hogy közülük más – pszichés
problémával vagy fogyatékkal – küzdő fiatalok külön intézménybe kerültek, a specialitásra tekintettel (pl. az Esztergomi Leánynevelőbe). Emellett a javítóintézetek ágazati
irányításának mintájára létrejött ún. „félzárt” intézmények államigazgatási úton fogadták a devianciákkal küzdő, állami gondozásban, állami gondoskodásban lévő gyermekeket. A Magyarországon működő javítóintézetek mellett így létrejött egy közvetlenül
minisztériumi irányítás alatt működő gyermekotthoni hálózat Debrecenben, Esztergomban, Zalaegerszegen és Kalocsán. Ily módon az intézményrendszerben a mai fogalmainkhoz közelítően megtörtént a profiltisztítás a büntetőbírósági határozat alapján
javítóintézeti nevelés végrehajtása és az államigazgatási úton hozott határozattal elrendelt ellátás között a problémás gyermekek esetében. A ’80-as évek közepéig még
kivételesen elődfordult, hogy javítóintézet fogadott államigazgatási úton gyermeket
külön részlegbe (pl. a Rákospalotai Leánynevelő Intézet), de a két feladat intézményrendszeri szinten elkülönült. A szervezeti szintű átalakulások mellett fontos volt, hogy
a ’80-as évek közepétől-végétől jelentős szemléletbeli változások történtek (pl. a zárkák
megszüntetése), módszertani fejlődés jellemezte az időszakot: elsősorban a gyógypedagógiai, majd a pszichopedagógiai személet került előtérbe.
1991-ben a Népjóléti Minisztérium döntése nyomán az ilyen típusú gyermekotthonok
elnevezése különleges gyermekotthonokra változott, jogszabály szerinti feladatuk pedig
a súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő 10–18 éves korú intézeti
és állami nevelt gyermekek korrekciós személyiségfejlesztése, oktatása, képzése lett.
A megnevezésben a Gyermekvédelmi Törvény hozott változást a különleges és a speciá
lis ellátás szakmai megkülönböztetésével. Az 1997. november 1-eje óta alkalmazott
terminológia hozta meg a máig használt speciális gyermekotthoni elnevezést, amely
ezeknek a tradicionális intézményeknek is új nevet adott. A gyermekvédelmi szakemberek rendszerszerű gondolkodását tükrözi egyébként, hogy a javítóintézetek is a gyermekvédelmi rendszer részeként jelentek meg a Gyermekvédelmi Törvényben. A fenntartói törekvés a törvény megjelenését követően érthetően az volt, hogy azok az
otthonok, ahol eddig is a legproblémásabb gyermekeket nevelték, speciális gyermekotthonokká alakuljanak. Az 1997-ig különleges gyermekotthonként, a szakmai köznyelvben továbbra is „félzárt” intézményként működő, országos befogadási hatáskörrel működő Kalocsai, Zalaegerszegi, Esztergomi Gyermekotthonok lettek az első speciális
gyermekotthonok, és alapozták meg a már korábban említett fordított piramis jellegű
szakmai építkezést. A további, fővárosi és megyei szintű, korábban „félzárt” és normál
gondozási helyek részéről kezdetben ellenállás bontakozott ki a speciális otthonná
válással szemben, ahol lehetett, inkább speciális csoportot/okat alakítottak ki a gyer-
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mekotthonokon belül (pl. Bányai Júlia). Ennek egyik fontos oka volt, hogy közösen
bíztunk a speciális gondozás átmenetiségében, a rendszerszerű visszailleszthetőségben,
és ez intézményen belül, a normál csoport fizikai elérhetőségét biztosítva organikusabb
megoldásnak tűnt. Végül a legtöbb ilyen típusú otthonból speciális gyermekotthon lett.
Ezek az intézmények a jogszabály megjelenését követően nagyon rövid időn belül átalakultak, készen állva a speciális szükségletű gyerekek ellátására.
A Gyermekvédelmi Törvény meghatározta a szakmai utat, alapvető követelményként
irányt szabott a szükséglethez igazodó ellátások irányába. Ennek megfelelően a törvény
hatályba lépését követően elkezdődtek azok a módszertani munkálatok, amelyek később
jogszabályi változásokba ágyazottan kialakították a speciális ellátáson belül azokat a
szakmai szabályokat, követelményeket, amelyek valóban megkülönböztetik a normál
ellátástól (szakértői vélemények követelményei, tünetmeghatározások, csoportlétszám,
foglalkoztatási szakmai követelmények, nevelési felügyelet stb.). A „félzárt” intézetek
mint speciális gyermekotthonok maradtak minisztériumi, majd központi fenntartásúak, továbbra is a súlyosabb eseteket fogadva országos szinten. A beutalás hatósági módja
mellett a szakmai garanciális elveket is tükrözte az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság létrehozása 2002-ben. Az ellátás fokozatbeli különbözőségét végül a néhány
éve jogszabályba foglalt központi speciális gyermekotthoni kifejezés és az ehhez tartozó, a tünetek súlyossági fokában megjelenő különbségtétel is megerősítette.
A speciális nevelőszülő, az integrált speciális férőhely, a speciális lakásotthon mind
új ellátási fogalmak és formák voltak a Gyermekvédelmi Törvény megjelenésekor, melyek szakmai tartalmának, intézményi megformáltságának a kialakítása hosszabb időt,
éveket vett igénybe.
A ’90-es évek végén társadalmi reménységünk volt, hogy az önkormányzatok megerősödnek, és képessé válnak saját erőből a saját intézményrendszereik fenntartására,
a helyi szükségleteknek megfelelő intézményformák és típusok életre hívására és működtetésére. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy a változások más irányba hatottak. Az
a törvényalkotói feltételezés, hogy települési, megyei/regionális és országos szinteken
is kialakulnak a gyermekvédelmi szakellátáson belül is szükséges intézménytípusok,
tévesnek bizonyult. Tekintve, hogy a speciális ellátás minden formája több forrást igényel a fenntartók részéről, sok helyen a kevesebb ráfordítással megvalósítható integrált
férőhelyek, csoportok és önálló lakásotthonok kialakítása élvezett előnyt. Az integrált
elhelyezési forma biztosítja a speciális ellátási formák közül a legkevesebb segítséget a
gondozottak számára, mégis az összes speciális szükségletű gyermek ötöde ilyen helyen
nevelkedik. Vélhetően forrásbeli szűkösség lehet az oka annak is, hogy öt megyében
(Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Csongrád, Heves) egyáltalán nincs megyei
speciális lakás- vagy gyermekotthoni férőhely.
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Az egyházi és civil szerepvállalásra is lehetőséget biztosított megalkotása óta a törvény, de csak 2005-ben jelent meg az első civil, és 2006-ban az első egyházi fenntartó,
amely vállalta speciális gyermekotthon létrehozását és működtetését.
Összességében megállapítható, hogy érthető finanszírozási okok miatt a fenntartók
nem hozták létre az összes lehetséges ellátási formát, differenciált szakellátási rendszer
csak a fővárosban tudott kiépülni, így országosan a speciális ellátás területén nem
alakult ki a súlyossági fokoknak megfelelő tagozódású intézményrendszer. A hatékony
ellátási kínálatot meghatározó mértékben ma is a speciális gyermekotthonok jelentik.
Az állami szerepvállalás a speciális ellátásban mindig is meghatározó volt. Az önkormányzati fenntartás a sajátos államháztartási fejlődés miatt nem tudott elegendő saját
forrást teremteni, ezért nem teljesíthette ki intézményfenntartói funkcióit. Szakmai
szempontból az eredeti elképzelés helyesnek bizonyult, a gyakorlatban azt tapasztaltuk,
hogy az anyagi erőforrásokkal rendelkező önkormányzatok felelős gazdái tudtak lenni
az ellátásoknak. Sajátjukként tekintettek a problémákra. A nehézségekre a keletkezési
helyükhöz legközelebbi szinten találhattak megoldásokat a gyermekvédelem területén
is. Önkormányzati szempontból a fenntartás állami szintre emelése veszteségként jelent
meg. Gazdasági meghatározottságok miatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megalakulásával az állam a közoktatáshoz hasonlóan a szociális és gyermekvédelmi
szakterületeken is átvette az önkormányzatoktól a fenntartói feladatokat. A gazdaságossági szempontok érvényesítése azt hozta magával, hogy az összevont, központosított
intézményrendszerben az intézményvezetők (hogy gyermekvédelmi hasonlattal éljünk)
„kiskorúsítása” történt, mivel gazdálkodási kérdésekben elvesztették a kompetenciáikat.
Az egyes intézmények számára a gazdasági ügyek intézése rendkívül körülményessé
vált, a napi munkavégzést is megnehezítve. Ezzel párhuzamosan a rendszer egészét
tekintve a központosítás révén új forrásteremtési lehetőségek nyíltak meg a speciális
ellátás területén is.
Az ellátási formákra 20 év távlatából tekintve az alábbi megállapításokat tehetjük:
– A speciális nevelőszülői elhelyezés hordoz potenciált, de csak akkor tud kiteljesedni, ha megfelelő felkészítést, képzést és folyamatos támogatást tudunk társítani a feladatellátáshoz.
– Az integrált speciális férőhelyekre nagy szükség van, de a jelenlegi gyakorlattól
eltérően valódi funkciójuk a speciális gyermekotthonból/csoportból kikerülő gyermekek
integrációs esélyeinek megteremtése lehet.
– A gyermekotthon speciális csoportja a kevésbé súlyos esetekben nyújthat megfelelő támogatást, egyéb esetekben a teljes gyermekotthon működőképességét veszélyezteti. A megfelelő elhelyezési gyakorlat ebben az ellátási formában különös felelősség, még
akkor is, ha tudjuk: sokszor az egyetlen lehetőség a speciális férőhely megtalálására.
– A speciális lakásotthon forma nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, szakmai
szempontok szerint nem bizonyult alkalmas speciális ellátást biztosító formának. Úgy
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tűnik, hogy a nevelőszülői szoros gondozás, a személyes állandó törődés és jelenlét és
a szabadságkorlátozásra is képes speciális gyermekotthoni ellátási forma között a speciális lakásotthon nem hordoz olyan sajátosságokat, melyek hatékonyan tudnák segíteni a speciális és kettős szükségletű gyermekeket. Törvényi lehetősége megvan a lakásotthonoknak is a szabadságkorlátozásra, de tárgyi és személyi feltételeiben nem
alkalmasak annak megvalósítására.
– A speciális gyermekotthon alkalmas ellátási formának mutatkozik. Ha megvalósul
a további profiltisztulás, és létrejönnek a súlyos pszichés tüneteket mutató és kettős
szükségletű gyermekek számára a kellő felkészültséggel, felszereltséggel bíró otthonok,
várhatóan célzottabban tudnak egyes problémaspecifikus terápiás irányokba elmozdulni a jelenleg működő otthonok, ami az ellátás eredményességét növelheti.
Az országos szinten jelenleg regisztráltan hiányzó 147 férőhely létrehozására újabb
speciális otthonok kialakítása nyújthat nagyságrendben is megfelelő megoldást. Az
európai uniós forrásokból megvalósítandó 9 új speciális gyermekotthon összesen 26
csoportban, 208 új férőhelyen biztosít majd ellátást. Az egy intézményben létrehozandó csoportok száma maximum 3, ami megteremti a hatékony ellátás alapjait. A tervek
szerint kettős szükségletű és súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátására
felkészült otthonok is létrejönnek az évtized végére. Ez a változás a speciális ellátás
területén léptékében a legnagyobb a Gyermekvédelmi Törvény megjelenése óta.

Képzés
Az egyik legnagyobb hiány a speciális ellátásban a képzés területén mutatkozik. Praktikusan nincs olyan képzési forma, amely célzottan a speciális szakterületnek szólna.
A gyermekvédelmi szakma a saját képzési rendszerét is nehezen alakította ki a szociális, a pedagógiai és az egészségügyi társszakmák közt ingadozva. A munkakörök
betöltésének feltételei jól körülírtak, az előírásoknak megfelelő képzettségekkel lehet
belépni a személyes gondoskodásba. A nevelőknek a mai napig két továbbképzési rendszerben kell részt venniük. A szociális rendszerben a személyes gondoskodást végző
személyként (működési nyilvántartási számuk is van), valamint a pedagógus életpályamodell bevezetésével pedagógusként. Jelenleg mindkét előmeneteli rendszerben meg
kell felelniük. A képzések és továbbképzések rendszeréből ugyanakkor hiányoznak a
speciális ellátás témakörei. Az egyes ellátóhelyek saját igyekezetből és saját érdekből
alakíthattak ki belső képzéseket, munkába állást segítő felkészítéseket, melyek esetlegesen váltak csak dokumentált folyamatokká.
Jogszabályi kötelezettség speciális gyermekotthoni feladat ellátásra felkészítő képzés
biztosítására 2017. június 1-jétől lépett életbe. A képzés tematikája e sorok írásakor a
kidolgozás fázisban tart. A rendelet szerint a nevelőszülői speciális ellátás kivételével
az összes, egyéb formában szakmai munkakörben foglalkoztatott kollégának a mun-
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kakezdést követő 6 hónapon belül felkészítésen kell részt vennie. A képzéstől azt várjuk,
hogy dokumentált, egységes elvek mentén szerkesztett, rendszerszerű segítséget nyújtson a speciális ellátás sajátosságainak megismerésében. Ez a felkészítés az önreflektív,
tudatos munkavégzés megalapozását is elősegíti. A munkavégzés kezdetekor így kialakuló képességek erős támaszai lehetnek a szakmai személyiség karbantartásának.

A speciális nevelôszülôk képzése, továbbképzése
A speciális nevelőszülőknél kialakítható férőhelyek a speciális ellátás második legnagyobb tartalékcsoportját jelenthetik a speciális gyermekotthonok létrehozását követően. A speciális nevelőszülők képzésének végiggondolásába és megvalósításába több
ízben belekezdett a szakma. A képzési óraszámok oly magasra emelkedtek, az elvárások
a kognitív felkészültség oly szintjét célozzák, hogy teljesíthetetlenekké váltak. Ez a
teljes elszakadás a realitástól csak úgy oldódhat föl, ha elfogadjuk, hogy egy nevelőszülőnek a speciális szükséglet teljes spektrumát átfogó ismerethalmazt nem lehet átadni.
Mindenképpen rendelkezésre kell állnia a speciális nevelőszülők támogatására az egészségügyi (pszichológia, pszichiátriai), gyógypedagógiai és pedagógiai területek intézményi ellátási formáinak, hogy rövid időkre intenzív segítséget adhassanak a gyermekeknek és a nevelőszülőknek is. Olyan nagyvárosok közelében, ahol ezek a támogatási
formák rendelkezésre állnak, meggondolásra érdemesnek tűnik, hogy az alkalmas
személyiségű, már kipróbált nevelőszülőket a helyezési eljárás során készítsék fel az
adott gyermek problémáinak megfelelő kezelésére. A tünetcsoportok közül a pszichoaktív szerek használata tűnik a legkevésbé szakszerűen elláthatónak nevelőszülői elhelyezés esetén.

Szükségletmegállapítás
A speciális szükséglet megállapítására a megyei, fővárosi és országos gyermekvédelmi
szakértői bizottságoknak van jogosultságuk. A szükséglet megállapításának és a megfelelő gondozási hely fellelésének folyamatát jelentősen befolyásolhatja az elhelyezési
kényszer. Amennyiben például egyáltalán nincs a szakértői bizottság működési területén speciális férőhely, akkor csak országos befogadású központi speciális otthoni elhelyezés lehetséges, az országos bizottság vizsgálatát követően, de a gyermeknek addig is
gondozási helyet kell biztosítani. Feltételezhető, hogy a hiányzó férőhelyek okán a valóságosnál jelentősen kevesebb speciális szükségletet állapítanak meg a bizottságok. Ezt
az önszabályozó folyamatot azért is érdemes szem előtt tartani, mert a jelenleg hiányzó
férőhelyek új intézmények létrehozásával megteremthetőnek látszanak, de életre hívásukkal várhatóan búvópatakként törnek felszínre az eddig elrejtőző szükségletek. Sajnos
a folyamat sajátosságai miatt nagyon nehéz megbecsülni a nagyságrendjüket.
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A szükségletek megállapításának időszaka nagyon érzékeny, labilis szakasz a gyermekek életében. Többnyire tudatában vannak a vizsgálatok sorsdöntő jellegének, de
befolyásuk a történésekre kimerül annyiban, hogy minél együttműködőbbek, annál
hamarabb hozható meg a döntés. Ezt már általában nem látják át, vagy (teljesen érthetően) szándékosan elodázzák a döntést. Igaz ez a felülvizsgálatokra is. Ezt a kiszolgáltatott élethelyzetet a gyermekek érdekében jó lenne a lehető legrövidebbre csökkenteni.
Sajnos ma nem ritka a két hónapnál jóval tovább húzódó döntés sem.

A szükségletmeghatározás differenciálódása
A Gyermekvédelmi Törvény a tünetcsoportok elkülönítésével az otthont nyújtó ellátások között a fogyatékos, a beilleszkedési, a magatartási vagy a tanulási zavarokkal küzdő
szinteken fogalmi (és elhelyezési gyakorlatban megmutatkozó) tisztulást hozott. A
speciális hivatásos nevelőszülők esetében szélesebb kört nevesített a jogszabály, megemlítve a szenvedélybetegséget és az egyéb okokat is mint a speciális ellátás indokait.
Később, a tapasztalatok alapján módosítva a szabályozást, a különleges ellátásról (tartósan beteg, fogyatékos, 3 év alatti) leválasztva három tünetcsoport mentén vált meghatározhatóvá a speciális szükséglet:
1. súlyos pszichés állapot;
2. súlyos disszociális állapot;
3. pszichoaktívszer-használat
tüneteit mutató gyermekek esetében. E három tünetcsoport sokszor egymást erősítve jelenik meg a gyermekek viselkedésében, és valamelyik közülük vezető tünetként
ragadható meg.
A különleges szükséglet leválasztása megtörtént, a különleges ellátás intézményrendszere formálódott, de a férőhelyek szűkössége és ebből következően az elhelyezési nehézségek okán kialakult a kettős szükséglet fogalma. A kettős szükségletű (különleges
és speciális szükségletet együtt mutató) gyermekek ellátása a jelenlegi szabályozás
szerint történhet speciális és különleges ellátásban is. Súlyos esetben ezek a gyermekek
„egyemberesek”, azaz egy kolléga teljes figyelmét és idejét lekötik, ami mindkét intézménytípusban rendkívüli erőfeszítést követel a szakemberektől. A kibontakozó megoldás egyik eleme lehet a Tardoson megvalósítandó, kettős szükségletű gyermekek számára építendő speciális gyermekotthon.
A súlyos pszichés szükségletű gyermekek ellátása olyan egészségügyi felkészültséget
kíván, mely a jelenlegi speciális gyermekotthoni környezetben megoldhatatlannak
látszik, megoldást nemenként egy-egy önálló, e probléma kezelésére felkészült országos
befogadású speciális gyermekotthon létrehozása jelenthet. A formálódó megoldás másik
eleme a Békéscsabán 20 férőhelyes országos befogadású otthon alapkőletétele, mely a
tervek szerint 2019-től fogad pszichés problémákkal küzdő fiúkat.
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Az idôtartam formálódása
A Gyermekvédelmi Törvény megjelenését követően szakmai egyeztetések, megbeszélések során újra és újra markánsan megfogalmazódott az a törvényalkotói szándék, mely
szerint a speciális ellátás egy kiemelt, félévente felülvizsgált, maximum 2 évig tartó
időszak, melynek során a gyermekek koncentrált segítséget kapnak, hogy nehézségeiken
túljutva visszatérhessenek eredeti gondozási helyükre vagy a családjukba. Tapasztalható volt egyfajta félelem attól, hogy a gondozási idő felső korlátja nélkül „bedugul” az
ellátási forma, hamar megtelnek a rendelkezésre álló férőhelyek, és hosszú várólisták
alakulnak ki. (Sajnos ma már tudjuk, hogy a félelmek nem voltak alaptalanok.) Az ellátás időtartamának maximalizálása felvetette a kérdést, hogy azon gyermekeknek, akik
esetében 2 évet meghaladóan is fennáll a speciális szükséglet, és nem töltötték be a
nagykorúságukat hol legyen a gondozási helye. E belső ellentmondás a jogszabály megalkotása óta feszítette a speciális ellátás kereteit, ezért a helyezési nehézségek hatására
törvénymódosítással lehetővé vált kivételesen indokolt esetben a speciális ellátás meghosszabbítása 1 évvel, vagy a szükséglet fennállásáig.

A szabadságkorlátozás lehetôsége
A szabadságkorlátozás kérdése a speciális ellátásban alapvető. A nevelőszülői ellátásban
ez a lehetőség nem adott. A speciális csoport, lakásotthon és gyermekotthon számára
a törvény erős megkötésekkel, jól körülírt, szabályozott formákban lehetővé teszi a
szabadságkorlátozást. A szabadságkorlátozás azért szükséges, hogy bizonyos esetekben
hozzáférhetővé váljon a gyermek. Ez akkor fordulhat elő, ha tudatállapota valamilyen
szer vagy élethelyzet hatására annyira beszűkül, hogy ön- és/vagy közveszélyes magatartást mutat. Ezekben az esetekben biztonsági elkülönítésről beszélünk. A biztonsági
elkülönítő helyiség kialakításának feltételeit minisztériumi forrásból minden arra jogosult ellátóhelyen megteremtették, ezek mára rendelkezésre állnak. A bekísérés és a
folyamatos megfigyelés kérdése ma még eseti, esetleges megoldások mentén rajzolódik
ki az egyes ellátóhelyeken.
A másik lehetőség az ún. nevelési felügyelet, mely a terápiába vonhatóságot célozza,
és 2 hónap lehet az időtartama. E fogalmi keretet a mai napig nem sikerült „belakni” a
speciális ellátásban. Nem tisztázódott, hogy ez egy intézkedési tartalmat hordoz, meghatározva, hogy mi történjék ezen idő alatt a gyermekkel, vagy egy forma, mely a keretet biztosítja a terápia megkezdéséhez. Ez utóbbi szándék érződik ki a rendelkezésből,
csak azt a kérdést hagyja megválaszolatlanul, hogyan oldja meg az ellátóhely a kivitelezést, az egy gyermek számára „zárt” működést.
Intézménybe kerüléskor a gondozási helyek alkalmaznak a hozzáférhetőség elérésére és a beilleszkedés megsegítésére ún. izolációs időt, melynek során gyámhivatali ha-
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tározatba foglalva a kapcsolattartás lehetősége az intézményre korlátozott, azaz a
gyermek csak ennek leteltével hagyhatja el a gondozási helyét.

Oktatás
A társszakmák (oktatás, egészségügy) elzárkózása az egyéb, gyermekvédelmen kívüli
intézményes ellátásból szinte teljesen kiszorítja a speciális szükségletű gyermekeket,
így e vonatkozásokban is a gyermekvédelmi szakemberek kreativitásán múlik, hogyan
tudnak teljesíteni a tankötelezettség és az egészségügyi ellátások terén. Ezalól kivételek
az oktatás területén azok az otthonok, ahol államilag elismert iskola is működik az
intézményen belül.
Az oktatás a speciális szükségletű gyermekek esetében is fontos kérdés, de személyiségállapotuk nem teszi lehetővé a rendszeres külső iskolába járást. Ahol mégis erre
kényszerülnek az ellátóhelyek a gyermekek tankötelezettsége miatt, ott a speciális
szükségletüknek megfelelő ellátást nem tudják megkapni. Tankötelezettségüket legtöbben magántanulóként teljesítik, belső kvázi-iskolákban, melyekben legtöbbször a
gyermekotthoni csoportokban dolgozó szakemberek próbálják elsajátíttatni velük az
osztályfokuknak megfelelő ismereteket. E tanulási folyamat minden speciális ellátóhelyen fontos része a gyermekek napirendjének, meghatározó eleme a felépített struktúrának. Jelentőségét azonban nem elsősorban az osztályfokban való előrelépés adja,
hanem a tevékenység rendszeressége és a gyermekekhez igazított ismeretátadási szint.
Vizsgáztatásukra két, jobb esetben négy alkalommal kerül sor egy tanévben, vagy bent,
a kvázi-iskolában, vagy kint, a jogviszonyt biztosító iskolában. Általában komoly erőfeszítésébe kerül az ellátóhelyek szakembereinek, hogy az iskolák tanáraival egyáltalán
találkozhassanak a gondozásukra bízott gyermekek.
Igazi kihívás az iskolák és a speciális ellátást nyújtók számára is, hogy a speciális
szükségletű gyermekek törvényes keretek közt teljesíthessék tankötelezettségüket. E
visszás helyzet szakmaközi rendezése az újonnan induló speciális gyermekotthonok
feladatellátását is megkönnyíthetné, és a már ellátásban lévőknek is segítséget nyújtana, valamint nagy megkönnyebbülést jelentene az iskoláknak és a sokfelől szorongatott
speciális ellátóhelyeknek.

Módszertani támogatás
A speciális ellátás területén három jelentősebb módszertani időszakot láthatunk. Az
első, már említett időszak a törvény megjelenését követő években, 1999–2002 közt az
intézményrendszer kiépülését segítette a fogalmi és szervezeti keretek tisztázásával. A
második, terepmódszertani időszak 2009–2011 között volt, amikor a Fővárosi TEGYESZ
vezetésével a 2 éves működés eredményeképpen szakmafejlesztési javaslatokat fogal-
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maztunk meg. A harmadik időszak 2014-ben kezdődött, és napjainkban is tart. Részletesebben a következő fejezetben ismertetjük.
Szükségesnek tartjuk, hogy a módszertani résznél szót ejtsünk a speciális ellátás
működőképességének néhány alapvető vonásáról.
Az eredményes ellátás alapja a szoros gondoskodás és törődés, mely nélkül nem alakítható ki a nevelés-gyógyulás alapeleme, a bizalmi helyzet a gyermek és a gondozó
között. Ehhez megfelelő méretű otthonokra van szükség, ami az eddigi tapasztalatok
alapján otthononként 16, maximum 20 főben határozható meg.
Minden ellátóhely el kell, hogy kötelezze magát legalább egy pedagógiai modell,
módszer mellett, amit azután következetesen alkalmaz. Ez az elköteleződés segíthet
kialakítani a problémaprofilok mentén szerveződő intézményrendszert a speciális ellátáson belül. Erre a professzióra törekvésre a Gyermekvédelmi Törvény is ösztönöz,
mert így juthatunk közelebb a gyermekek szükségleteire hatékony válaszokat adni képes
ellátóhelyekhez.
Ugyanakkor a problémaprofil hatékony ellátásához a módszertani sokszínűség megjelenése is nélkülözhetetlen, de csak a biztos alapot adó alapelkötelezettség kiegészítéseként.
A pszichoaktív szerekkel a valóság elől menekülő, vagy a „rosszasággal”, devianciákkal takaródzó, esetleg még mindehhez enyhe vagy közepes értelmi akadályozottsággal,
pszichés megbetegedésekkel is küzdő fiatalok olyan súlyos problémákat hordoznak,
melyeket mi sem tudunk megoldani az életükben. Nem könnyű ezt beismerni, de ha
őszinték vagyunk magunkhoz, ki kell mondanunk. Ha sikerül a bizalmukat elnyernünk,
és magatartásformáikat hajlandónak bizonyulnak lehántani magukról, valamilyen
elfogadott megküzdési módot kell mutatnunk nekik, amivel eredményesebbek lehetnek
saját életvitelükben. Ebben segíthet a módszertani sokszínűség. Minél több elfogadott,
megküzdési módként használható tevékenységet tudnak kipróbálni, annál nagyobb az
esély, hogy legalább egy lesz, amelybe bevonhatóak, érdeklődésük mentén erőfeszítésre
késztethetőek. Ha számukra értékelhető sikereket is elérnek egy tevékenységben, akkor
nő az esély, hogy egyre kitartóbban foglalkozzanak vele. Az erőfeszítések és sikerek
mentén kialakulhat egy új, begyakorolt megküzdési mód. Ezért fontos az is, hogy minél
többféle felnőtt modell álljon előttük, hogy a lehetőségek, jó minták közül válogathassanak. A speciális lakásotthonok (a szabadságkorlátozás lehetetlenségén túl) ezért is
bizonyulnak alkalmatlannak, mert nem tudják ezt a sokszínűséget biztosítani sem a
munkatársak számában, sem módszertanilag.
A módszereket vizsgálva az figyelhető meg, hogy a sikereket, elismerést adó tevékenységek lehetnek célravezetőek.
A színészkedés minden formája működőképes lehet. A klasszikus színkörtől a drámapedagógián keresztül a playback-színházig, a filmkészítéstől a versmondásig. Az ének
és a tánc hagyományosan nagyszerű esélyt jelent. A sport minden formája lehetősége-
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ket rejt. A játék és a kompetenciák szerzésének ötvözését nyújtó élménypedagógiai
foglalkozások is segítséget nyújthatnak. Az állatasszisztált terápiák is fejleszthetik a
képességeket. Fontos terület lehet az ifjúsági önkormányzatok működtetése. A valódi,
eredményes munkavégzés a terápiás hatásokon túl praktikus, az életben is jól használható ismeretek szerzésében segíthet. Átfogó, az élet minden területén megjelenő segítséget adhat az Istenkeresés eredménye, a hitre jutás.
E példaként felsorolt néhány tevékenység csak ízelítő, praktikusan minden olyan
legális tevékenység, melyet a csoportokban dolgozók szívesen végeznek, alkalmas lehet
a célok eléréséhez. Elsősorban úgyis a személyes kapcsolódásokon keresztül, a bizalmi
helyzet kialakulásával alakítható ki a hozzáférhetőség. Az azonban fontos, hogy olyan
tevékenység legyen, mellyel az intézmény vezetése is egyetért, és támogatni, rendszerszintre emelni is képes azt.

Lehetséges szakmafejlesztési irányok
Minisztériumi megbízásból az elmúlt években több, a gyermekjólét és a gyermekvédelem
fejlesztését célzó projekt valósult meg. Ezek keretei közt először fejlesztési koncepciók
fogalmazódtak meg, melyek fejlesztési irányokat és konkrét javaslatokat tartalmaznak.
E koncepciók mentén 2015-ben, újabb projekt keretében a szakellátás hatékonyságát
mérni képes indikátorok és értékelő modellek kidolgozása zajlott, melyek a hatékonyságmérések megtervezésében segítettek. 2016-ban tovább építkezve megtörténtek a
komplex módszertanra épített hatékonyságmérések próbái. A szándék tehát érzékelhetően megvan a szakmai irányítás részéről, uniós pályázati források is rendelkezésre
állnak, melyeknek hála új speciális intézmények kialakítása is folyamatban van, az is
megvalósíthatónak tűnik, hogy problémaspecifikus intézmények jöjjenek létre. A Gyermekvédelmi Törvény megalkotása óta a legnagyobb esély talán napjainkban mutatkozik
a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének át-, illetve kialakítására.
A Gyermekvédelmi Törvény megalkotása a szakmafejlődésnek fontos állomása volt.
A speciális ellátás máig használt fogalomrendszere ekkor alakult ki. A törvényadta
keretet speciális területen fokozatosan bontotta ki a szakma. A folyamat korántsem ért
véget: állandóan formálódik, alakul az ellátás tartalma. Az 1997-ben megfogalmazott
irányba haladunk, a szükségleteknek leginkább megfelelő ellátás a cél.
A gyermekvédelmi szakellátás legdrágább formája a speciális ellátás: meggyőződésünk, hogy a legtöbbet azzal tehetjük a speciális szükségletek kialakulásának megelőzéséért, ha az alapellátás rendszerét erősítjük.
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Káli-Horváth Kálmán

VALAMIFÉLE SZERETET
Káli-Horváth Kálmán élete úgy pereg, mint egy film, hollywoodi fordulattal az emberi élet legmélyebb bugyraiból vezet a művészet és a hírnév csúcsai felé. Festő lett, országosan ismert szavaló, televíziós műsorvezető, pedagógus, költő. Nem győzi hangsúlyozni, hogy őt többféle tehetséggel ajándékozta meg a sors, így volt lehetősége kitörni
azokból a keretekből, ahonnan a legtöbb állami gondozottnak nem. Az ő sorsa az abnormális, nem a többieké!
Káli-Horváth Kálmán jelenleg a Magyar Református Egyház Cigány Szakkollégiumának igazgatója, de előtte dolgozott az Emberi Erőforrás Minisztériumának egyik sajtóosztályán, volt az egyik kisegyház köznevelési hálózatának fejlesztője, kidolgozott
egy tanári kézikönyvet cigány népismeretből, volt a Duna Televízió műsorvezető-szerkesztője, és közben persze festészettel is foglalkozott. Létrehozott egy alkotóközösséget,
kiadtak a műveikből egy antológiát, hogy maguk értelmezzék a művészetük jelentőségét, ne mások mondják meg, mit jelent. Az antológiából rögtön mutat is egy képet a
realisztikus korszakából. Egy kisfiú van a középpontban, aki bozontos hajjal, színes,
vidám pulóverben ül az étkezőasztalnál, és törli ki a tányérjából az utolsó falatokat. Az
arca ugyan melankolikus, de még nem elszürkült, ahogy a háttérben álló idősebb gyerekeké.
– A kép egy gyermekotthonos pillanatot rögzít – mutatja –, de valójában egy történetet is
elmesél. A háttérben, a hideg színekkel ábrázolt egyenruhás fiúk arcán végtelen üresség van,
és feltételezhető, hogy ez a sors vár majd arra a kisfiúra is, aki most még ott ül az élénk színű
pulcsijában, és szomorú ugyan, de nagyon emberi jelenség. Az elszigetelődés, a közösségből
való kitaszítottság jelenik meg a képen a rádöbbenés drámai pillanatában. Nekem is alapélményem a kívülállóság érzése. Ugyan a kép nem tükrözi az én történetemet, de azt a fajta ráismerést, hogy hová is kerültem, én is az étkezőasztalnál éltem át. Egyik intézetből kerültem át
épp a másikba, és beszélgettünk a társaimmal, mire az egyik nevelő, akinek ez nem volt egyébként szokása, pofon vágott. Meghatározó élményemmé vált ez a pillanat, akkor értettem meg,
hová is kerültem. 6-7 éves lehettem, épp általános iskolába mentem.
Ridegtartás
Kálmán Tiszakóródon született, mélyszegénységben élő cigány családban. Az édesanyjára nem nagyon emlékszik, nem véletlenül, mert nem ő nevelte, hanem a nővére. A
cigánytelepen enni nem volt mit, munka sohasem volt, az itt élők teljes kilátástalanságban éltek, olyasfélében, amiben küzdeni sem volt miért. A gyámügy hamar felfigyelt
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rá, 2 évesen csecsemőotthonba, majd óvodaotthonba került. Nem lehetett örökbe adni,
mert a szülei, ha nem is látogatták rendszeresen, egy-egy képeslapot mégiscsak küldtek
neki. Olykor haza is vitték, de innen Kálmán felzaklatva, összetörve került vissza. Nem
azért, mintha megverték volna, egyszerűen csak nem törődtek vele. Ridegtartásban telt
egyik nap a másik után. Pedig szép kisfiú volt, göndör hajával kitűnt a többiek közül, és
ez a külső adottság lehetővé tette, hogy az otthonban egy árnyalattal több szeretetet
kapjon. Az óvónőre ma is emlékszik, aki hazavitte egyszer, és aki felfigyelt rá, mert
nagyon könnyen tanulta meg a mondókákat, a verseket. Kálmán úgy fogalmaz: megélhettem valamiféle szeretetet. De ezt inkább a tehetségének köszönhette. Mutatvánnyá
lett, ahogy előadta a király meséjét, akinek az egyik szeme sírt, a másik meg nevetett.
Ez a fajta képessége segített, hogy több törődést kapjon, és egy kicsit egészségesebb
személyiségű emberré lehessen, mint a társai. A zsigereiben érezte már egészen fiatalon,
hogy neki a tehetsége az egyetlen lehetősége.
– Nagy hibát követ el, aki az enyémhez hasonló eredményeket vár egy normál képességű,
állami gondozásban felnövő gyerektől; még egy jó képességűtől sem számíthatunk arra, hogy
teljesen egészséges személyiségként kerüljön ki a rendszerből. Kevesen vannak, akik a nehézségeket lehetőségként értelmezik, mert nagyon sok a lehúzó erő. A nevelők egyik eszköze, akkoriban – a rendszerváltás előtti időkben – még a verés volt, de talán ennél is pusztítóbb volt
a gyerekek önértékelésének a lenullázása. Mindennap azt hallgattuk, hogy WC-pucoló leszel
és börtöntöltelék. Az ezredik ilyen megjegyzésnél a gyerek ezt a tükröt elfogadja, és lassanként
megtanulja, hogy nem érdemes küzdeni, hiszen úgysem lesz belőle semmi. Jó nevelők is voltak
azért a sok rossz mellett, én például sosem felejtem el Edit nénit, akihez egyszer odaszaladtam,
és megkérdeztem tőle, hogy én is mehetek-e majd egyetemre. Ő olyan természetes hangon
válaszolta azt, hogy persze, hogy elhittem neki. Pedig egyáltalán nem ilyen volt a rendszer. Az
is csodának számított, ha valaki leérettségizett. Engem is vitt a gyermekvédelem futószalagon
tovább, a nyírbátori csecsemőotthonból a baktalórántházi óvodába, aztán Berkeszre, ahol az
általános iskolát kezdtem. A futószalag Tiszadobra, a gyermekvárosba terelt tovább, de itt
csak szakmunkásképző volt, építőipari és vasas szakmákat oktattak, és nem volt más út, felvételi jelentkezés sem, nem kérdezték, hogy mit akarunk, adtak-vettek minket. Én már ekkor
tudtam, hogy grafikus szeretnék lenni, rengeteget rajzoltam, mert ehhez nem kellett semmi,
csak egy ceruza meg egy darab papír. De nem mertem mondani senkinek, hiszen ez a vágyam
kívül állt a realitás világán. A legkisebb rosszat választva szobafestőnek tanultam. Az iskola
nem jelentett kihívást, mindent könnyedén megtanultam, amit ott elvártak, így szabadidőmben rajzoltam. Posztereket másoltam, a könyvtárban a nagy klasszikusok albumait nézegettem,
Dürer, Raffaello képeit, a reneszánsz klasszikusait. Az volt a vágyam, hogy a régi mesterek
tudását elérjem, de az is, hogy a képeim fotográfiához hasonló pontossággal ábrázolják a valóságot. Ennek a kihívásnak a bűvöletében éltem. Az enyémhez hasonló tehetséggel megáldott
társakra is leltem, Balogh Tiborra, Kiss Sándorra, Vári Zsoltra. Hajtott valami, tudtam, hogy
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az önsajnálat tévútra visz, nem lehet megállni, a lécet nem alacsonyabbra, hanem sokkal magasabbra kell tenni. Mert csak így lehet figyelemre méltóvá válni. Hogy mi adta ehhez az erőt?
Talán az a nyár, amit 9 évesen, már teljes öntudattal, Tiszakóródon töltöttem.
Egy nyár a nyomorban
Nem akartam hazamenni, felemás érzések fogtak el, az emlékeim homályosak voltak, nem
tudtam, milyen lesz újra a szüleimmel. A bátyám jött értem, de nem volt pénze, csöveztünk
végig hazafelé, egy kis állomáson töltöttük az éjszakát, és csak másnapra jutottunk haza.
Ő kiszedte a kukából a kidobott ennivalót és egy rossz inget, hogy jó lesz majd apámnak, szürreális volt, nem értettem, hová kerültem. A telepen nem volt mit enni, nem volt ruhánk, a vizet
egy vaskannában kellett hazahordanom, és nehéz volt a kanna, de még nehezebb volt a megalázottság érzése, mert egy csipkés bugyit adtak rám. Az akácosban bujkálva mentem, hogy ne
lásson meg senki. A szemétdombról szedtem össze az uborkahéjat, és a folyópartról a horgászok
által kidobott döglött halakat, azt sütöttük meg a sparhelton. Ha ettem, nem tudtam, mikor
ehetek legközelebb, egy hét múlva, egy hónap múlva, vagy még később? Anyám egyszer adott
főtt ételt. Aratás után elvitt bennünket összegyűjteni az elhullott búzakalászokat, azt kicsépelte, eladta. Az árából készített nokedlit. A végén számon kérte, hogy mennyit eszem, mintha
mindennap ehettünk volna. Soha egy pillanatig sem tudtam rá anyaként gondolni. Ez volt a
tökéletes kilátástalanság és jövőtlenség világa, mert ez nem szegénység volt, hanem maga a
nyomor. Aki így nő fel, az szinte biztos, hogy sehová sem jut. Az itt töltött nyár után végleg
kijózanodtam, kigyógyultam abból az állapotból, hogy vágyjak a családom után. A jó szülőkről
szőtt álmaim szertefoszlottak. Így vált számomra a nevelőintézet, ami másnak egyenlő volt a
halállal, lehetőséggé. Megkönnyebbülés volt visszakerülni. Olykor még kis csodák is történtek.
Egyszer például ott találtam a hálóteremben, ahol húszan aludtunk vaságyakon, egy József
Attila-kötetet. Óriási hatással voltak rám a versei, a kérdés, hogy „Mért legyek én tisztességes?
Kiterítenek úgyis!” és az, hogy „Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.” Én az utóbbit
választottam. És a versek segítettek, általuk úgy oszthattam meg a gondolataimat, hogy közben védettséget is adtak, nem kellett kiadnom magamat.
Ki mit tud? Ki mire képes?
A szobafestő tanárom meglátta bennem a tehetséget, és más reális alternatíva híján Sátoraljaújhelyre, a porcelánfestő szakiskolába adta be a jelentkezésemet. Nagy csalódás volt, amikor
kiderült, hogy ez az iskola sem ad majd érettségit. De itt felfigyelt rám az irodalomtanárom,
és egyik szavalóversenyről küldött a másikra. Kiállításaim is voltak, ekkorra már valahogy
mindenki tudta, hogy ezzel foglalkozom, és hívtak ide is, oda is. Az igazgatónő elvárta, hogy
minden versenyt megnyerjek az iskolának, és így lettem a Kazinczy, „Szép Magyar Beszéd”
verseny győztese. Levelezőn kezdtem érettségibe a porcelánfestő tanulmányok mellett. Nem
akartam Hollóházán maradni, így a szakmunkás-bizonyítvánnyal Tiszavasváriban napalin
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kezdtem újra a gimnáziumot. A tiszadobi igazató segített, mert már túlkoros voltam. 2 év után
leérettségizhettem. Ekkor indult a Ki mit tud?, és Tiszadobról átkérettem magam a nyíregyházi Gyivibe, mert ott jobb körülményeket tudtak biztosítani. Mindent megadtak a versenyhez,
amire csak szükségem volt, könyveket, ruhákat, itt éltem meg először, milyen az igazi támogatás. A döntőig meneteltem, minden technikai eszközöm megvolt ahhoz, hogy jó versmondó
legyek. A középdöntő környékén kiderült, kit fognak kihozni győztesnek, és az is, hogy az nem
én leszek. A szervezők előttünk beszélték meg ennek a részleteit. De én nem adtam fel, akkor
is küzdöttem, rátettem még egy lapáttal. Ugyan valóban nem én nyertem meg a versenyt, a
nézőkben mégis az maradt meg, hogy én lettem az első. Rengeteg különdíjjal jutalmaztak, ami
pénzzel is járt, és ennek köszönhetem, hogy meg tudtam venni azt a kis panellakást, ahol a
mai napig élünk a feleségemmel. Ő szintén festő, a nyíregyházi Gyiviben ismertem meg. A Ki
mit tud?-os szereplés után Verebes színházában színészkedtem, de hajtott tovább a vágy, így
Budapestre jöttem, jelentkeztem a színművészetire. Nem vettek fel, de azon a nyáron játszottam el egy cigány színházi kezdeményezés kapcsán a Lear király címszerepét. Erről készült egy
videófelvétel, és ezt valaki meglátta a Duna Televízióból, ahol épp egy cigány tematikus naphoz
kerestek műsorvezetőket. Felvettek, és ott ragadtam 10 évre. Ezalatt lettem diplomás kommunikációs szakember. Aztán még sokfelé vitt tovább az élet, jártam külföldön, és végre bekerültem a felsőoktatásba, levelezőn fél évig jogi, 2 évig pedagógiai tanulmányokat folytattam.
Sokfelé dolgoztam, de a művészetet soha nem adtam fel, a részemmé vált, szükségem volt rá,
függetlenül attól, hogy sikeres vagyok-e vagy sem. Festő társaimmal az antológiánk kiadása
után sokfelé hívtak, nagy helyeken voltak kiállításaink, Dániában, Brüsszelben, Berlinben,
Londonban, itthon a Pesti Vigadó Galériában, a Művészetek Palotájában. 40 évesnek kellett
lennünk ahhoz, hogy ez a pillanat eljöjjön, addig ez a gyerekkori sorsközösség arra indított,
hogy egyesületben létezzünk. Ez a lehetőségteremtés mellett egyfajta intézményfüggőség is,
ami oly sok állami gondozott sajátja. Mára már mindegyikünk igyekszik megtalálni a saját
útját. A szálak lazításának, de nem az elengedésének az időszakát éljük. A költészet is megmaradt, mára nemcsak mondom, de írom is a verseket. Karácsonyra jelenik meg a verseskötetem feleségem és alkotótársam, Borkó Marianna ilusztrációival.
Van két gyermekünk, Kristóf 6, Fanni 3 éves, mindkettőjüket örökbe fogadtuk. A feleségemmel úgy éreztük, nem kell több új gyerek a világra, hiszen már léteznek benne olyanok, akik a
puszta létezésük okán szeretetkapcsolatra teremtettek. Szerethetjük őket, és ők viszontszeretnek. Kristóf 3, Fanni 2 éves volt, amikor hozzánk került. Nekik már vannak emlékeik a
korábbi életükből, tudják, honnan jöttek, nincs titkos, sötét múlt, mindig beszélhetünk a korábbi sorsukról, ha kérdésük van. Mondogatjuk nekik, hogy mi azért vagyunk együtt, mert mi
választottuk egymást. Tudom, hogy nem ez a normális, hiszen mindenki vér szerinti gyerekre
vágyik, de sohasem mondtam, hogy én normális vagyok.
Rist Lilla riportja

Valamiféle
Valamiféle
szeretet
szeretet
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AZ UTÓGONDOZÓI
ELLÁTÁS 20 ÉVE
„A lakásotthonban lakhatok, tető van a fejem felett, megtanítanak önállóan gazdálkodni a fizetésemmel, ugyanakkor pedig
alkalmazkodásra nevelnek.”

Bevezetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyermekvédelmi Törvény) hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet. A gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson ment keresztül, bátran állíthatjuk, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi
Törvény hatálybalépésével érte el a magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása
ugyanis egyrészt önálló és független rendszerré formálta azt, másrészt új ellátási és
gondozási formákat nevesített az alapellátásban és a szakellátásban egyaránt. Az egymásra épülő pénzbeli, természetbeli támogatások, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, átmeneti, valamint otthont nyújtó ellátási formák koherens módon biztosítják a különböző okok miatt támogatásra szoruló családok, átmeneti vagy tartós
védelemre szoruló gyermekek lehető „legjobb érdekét”, az egyéni életút leghatékonyabb
tervezhetősége, az egyediségből adódó maximálisan elérhető életminőség, valamint a
minél problémamentesebb szocializáció, társadalmi beilleszkedés érdekében. A Gyermekvédelmi Törvényben rögzített támogatások és szolgáltatások jelentős része, valamint
az intézményesített otthont nyújtó ellátások nyomokban a XIX. századtól, majd a védelemre szoruló gyermekekért érzett állami felelősségvállalás első jogszabályban való
rögzítésétől, 1901-től kisebb megakadásokkal folyamatosan jelen van a magyar szociálpolitika rendszerében. A gyermeki jogok maradéktalan érvényesülésére épülő gyermekek védelmének rendszere azonban a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésétől datálható, alapelveinek, szakmai szabályrendszerének, preferált módszereinek
össztársadalmi integrációja a jelenben is tartó, szerves fejlődési folyamat.
Jelen összefoglalónk az újonnan utógondozói ellátásként nevesített nagykorúellátást
vizsgálja, egyrészt kialakulásának és megszilárdulásának, másrészt a szakmai tartalom
fejlődésének folyamatában.
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Történeti áttekintés
Az utógondozói ellátás – mint a gyermekvédelmi szakellátás kimeneti fázisa – új gondozási formaként a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésétől, 1997. november 1-től
jelent meg a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerben. Céljaiban egyező – a hatékony
társadalmi beilleszkedést segítő, önálló életvitel kialakítását célzó, az eltérő szocializációt kompenzáló – gondozási formák azonban már a hatvanas évek közepétől jelen
vannak az ellátórendszerben.
A nagykorúellátás megjelenése szervesen illeszkedik a magyar gyermekvédelem XX.
századi történetébe, tágabban a XX. századi társadalomtörténetbe, s célszerű a gyermekvédelem történetébe ágyazottan vizsgálni.
Az intézményes magyar gyermekvédelem kiindulópontjának a Gyermekvédő Egyesület megalakulása tekinthető 1889-ben. Az 1901. VIII. és XXI. törvénycikk mondja ki
először: „Magyarországon minden elhagyott gyermeknek joga van arra, hogy az állam
eltartsa és felnevelje, és ezzel a jogával szemben áll az állam kötelessége” (dr. Dobos,
1986, 5). A törvény hatására gyermekmenhelyek jöttek létre, melyeket 1907-től belügyminisztériumi rendelet kötelezett, hogy a ne csak az elhagyott gyermekeket, hanem a
„züllésnek indult” fiatalkorúakat is vegyék védelmükbe. A gondoskodás korhatárát a
jogszabály kezdetben 7, majd 15 éves korban jelölte meg. Az állam felelősségvállalásának megjelenése mellett a gyermekvédelemre a negyvenes évek végéig elsősorban a
jótékonysági szemlélet jellemző, a meglévő és kialakuló intézmények jótékonysági alapon szerveződnek Az első világháború kitörésével a hadisegélyezés, majd a hadiárvák
ellátása került előtérbe, például a fővárosban máig is működő, jelenlegi nevén Kőér
Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona kifejezetten
erre a célra létesült. Az intézményt 1917–1919 között csetei báró Herczog Mór adományából az Országos Gyermekvédő Liga építtette. Eredetileg Erzsébet Hadiárva Leányotthonként működött, majd 1945-től az intézmény a főváros tulajdona lett.
A nevelés kérdésköre az ellátás mellett a harmincas évek közepétől került előtérbe,
elsősorban a polgári radikális pszichológusok és pedagógusok által, majd egyre több
tudományos igényű elemző írást adtak ki az 1905–1918 között megjelenő Gyermekvédelmi lap, majd az azt kövező Gyermekvédelem című folyóiratban. Többek között dr.
György Júlia munkássága érdemel említést, aki a gyermekvédelmi gondoskodásba vett
gyermekek személyiségállapotát, illetve a személyiségfejlődési zavarokhoz vezető okokat elemezte máig érvényes megközelítéssel.
A II. világháborút követően az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 347. M. E.
számú rendeletében rögzítette: „pénz, vagy természetbeni segélyek nyújtása útján gondoskodni kell azokról, akik önhibájukon kívül saját megélhetésükről gondoskodni nem
tudnak (fenntartó nélkül maradt családok, munkaképtelen aggok, gondviselő nélkül
maradt gyermekek stb.)” (dr. Dobos, 1986, 7), egyben koordinálva az Országos Nép- és
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Családvédelmi Alap és a Közjóléti Szövetkezetek – többek között – gyermekvédelmi
munkáját. A társadalmi szolidaritást és segítségnyújtást a Nemzeti Segély fogta össze
és működtette. Az 1948-at követő államosítás az addigi egyházi és civil kezdeményezéseket, intézményeket részben felszámolta, részben átalakította.
Az 1957-ig jellemző politikai-ideológiai szemlélet és politikai struktúra következtében a gyermekvédelem további fejlődésére is a megtorpanás jellemző mind az intézményhálózatot, mind a szakmai tartalmat tekintve: a korra jellemző szemléletmód
szerint a kommunista-szocialista fejlődés és az ezzel járó életszínvonal-növekedés
önmagában elégséges a gyermekvédelmi problémák leküzdésére.
A Gyermekvédelmi Tanács 1957. évi megalakulásával és szervező tevékenységének
hatására indult el és alakult a gyermekvédelmi rendszernek az az intézményi struktúrája, mely gyakorlatilag a rendszerváltásig, majd a Gyermekvédelmi Törvény megjelenéséig jellemezte a magyarországi gyermekvédelmet.
1958-ban 21 000 gyermek volt állami gondozásban, a rendszer ekkor már 120 nevelőotthont működtetett, a gondoskodásra szoruló gyermekek több mint a fele korcsoportonként (csecsemő, óvodáskorú, alsó és vagy felső tagozatos, valamint 14–18 éves
kor között ún. ifjúsági) nevelőotthonban élt, egy-két széles korhatárú otthontól eltekintve. Férőhelyszámuk – az ifjúsági otthonok kivételével – 80–160 fő között mozgott,
elvétve 12, többségében 20–34 fős csoportokkal. A még nagyobb létszámú gyermekvárosok (az elsők között Fót, Soponya, Berettyóújfalu) létrehozásával a 3–18 éves korosztály egy intézményen belüli elhelyezése volt a cél, lehetőséget adva a különböző életkorú testvérek együttes elhelyezésére is.
A nevelőotthoni rendszer kialakulásával és megerősödésével párhuzamosan a társadalom felé való nyitás is megjelent a széles körű patronáló és pártfogó rendszer kialakításával, bár az önellátásra törekvő gyermekvárosok (kiemelten: Fót) egyértelműen a
gondoskodásban élők megfelelő társadalmi integrációja ellen hatottak. A civil patronálók és pártfogók mellett a rendszerváltásig kiemelt szerepe volt a központilag, kvázi
utasításra létrehozott vállalati, termelőüzemi, szövetkezeti patronálásnak, kiemelten
kezelve a szocialista brigádok szerepét egyrészt a nevelőotthonok támogatásában,
másrészt a rendszerből kikerülő fiatalok, fiatal felnőttek további támogatásában, a
munkásszállók pedig a további lakhatásuk biztosításában.
1958-tól kezdődően, majd a hatvanas évek közepére-végére megjelenik és megerősödik az utógondozás rendszere, megjelenik az utógondozó munkakör, s az utógondozói
feladatkör beépül a nevelőotthonok pedagógiai világába.
A XX. század második felében a munka mint érték, a munka világába való mielőbbi
bekapcsolódás elsődleges célként és elvárásként fogalmazódik meg a pedagógusokkal
(munkára nevelés) és a rendszerben felnövekvőkkel szemben a tanulás (szakmaszerzés)
elvárása által.
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A központi politikai-szervezeti-szakmai irányítás, valamint a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó pedagógusok a hatvanas évek közepére szembesültek azzal, hogy jelentős számban élnek állami gondozásban olyan fiatalok, akik egyéni sajátosságaik okán
nem képesek hatékonyan beilleszkedni: a szakmaszerzés folyamata elhúzódik vagy
sikertelen, az önálló életvitelre való alkalmasság 18 éves életkorra nem alakul ki. 1966ban alakul elsőként olyan Ifjúmunkás Otthon Pécsett fiúk számára, ahol 18 éves koruk
után is az anyaintézményben maradhatnak a gondozottak, munkaviszonyok folyamatos megtartásával. Az intézmény a Baranya megye Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya
és a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat szerződése alapján jött létre 40 fő 14–18
év közötti állami gondozásban élő fiúnak, akiket a vállalat az üzemeiben foglalkoztat.
Jellemző az ellátottak összetételére többéves átlagban: 5–7. osztály végzettek: 25%; 8.
osztályt végzettek: 45%; devianciával, kriminalitással érintettek (rendőri, ügyészi eljárás, javítóintézeti nevelés, egyéb büntetés-végrehajtási intézmény): 25–30%, enyhe
értelmi fogyatékosság: 30% (dr. Dobos, 1986).
Az intézményes utógondozás lányok részére az országban elsőként Szegeden, a Kállai
Éva Nevelőotthonban alakult ki: a kifejezetten e célra épített kollégium jellegű épületben
50 férőhely létesült 1967-ben 18. életévüket betöltött és önálló életvitelre alkalmas 16.
életévüket betöltött segédmunkás lányok számára. Az Utógondozó Otthon egész Csongrád megye területéről fogadott ellátottakat. „Az Utógondozó Otthonban az önállóan élő
lányoknak az anyagi biztonsága, gazdasági alapja: a munka. […] A nevelők tulajdonképpeni feladata az életre felkészíteni az eddig védett gyermekeket. A kiskorú lányok esetében irányító, a felnőtt lányok esetében tanácsadói munkát végeznek” (dr. Dobos, 1986,
90). A nagykorú lányok ellátást már nem kaptak, havonta 160 Ft szállásdíjat fizettek. A
kiskorúak az anyaintézménytől étkezést és ruházatot kaptak. A szakmai feladatokat 5 fő
pedagógus látta el. Noha az 50 fő ellátottat 5 csoportra osztották, nagy hangsúlyt kapott
a nevelők közötti együttműködés, ugyanis a felügyeletet és a pedagógiai munkát egy
időben 1 fő ügyeletes pedagógus látta el. Ez a szervezeti forma, módszer és munkamód
lett jellemző a fővárosban a hetvenes évek közepétől megjelenő, kizárólag nagykorúakat
ellátó Ifjúsági Otthonokra, majd az ebből az ellátási formából kinövő, a Gyermekvédelmi
Törvény hatálybalépését követően megjelenő önálló Utógondozó Otthonokra is.
A fenti minták alapján, mintegy újító kezdeményezésként több helyen jött létre az
országban olyan Ifjúsági Otthon, mely egy-egy nevelőotthon vagy Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (Gyivi) szervezeti egységeként nagykorú ellátást biztosított többek között
Debrecenben és a fővárosban is. A fővárosban 1976-ban hozta létre a Fővárosi Tanács
VB az első nagykorú fiúkat ellátó otthont a Budakeszi úton, kezdetben a Béke Nevelőotthon utógondozó otthonaként, majd ezt követte 10 évvel később a Soroksári úti Ifjúsági
Otthon lányoknak, kezdetben a Mosonyi utcai Nevelőotthon utógondozó otthonaként.
Az első, szervezetileg önálló, kifejezetten és kizárólagosan nagykorú ellátást biztosító intézmény (Budapest Főváros Önkormányzatának Ifjúsági Otthona) 1990-ben jött
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létre 62 férőhellyel, a József Attila Szakmunkásképző Kollégium átalakításával, a Regnum Marianum épületében. Az Ifjúsági Otthon országos felvevőkörzettel fogadott olyan
sokproblémás (hajléktalan, potenciálisan hajléktalan) fiatal felnőtteket koedukált ellátási formában, akik problémáik miatt kiszorultak a nevelőotthonokban mindig is (legálisan vagy bújtatottan) működő nagykorúellátásból. Létrejöttével egy időben a frissen
induló szociálismunkás-képzések terepintézményévé vált, részben elhelyezkedéséből,
részben szakmai kapcsolatrendszeréből következően. A rendszerváltást követően megerősödő segítő szakmák keretében nemcsak a segített (a kliens) szerepe, hanem a segítő személye (szakmai személyisége) is fókuszba került. A szakirodalomban és a mindennapi gyakorlatban – így az Ifjúsági Otthonban is – hangsúlyossá vált a szakmai
személyiségfejlesztés, a szakmai önismeret és a szakmai szupervízió, a professzionálissá váló segítők egyéni és team-szintű szupervíziós támogatása. Az ifjúsági Otthon
1990–1997 között a fővárosi gyermekvédelem keretein belül gyakorlatilag szociális
alapellátást biztosított egy jól meghatározott célcsoport (állami gondoskodásból kikerült,
elsősorban 18–24 év közötti fiatal felnőttek) számára (szállásnyújtás és szociális munkásoktól jövő támogatás), hiszen az ellátottak normatív (pénzbeli és természetbeli)
támogatását a Gyermekvédelmi Törvény biztosította utógondozói ellátásként.
A rendszerváltásig a nevelőotthonokban nagykorúvá vált fiatalok életesélyei egyfelől
szűkebbek, másfelől tágabbak voltak a napjainkban felnövekvőkétől. Szűkebbek azért,
mert a személyiségfejlődésükben mélyebb nyomot hagyott az akkori merev, jórészt
paternalista szemléletű nevelés, uniformizálás és a korcsoportonként szerveződő intézményhálózatból következő gyakori intézményváltás. Tágabbak azért, mert a hetvenes-nyolcvanas években még működtek azok a társadalmi megtartó közegek, melyek a
volt állami gondozott fiatal felnőtteket jórészt befogadták és megtartották. Munkaerőpiaci esélyeik az alacsony végzettség ellenére – a „kapun belüli munkanélküliség”, valamint a védett munkahelyek következtében – jobbak voltak. Lakhatásuk megoldása
– legalábbis átmeneti jelleggel – sok esetben könnyebbnek bizonyult, IBUSZ-szobákban,
munkásszállásokon könnyebben jutottak számukra megfizethető, olcsó szálláshelyhez.
Az utógondozó elsődleges feladatai közé tartozott az ilyen lehetőségek felkutatása, a
kapcsolattartás a munkahelyi vezetőkkel, a szállásadókkal, magukkal a fiatal felnőttekkel (Riegler, 2000).
A rendszerváltást követően az utógondozó otthonokként működő Ifjúsági Otthonokban élők is 18 és 24 éves korig vehették igénybe a férőhelyeket, a bekerülés feltételei között az önálló életre való alkalmasság, valamint a létfenntartáshoz szükséges minimális,
legtöbbször munkaviszonyból származó jövedelem megléte szerepelt hangsúlyosan.
Nagykorúak pénzbeli támogatásaként a Gyivi-k koordinálásával és finanszírozásával
megjelent az úgynevezett nagykorúsági segély rendszere. Ebben az ellátási formában
részesültek 1998-ig azok a fiatal felnőttek is, akik tanulmányaikat kollégiumi férőhelyen
kezdték, illetve fejezték be.
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A további lakhatás, a gyermekvédelmi rendszerről való leválás elősegítésére, az otthonteremtési támogatás elődjeként jelent meg az életkezdési támogatás rendszere, mely
szintén a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetek keretében működött a kilencvenes évek
végéig. A fővárosban a maximum 300 000 forintig terjedő összeghez pályázat útján
juthatott hozzá az arra érdemes fiatal felnőtt a nagykorúvá válását követően. A támogatást önálló életvitelét elősegítő programokra, tanulmányokra, tartós berendezési
tárgyak vásárlására vagy lakhatás biztosítására használhatta fel. A pályázatokat 3–5
fős bizottság bírálta el, a bizottság a Gyivi és a területen dolgozó szakemberek képviselőiből állt.
A nevelőszülői családokban nagykorúvá vált fiatalok a nevelőszülőktől függően
maradhattak a nevelőcsaládokban további lakhatásuk megoldódásáig, vagy kerültek
további kollégiumi férőhelyre nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig. A nevelő
családokban maradás előfeltétele hallgatólagosan a megszilárdult kötődés, a nevelő
családdal kialakult szeretetteljes, harmonikus kapcsolat volt.
A rendszerváltás körüli évekből kiemelendő a Fővárosi Gyivi Utcai Gondozó Szolgálata, mely 1989-ben jött létre, reagálva arra a helyzetre, hogy a fővárosban megjelenő
hajléktalanok között megragadható mértékben jelentek meg gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, ellátatlan fiatal felnőttek. A kezdetben laikus segítőként megjelenő,
majd egyre inkább professzionalizálódó szociális munkások a nevelőotthonokétól markánsan eltérő szemléletet jelenítettek meg a nagykorúellátásban. Első telephelyük
1990-ben férfi átmeneti otthonként működött, majd a Szolgálat további telephelyekkel
és családok átmeneti otthonával bővült. 1998-ban a Gyvt. hatására a Szolgálat gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt férfiakat ellátó férőhelyei utógondozó otthonná alakultak, megtartva a Szolgálat szociális szolgáltató jellegét és szemléletét.
1990-től, de különösen 1993-tól, a Szociális Törvény hatálybalépését követően lassan
szaporodtak azok az önkormányzati, illetve civil szférához kapcsolódó intézmények,
melyek tudatosan, programszerűen foglalkoztak volt állami gondozottakkal. Említést
érdemel többek között a fővárosban az Összefogás Kisszövetkezet, mely ütemesen
fejlődő Rehabilitációs Otthont és védett munkahelyet működtet jelenleg is, 1998 óta
lakásotthoni elhelyezéssel; a Kaláka Befogadó Otthon, mely 1994 óta működött; a
szociális ellátórendszeren belül pedig az FSZKI (jelenleg BMSZK) Dózsa György úti
utógondozó részlege.
Mindezek mellett a hagyományos, az intézményes oktatás életkori övezetei alapján
szerveződő nevelőotthoni struktúra is lassan mozgásba lendült, egyre több nevelőotthon
vált széles korhatárúvá, illetve törekedett azzá válni. Ebből, valamint az egyre nehezedő
társadalmi beilleszkedésből, a szűkülő továbblépési lehetőségekből következően egyre
több felnőttkorú vette igénybe az ellátást a kilencvenes évek közepére, abban a nevelőotthonban, ahol nagykorúvá vált. A nevelőotthonokban – majd gyermekotthonokban –
kezdődő struktúraváltás következtében új ellátási helyszínek jelentek meg, kísérletkép-
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pen, melyek működési feltételeikben jobban igazodtak a rendszerben megjelenő ellátási
szükségletekhez (családi csoportok, majd lakásotthonok, külső férőhelyek kialakulása).
Mindezekből következően a kilencvenes évek közepére sokszínű és többrétegű ellátási formák, gondozási stratégiák alakultak ki, melyek egyrészt a hagyományokon,
másrészt az újonnan alakuló gondozási formák tekintetében az útkeresésen, a változtatásokon alapultak. A fiatal felnőttekkel foglalkozó szakemberek, intézmények „filozófiáit” meghatározta egyrészt az, hogy a fent felsoroltak közül mely területen találkoztak a nagykorúakkal, másrészt meghatározta saját értékrendjüket az ellátás
módjának és céljának vonatkozásában. A hagyományosan nevelőotthonokhoz kapcsolódó vagy onnan kinövő nagykorúgondozás, -segítés inkább a hagyományos értelemben
vett nevelőtanári, pedagógusi megoldási módokat és gondozási stratégiákat preferálta.
A viszonylag újonnan létrejövő intézmények és ellátási formák esetében egyre nagyobb
teret kapott a Magyarországon épp a kilencvenes évek elejétől új szakma- és szakterületként megjelenő szociálismunkás-attitűd, s az ehhez kapcsolódó működési mód és
fogalomtár. A kilencvenes évek közepéig, ha esetlegesen is, nem normatív alapon szerveződve, bújtatottan vagy fenntartói szándék alapján, de kialakulóban volt a szakellátáson belül az a szervezeti bázis, valamint intézményhálózat, melyet a Gyermekvédelmi Törvény foglalt koherens szakmai-intézményi keretbe és legalizált.
A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése adott arra lehetőséget, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek nagykorúságuk elérése után is a szakellátás
rendszerében maradhassanak 24. (kivételes esetben a 25.) életévükig mint utógondozói
ellátottak. Az újonnan nevesített ellátási forma a lakhatás biztosítása mellett kezdetben
szükségletekhez igazodóan teljes körű, jelenleg szükség szerinti ellátást is biztosít a
fiatal felnőtteknek annak igénybevétele és elrendelése esetén.
A fiatalokat ugyanis célszerű önálló szociális csoportként kezelni. Nekik egész Európában azonos szociális, oktatási, kulturális problémákkal kell szembenézniük: iskolai
nehézségek, munkanélküliség, hajléktalanság, drog, alkohol, az őket nevelők agresszió
ja, az életfolyamatok individualizációja országhatártól függetlenül nehézségeket okoz
számukra. A fiatalok környezetében a tradicionális közösségek feloldódnak, az önmagukra találás keservei és a jövő tervei határozzák meg az életüket, a munkaerőpiac
mobilizálja, rugalmassá, kevéssé kötődővé teszi a személyiségüket. A fiatal prioritásai
ezért már mások, mint a szülőké. Mindezek igazolják a fiatal felnőttkor, a postadolescencia önálló életkori szakaszként való kezelését, aminek egyik jellemzője a megnyúlt
képzési idő és a munkaerőpiac csökkent kínálatával szembeni megnövekedett igények
(Szikulai, 2013, 2014; Rácz, 2012, 2016).
Mindez hatványozottan igaz a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő fiatal
felnőttekre, amit alátámaszt, hogy már a Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépése előtt
is volt rá igény, hogy valamilyen módon a gyermekvédelmi rendszerben maradhassanak
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a nagykorúság elérése után is. Erre szolgált a nagykorú segélyezettek kategóriája, ám az,
hogy ki kerülhetett ebbe a kategóriába, teljesen szubjektív volt. Elmondhatjuk tehát, hogy
a gyermekvédelemben nagykorúvá vált fiatal felnőttek esetében is igazolódnak az ifjúságkutatások megállapításai, azaz ahogy a fiatal felnőttek leválása a családról egyre később
következik be, jellemzően a 20-as éveik végén, úgy a gondoskodásban élő fiatal felnőttek
is igyekeznek minél később elhagyni a családot helyettesítő ellátást (Rácz, 2012).
A Gyermekvédelmi Törvényben így az utógondozói ellátás tercier prevencióként annak
megelőzésére szolgálhat, hogy a gyermek ne szoruljon egész felnőtt életében ellátásra,
és sikeresen beilleszkedjen a társadalomba. Az utógondozás és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedés sikerét nagymértékben meghatározzák a következő tényezők:
– a fiatal felnőttek személyisége, meglévő erőforrásaik;
– a fiatal felnőttek családi háttere, kapcsolattartásuk a szüleikkel;
– a fiatal felnőttek gondoskodásban eltöltött idejének hossza, az ezen időszak alatt
szerzett esetleges mentális sérülések mélysége, a gondoskodás ideje alatt kiépített kapcsolatai;
– a fiatal felnőttek gondoskodásban eltöltött ideje alatti gondozása-nevelése (szocializációja);
– a fiatal felnőttek iskolázottsága;
– az utógondozói ellátás által biztosítható lehetőségek;
– a társadalmi beilleszkedést szolgáló össztársadalmi programok (munkához, lakáshoz jutás lehetőségei, feltételei, szociális ellátások) (Szikulai, 2004; Kuslits és mtsai).
A felsorolt tényezők ismeretében is nehéz meghatározni, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásból nagykorúsága után kikerülő fiatal felnőttnek mennyi időt célszerű még
intézményes keretek között eltöltenie. Egy részüknek néhány hónap is elegendő, másoknak évekre van szükségük, míg alkalmassá válnak az önálló életre, és lesznek olyanok, akik soha nem lesznek alkalmasak ez utóbbira.
Ezért volt fontos, hogy a Gyermekvédelmi Törvényben megjelent egy olyan szolgáltatás lehetősége, amely akár hosszabb ideig is a gyermekvédelmi rendszerben tudja
tartani a fiatal felnőtteket annak érdekében, hogy az önállóság eléréséhez szükséges
időt szabályozott körülmények között tölthessék, felkészülve a sikeres társadalmi integrációra. Az utógondozói ellátást ezért úgy kell tekintenünk, mint a gyermekvédelemből és az ellátórendszerekből történő kiléptetés rendszerszerű, szabályozott, professzionális és legfontosabb elemét (Szikulai, 2013, 2014; Rácz–Riegler, 2015).

Az utógondozói ellátás tartalma
A gyermekvédelmi jogszabályok által előírt feladatok
A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére – a gyermek nagykorúságának
elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével – elrendeli az
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utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá
válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói
vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy szociális bentlakásos intézménybe a felvételét várja.
Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt, ha létfenntartását önállóan biztosítani nem
tudja, és emiatt részesül ellátásban, a 21. életévének, vagy ha speciális vagy különleges
ellátási szükségletűként töltötte be a nagykorúságát, 22. életévének a betöltéséig kérheti. Ha köznevelési vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, és ezért részesül ellátásban, a 24. életévének,
ha felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének, ha szociális
bentlakásos intézménybe a felvételét várja, akkor a felvétel időpontjáig, de legkésőbb a
22. életévének betöltéséig kérheti.
Akkor nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása, ha a havi jövedelme az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg.
A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára
utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani. Az utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára a befogadását vállaló nevelőszülő a nevelőszülői hálózat
működtetőjével együtt, a gyermekotthon vagy utógondozó otthon, továbbá a külső
férőhely működtetője (a továbbiakban együtt: utógondozói ellátást nyújtó) szükség
szerinti ellátást nyújt. Az ellátás keretében biztosítja az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a tisztálkodási, mosási lehetőséget, az étkezést vagy a főzési lehetőséget és
az ahhoz szükséges alapanyagot, a ruházatot, az elsősegélyhez szükséges felszereléseket,
a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást
és segítségnyújtást.
Ha az utógondozói ellátás elrendelésére azért került sor, mert az utógondozói ellátott
köznevelési vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy
felnőttképzési jogviszonyban áll, az utógondozott számára az utógondozói ellátást
nyújtó biztosítja az utógondozói ellátás időtartama alatt megkezdett vagy folytatott
első tanulmányának teljes költségét, valamint a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a
tanulmányok végzéséhez szükséges felszereléseket, továbbá a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe járással kapcsolatban felmerülő költségeket.
Ha az utógondozói ellátás elrendelésére azért került sor, mert a fiatal felnőtt létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy szociális bentlakásos intézménybe a felvételét
várja, akkor a munkaképes fiatal felnőtt köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni (Szikulai, 2004; Rácz–Szikulai, 2007; Kuslits és mtsai; Rácz–Riegler, 2015).
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Az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt utógondozói ellátását a
gyámhatóság akkor rendeli el, ha a fiatal felnőtt létfenntartását vagy lakhatását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került.
Az utógondozói ellátást a nevelőszülő a működtető közreműködésével, a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy az általuk, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy egyéb
hely (a továbbiakban: külső férőhely) biztosítja.
Az utógondozói ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás konkrét formájáról, módjáról és mértékéről külön jogszabályban foglaltak szerint megállapodást
köt. A megállapodás megkötésekor figyelemmel kell lenni különösen a fiatal felnőtt
vagyoni, jövedelmi viszonyaira, egészségi állapotára és személyiségére, családi körülményeire, tanulmányai folytatására, kötelezettségeire. Az utógondozói ellátást igénybe
vevő fiatal felnőtt az ellátásért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint térítési
díjat fizet.
Az utógondozói ellátás ismételten elrendelhető a jogszabályban meghatározott okok
fennállása esetén, legfeljebb az ugyancsak jogszabályban meghatározott időtartamig.
Megszűnik az utógondozói ellátás, ha a fiatal felnőtt képes biztosítani a saját létfenntartását, így az utógondozói ellátás elrendelésének oka megszűnik, de legkésőbb a fiatal
felnőtt 21. életévének betöltésével, vagy ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként érte el nagykorúságát, a 22. életévének betöltésével. Megszűnik az ellátás továbbá a tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszony megszűnését követő 120.
napon, de tanulói vagy felnőttképzési jogviszony fennállása esetén legkésőbb a 24.,
hallgatói jogviszony fennállása esetén legkésőbb a 25. életévének betöltésével, valamint
a szociális intézménybe való felvételével, de legkésőbb a 22. életévének betöltésével.
A gyámhatóság az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt utógondozói
ellátásának jogosultsági feltételei már nem állnak fenn. Megszüntetésre kerül sor, ha a
nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az
intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít, a házirendet többször súlyosan megsérti. Ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói
vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, és a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét
önhibájából nem teljesíti, az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat
közlésétől számított 15 napon belül az ellátást nem vette igénybe, és ennek okáról önhi
bájából nem értesítette az ellátást nyújtót, ugyancsak megszüntetik az ellátást. A gyámhatóság az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt döntése alapján is megszünteti (Szikulai,
2004; Rácz–Szikulai, 2007).
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Statisztikai adatok az utógondozói ellátásról
Utógondozói ellátottak száma:
Év

Utógondozói ellátot Felvételek szá Megszűnések Gyermekek szá Összes ellátott
tak száma tárgyév ma a tárgyév a tárgyév fo- ma tárgyév de- száma tárgyév
december 31-én
folyamán
lyamán
cember 31-én
december 31-én

1997

3019

20 955

24 044

1998

3391

2024

1652

19 524

22 915

1999

3865

1473

999

18 632

22 497

2000

3937

1084

1011

18 103

22 040

2001

4064

1351

1203

17 994

22 058

2002

4080

1331

1264

17 813

21 893

2003

4156

1379

1313

17 844

22 000

2004

4169

1328

1402

17 568

21 737

2005

4240

1312

1241

17 456

21 696

2006

4206

1343

1281

17 145

21 351

2007

4102

1197

1301

17 145

21 247

2008

3970

1179

1311

17 532

21 502

2009

3906

1277

1341

17 562

21 468

2010

3626

1210

1491

17 792

21 418

2011

3162

1006

1523

18 287

21 449

2012

3070

1031

1327

18 464

21 534

2013

2954

978

1236

18 674

21 628

2014

2985

1153

1116

20 135*

23 120

2015

2873

871

1237

20 271**

23 144

2016

2590

793

1116

20 551

23 141

(KSH statisztikai adatközlése, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg001.
html, Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztató évkönyvek)
* Az összesből külföldi gyermek 875 fő.
** Az összesből külföldi gyermek 752 fő.

A statisztika nagyon érdekes képet rajzol az utógondozói ellátás igénybevételéről. A Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésétől ugyanis a szakellátásban nevelkedő gyermekek
száma csökkenni kezdett, olyannyira, hogy ez a csökkenés a teljes gyermekpopuláció
arányában is csökkenést jelentett. Ugyanekkor az utógondozói ellátás igénybevétele folyamatosan emelkedett. Mindez a 2007-es évig tartott, amikor megfordult a trend, és a
gyermekek száma emelkedni kezdett, míg az utógondozói ellátottaké csökkent.
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Ennek magyarázata lehet az, hogy míg a gyermekvédelmi rendszer korszerűsítését
célul kitűző Gyermekvédelmi Törvény hatálybalépésével, a gyermekjóléti alapellátás
kialakításával lehetségessé vált a gyermekek családban tartása – a törvény céljaival
megegyezően –, addig a szakellátásban élő gyermekek kiléptetése a rendszerből nem
működött jól, s a nagykorúságukat elérő gyermekek továbbra is a rendszerben maradtak,
élve az utógondozói ellátással mint lehetőséggel, akár a végső időkorlátként megjelölt
24. életévükig.
A 2007-es változás oka pedig egyrészt a Gyermekvédelmi Törvény módosítása, amely
megváltoztatta az időkorlátot az utógondozói ellátásban, a gyermekjóléti alapellátás
meggyengülése, az utógondozói ellátás rendszerének javuló szakmai teljesítménye,
valamint a gazdasági válság, amely ugyancsak 2008-ban tört ki, de hatása a gyermeklétszám emelkedésében mindenképpen kimutatható.
Változások a jogszabályi környezetben, a szolgáltatás tartalmában és a szakmai fejlődés kérdései
A Gyermekvédelmi Törvény módosítása a tapasztalatok fényében folyamatos volt az
utógondozói ellátás területén is.
A jogalkotó szándéka az volt, hogy hasonlóan a nevelésbe vett gyermekek esetéhez,
a fiatal felnőtt is minél rövidebb időn belül lépjen ki az ellátásból, kivéve néhány esetet,
például a szociális intézménybe felvételre várókat és továbbtanuló fiatal felnőtteket,
közülük is kiemelten a felsőoktatásban továbbtanulókat.
Ezzel szemben a gyakorlat úgy alakult, hogy minden fiatal felnőtt igyekezett az ellátásban maradni, amíg csak lehetett. Ez egybecseng az ifjúságpolitika állításával, hogy
a fiatalok egyre később hagyják el a családot, esetünkben a családot helyettesítő ellátást.
De az is ehhez az eredményhez vezetett, hogy nem volt a legtöbb esetben célzott utógondozói ellátottakra vonatkozó program. Emiatt sok esetben a fiatal felnőtteket továbbra is gyermekként kezelték, ami részben a pedagógus beállítottságból is fakad,
holott ezekben a programokban szociálismunkás-típusú segítő tevékenységre lett volna
szükség.
Erre reflektált a jogszabály-módosítás: az első változások a tanuló fiatal felnőttek
számára szélesítették ki az igénybevétel lehetőségét, azonban a nagymértékű igénybevétel miatt, amely csak a kilépést odázta el, megszületett a következő változás, amely
időkorlát felállításával próbálta csökkenteni az igénybevételt, természetesen kivételekkel, valamint a szakmai munka fejlesztésére vonatkozó elképzelésekkel, részben projekt
jellegű programokkal is.
Majd az utolsó jelentős változás – amely a következő évben lép hatályba – az egyetemisták esetében kitolja az időkorlátot a fiatal felnőtt 30 éves koráig, hogy az egyetemi
tanulmányok befejezése ne okozzon gondot.
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Az utógondozói ellátás elmúlt 20 évének tapasztalatai
Az utógondozás és az utógondozói ellátás célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban
felnőtt gyermekek sikeres társadalmi beilleszkedését elősegítse, támogassa visszailleszkedésüket saját családjukba vagy önálló életük megkezdését. Mindezt a következő
célok megvalósításával érhetik el:
– A szakmai munka erősítése az önálló életvitel, az önállóság kialakítása terén, mivel
ennek köszönhetően a fiatal felnőttek nagykorúságuk elérése után kikerülhetnek a
szakellátás intézményeiből, visszatérhetnek családjukba, vagy képesek önálló életvitel
kialakítására, ezáltal elkerülve az utógondozói ellátás igénybevételét. Meg kell találni
a megfelelő középutat, hogy az utógondozás és az utógondozói ellátás ne okozzon további „hospitalizációt”, vagyis a fiatal felnőttet ne arra szocializálja, hogy egész életében
ellátásra szoruljon.
– A családdal történő kapcsolattartás erősítése annak érdekében, hogy a gyermekek
minél rövidebb idő után visszatérhessenek a családjukba, így elkerülve, hogy hosszabb
időt töltsenek a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben, a fiatal felnőttek pedig
nagykorúságuk elérése után visszatérhessenek családjukba, elkerülve az utógondozói
ellátás igénybevételét.
– A gyermekek és fiatal felnőttek iskoláztatásának elősegítése, hogy az sokkal nagyobb
hangsúlyt kapjon a piacképes (versenyképes) tudás, szakma megszerzése, így a munkába állás és az önálló életvitel kialakítása érdekében.
– A fiatal felnőttek munkába állásának segítése, hogy el tudjanak helyezkedni, állandó munkaviszonnyal rendelkezzenek, olyan bérrel, ami lehetővé teszi az önálló létfenntartást, és ne legyen szükségük az utógondozói vagy a szociális ellátás igénybevételére.
– A fiatal felnőttek lakáshoz jutásának segítése, hogy azok a fiatal felnőttek, akik nem
kívánnak visszatérni családjukba, önálló életvitelt alakíthassanak ki, s így ne jelenjenek
meg a szociális vagy egészségügyi ellátórendszerekben. Az önálló életvitel kialakításának támogatása elősegíti a fiatal felnőttek társadalmi integrációját (Szikulai, 2004;
Kuslits és mtsai; Rácz–Riegler, 2015).
Amennyiben ezeket a célokat az utógondozói ellátás nem tudja megvalósítani, akkor a
nagykorúvá váló fiatal felnőttek jelentős számban veszik igénybe az utógondozói ellátást,
ami ellentétes a jogszabályok szellemével és a szakmai alapelvekkel. Mindezt az idézheti elő, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő alatt nem készítik elő
megfelelően a családjukba való visszatérésüket, és nem megfelelő az önálló életre nevelés sem, ami gátolja az önálló életvitel kialakítását, a társadalmi integrációt. Ugyanakkor ha az utógondozói ellátás kérdését csak a gyermekvédelem részeként kezelik, és
nem tartják foglalkoztatási, oktatási-képzési, lakhatási és szociális problémának, akkor
önmagában a gyermekvédelem nem lesz képes ezt a problémát megoldani.
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A BARNAHUS
A gyermekkori szexuális abúzus kérdése és a gyermekbarát
igazságszolgáltatás napjainkban
Kulcsszavak: Multidiszciplináris, interagancy, Barnahus izlandi modell, retraumatizálódás,
egyablakos ügyintézés
Teréz anyával valljuk: „Nagy dolgokat nem tudunk létrehozni,
csak kicsiket, sok szeretettel!”   (Barnahus-stáb, Szombathely)
„Megszokhatatlan megérthetetlen, és elfogadhatatlan marad a
felnőttek okozta, gyermekeket érő erőszak, kínzás, gyötrelem,
miközben kutatások, politikai, társadalmi erőfeszítések irányulnak
hosszú évtizedek óta arra, hogy megelőzzük, megszüntessük, a
bántalmazás okait és orvosoljuk a gyermekek szenvedéseit”
(www.barnahus.is)

A Barnahus, melynek jelentése: gyermekek otthona, egy izlandi modell, amely a gyermekbarát kihallgatószobákkal multidiszciplináris és szervezeteket átfogó megközelítést
képvisel, szemben pl. a magyarországi gyermekbarát igazságszolgáltatási modellel.
A Barnahus izlandi modell biztosítja a különböző (igazságszolgáltatási, szociális,
orvosi és gyermekvédelmi) szervezetek együttműködését, és egyetlen intézményen, a
Barnahuson belül átfogó szolgáltatásokat kínál a gyermekeknek és családjuknak.
A Barnahus-modell lényege, hogy a gyermekek által elmondottak kulcsfontosságúak
a velük szembeni visszaélések büntetőjogi, gyermekvédelmi és terápiás célú feltárása
és kivizsgálása szempontjából.
A hazai kamerás rendőrségi és bírósági szobákban történő kihallgatások a büntetőjogi oldalt szolgálják, előkészítve a Barnahus-modell magyarországi bevezetésének lehetőségét. A Barnahus bizonyítékokon alapuló gyakorlatokra épül, beleértve az igazságügyi eljárásrendeket, a terápiás beavatkozásokat, az orvosi vizsgálatokat, az
utánkövetéses vizsgálatokat és a tudományos kutatásokat (Tamási, 2015).
A Barnahus célja, hogy minden érintettnek koordinált és hatékony választ kínáljon
a maga helyzetében, egyben megakadályozza a nyomozás és a bírósági eljárások során
történő retraumatizálódást.
A Barnahus feladata a gyermekek vallomástételének támogatásával (mely a Barnahus
házban, speciális Barnahus-módszerekkel, eszközökkel történik) segítsen érvényes
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bizonyítékokat szerezni a bírósági eljárásokhoz oly módon, hogy a gyereknek ne kelljen
megjelennie a rendőrségen, a bíróságon vagy igazságügyi pszichológus szakértő előtt.
Tehát a Barnahus úgynevezett egyablakos ügyintézési módszert kínál az interagancy
jegyében, összefogva a rendőrség, a szociális szolgáltatók, a gyermekvédelem, a szakszolgálatok, a gyámhivatal, a testi és lelki egészségügyi szolgáltatók, az ügyész és a
nyomozati bíró munkáját.
Módszerünk szerint a fenti területek szakemberei mennek a Barnahusba, és nem a
gyerek és családja vándorol szervezetről szervezetre, mint ahogy ez napjainkban történik. A vizsgálati és perszakasz jelentős lerövidülése is várható a Barnahus-modell bevezetésétől.
Izlandon az 1999-ben elindult modell eredményeként 16 év után, 2015-ben végre
csökkent a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések száma, miközben ez az egész
világon, Magyarországon is lineárisan, évről évre növekszik. Izlandon 1999 óta minden
szexuális gyermekbántalmazás-ügyet a reykjaviki Barnahusban vizsgálnak ki.

A szombathelyi Barnahus-pilotprogram és a Barnahus Nemzeti
Tudásközpont története
„Úgy döngetünk itt a vékony pallón a szakadék felett, hogy
szemmel láthatóan nem is tudjuk, hogy van szakadék.”
(Esterházy Péter, 2012. ápr. 19.)

1979-ben Henry Kempe (Szexuális gyermekbántalmazás a családban – Szociális Szakmai
Gyűjtemény 3, Animula) leírta azokat a specifikus fejlődési szinteket, amelyeken a
társadalomnak keresztül kellene mennie ahhoz, hogy felismerhesse a gyermekbántalmazás létezését.
1. szint: A testi vagy szexuális abúzus létezésének tagadása. A látott abúzusokat a
pszichotikus, alkoholista vagy drogfüggő szülő, esetleg idegen vendégek számlájára
írják, és úgy gondolják, azoknak semmi közük sincs a társadalom egészének problémái
hoz.
2. szint: A társadalom felfigyel a bántalmazás durvább formáira – a gyermekverésre –, és a súlyosabb testi megnyilvánulásokkal szemben hatékonyabb megoldóstratégiákat kezd kialakítani, a kevésbé súlyos ügyekben pedig megjelenik a korai felismerés és
intervenció igénye.
3. szint: Egyre többet foglalkoznak a testi bántalmazással, a figyelem azokra a gyerekekre irányul, akik nehezen boldogulnak, és akiket testileg elhanyagoltak. Felismerik
az abúzus finomabb formáit.
4. szint: A társadalom felismeri az érzelmi abúzust, az elhanyagolást és az elutasítás,
a bűnbakkeresés és az emocionális depriváció súlyosabb megjelenési formáit.
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5. szint: A társadalom felismeri a szexuálisan zaklatott gyermek súlyos helyzetét.
6. szint: Felismerjük és leszögezzük, hogy a táradalom minden gyermekre igényt tart,
és joguk van az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges szerető gondoskodásra,
érzelmi biztonságra és kifogástalan táplálékra, illetve megelőző-gyógyító egészségügyi
gondozásra (Szexuális gyermekbántalmazás a családban – Szociális Szakmai Gyűjtemény
3, Animula).
Minden olvasó felmérheti, mely szinten tart a jelenlegi magyar társadalom: vajon jelenlegi intoleráns viszonyaink közepette ennek a borzalmas témának a tagadásától eljutottunk-e már a felismerésig, netán a gyógyításig?
2016. július 26-án az ombudsmani hivatal kezdeményezésére egy kerekasztal-konferencián volt először szó a 6-os szintű modellről. E tanulmány írója úgy ítélte, Magyarország a 3. szinten áll. Egy neves bírónő szerint sajnos a bírói társadalom megrekedt az
1. szinten. Magyarországon az érzelmi erőszak (az érzelmi elhanyagolás) fogalma nincs
pontosan meghatározva, és nehéz olyan kritériumokat találni, amelyek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a szülő a kötelességeit jelentős mértékben elhanyagolta.
Évek óta a gyermekvédelemben dolgozó gyermekklinikai szakpszichológusként számos
olyan esettel találkoztam, amely gondolkodásra és cselekvésre késztet.

Esetismertetés
Egy tíz gyermeket szült anya (mind a tíz állami gondozásban van, „nevüket nem tudom,
és a szüléseket is szeretném elfelejteni”) megyénkbe kerülve még két kislánynak adott
életet. Falu széli, földpadlós, komfort nélküli egyszobás lakásban laktak: a férfi, annak
előző párja két (6 és 8 éves) fiúval, az anya a két kislánnyal és az anya középsúlyos értelmi fogyatékos húga, aki 3 év alatt két gyermeket szült. Egy franciaágyban aludtak
mind évekig.
A védőnő rendszeresen látogatta őket, s akkor emelték ki a gyerekeket, amikor a 3 és
fél éves kislánynak a patkány megrágta a lábát. Nevelőszülőkhöz kerültek a kislányok.
2 hónap múlva „túlszexualizált viselkedésük” miatt kérték a vizsgálatukat. A TEGYESZ-ben kezdtem a vizsgálatot: amíg a nevelőszülővel pár szót váltottam, a hátam
mögött a nagyobbik kislány hanyatt feküdt a földön, magára fektette 2 éves testvérét,
és felnőtt szexuális aktust kezdtek imitálni, nyögésekkel és szavakkal kísérve. Kiderült:
az ételeket nem ismerik, de az elmúlt 2 hónap során rendszeresen kiszedték a szemétből
a krumpli- és az almahéjat, az ételmaradékot, és eldugták az ágyukban. Időnként súlyos
szorongást élnek át, lekaparják a tapétát, kivájják a falat. Szókincsük rendkívül szegényes, a szexualitással kapcsolatos szavakat ismételgetik.
A Gyámhivatal kapcsolattartást ítélt meg a szülőpárnak, „…mert a maguk módján
szeretik a gyerekeket”…
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2016-ban százegy védőnőt „érzékenyítettem” a Barnahusra ennek az esetnek az ismertetésével. Csupán egy védőnő mondta azt, hogy gyermekveszélyeztetésért fel kellett
volna jelenteni a szülőket.
Tényleg még az 1. szinten sem áll a társadalmunk?
2010-ben az AJBH megvizsgálta a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését (AJB
2227/2010 sz. vizsgálat), és úgy találta, hogy egyrészt példa nélküli, hogy egy gyermek
maga kérjen segítséget, másrészt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai félnek a megtorlásoktól, ezért nem teljesítik a kötelezettségüket. A gyermek fél a rendőrségi eljárástól, „ha feljelented apádat, börtönbe csukják, mi meg éhen halunk!”, a szakember fél a
gyermek bizalmának az elvesztésétől, és ezért nem „jelez” (Lazáry, 2016).

Esetismertetés
60 éves nevelőszülő kéri a TEGYESZ-t – krónikus betegségére hivatkozva –, hogy két
neveltjét (13 éves és 8 éves) helyezzük el kollégiumban. Mellékesen elmondja, hogy 10
hónapig tartott a 13 éves kivizsgálása, mert
– előző év szeptemberében az iskolában feltűnően zárkózott lett;
– barátnőitől elfordult;
– órán figyelmetlen, nem válaszol, ha feleltetik;
– étvágytalan, szomorú lett.
Kiderül, hogy udvarlója van, egy 12 éves fiú, akihez a nevelőszülők el is viszik egész
napra, de ez sem vidítja fel a kislányt.
4 nyári hónap után, mikor a nevelőanya újra hosszú időre kórházba kerül, a harmadik
nevelt lány meglátja, hogy a nevelőapja orális szexre kényszeríti a 13 éveset. Két nap
múlva mellékesen közli ezt a tényt a kollégiumi nevelőjével, aki feljelentést tesz.
A fent felsorolt tünetekből mi, szakemberek a legmerészebb álmunkban sem gondoltunk szexuális abúzusra, mivel a nevelőszülő 60 éves. Nem vállaltuk a gyermekkori
szexuális abúzus felismerését. A 13 éves áldozat a nyomozati szakban elmondta: azért
hallgatott másfél évig, mert az abuzáló megfenyegette, hogy ha beszél, akkor szétesik
a család: az öt testvér intézetbe kerül, a nevelőapa pedig börtönbe. Az áldozat inkább a
szenvedést és az önfeláldozást választotta.
Magyarországon – bár a Legfelsőbb Ügyészségen az adott büntetőjogi ügykörökhöz
kapcsolódóan természetesen folyik adatgyűjtés – mint önálló kategóriát hivatalosan
nem gyűjtik az ilyen esetek adatait, de a rendőrségi statisztika részlegesen tartalmazza az ismertté vált szexuális bűncselekményeket.
Németh Zoltán r. őrnagy írta: „…szakdolgozatomhoz vizsgálni szerettem volna a …
Rendőrkapitányságon a gyermekek szexuális bántalmazása kapcsán az elmúlt 5 esztendőben indult és befejezett büntetőügyeket. Sajnálatos módon a kutatásomat – mely
kiterjedt volna az eljárások hosszára a nyomozás elrendelésétől a bírósági ítéletekig,

A Barnahus

257

SZEMLE KÖNYVEK

a cselekmények büntetőjogi minősítésére és azok változásaira, az eljárás során a sértett
gyermekek kihallgatásainak, meghallgatásainak, az igazságügyi pszichológus szakértői
vizsgálatok során alkalmazott módszerekre és vizsgálati számokra, a gyámhatósági
beavatkozásokra – nem engedélyezték!” (Lazáry, 2016)
Talán még más okai is vannak, hogy arra a kérdésre, évente hány szexuális bűncselekményt követnek el 18 év alatti gyerekek sérelmére, a valósághoz még csak közelítő
statisztikai adatot sem lehet beszerezni.
A WHO becslése szerint a 18 évesnél fiatalabbak közül évente világszerte 150 millió
lány és 73 millió fiú válik valamilyen szexuális zaklatás áldozatává. Herczog Mária
szociológus szerint Magyarországon minden tizedik gyereket ér szexuális inzultus. Az
esetek közel felében az elkövető maga is kiskorú. A felnőtt elkövetők zömében férfiak,
akik lehetnek családtagok (vér szerinti apa, nevelőapa, nagybácsi, nagypapa, féltestvér).
Ma Magyarországon a beleegyezési korhatár mind a különböző, mind az azonos
neműek szexuális kapcsolata esetén 14 év. Vajon tegyen-e feljelentést hivatalból az a
gyermekorvos, akinek az osztályára került a 15 éves lány, akinek 30 éves barátja van,
és szülei tudtával 13 évesen beleegyezett a szexuális kapcsolatban, de most öngyilkosságot kísérelt meg, mert „nem bírtam tovább”?
A gyerek nem tökéletlen felnőtt, hanem tökéletes gyerek, ezért felnőtt szexualitással
közelíteni hozzá súlyos károkat okozhat a testi és lelki fejlődésében. A közvélekedés
szerint szexuális bántalmazásnak az aktus számít, az ennél „enyhébb” visszaélésekről
sokan úgy gondolják, nem nagy ügy.
Azt meg senki nem akarja elhinni, hogy minden ötödik embert zaklattak már szexuálisan, jellemzően gyermekkorukban, és az elkövetők többsége családtag volt. Nem
hisszük el, mert ez maga a pokol.

Esetismertetés
Egy 9 éves kislány az apai láthatás után otthon elmeséli anyjának, hogy apja azt kérte
tőle: vegye a szájába annak nemi szervét. Az anya feljelentést tett. Három igazságügyi
pszichológus szakértő vizsgálta a kislányt: egy sem hitt neki. Pedig – kérésre – a normál
képességű kislány lerajzolta, mi történt: apja áll, ő térdel és az apja a kezével segíti a nemi
szervét a lánya szájába. Fekete tollal készült a rajz, egyedül az apa arca van vörössel besatírozva, nagy szemekkel és feltűnően nagy szájjal. Amit látott a kislány, ami megrémítette, azt rajzolta le: a szexuálisan felhevült apa arca kipirult, szemében furcsa, a gyereke
számára addig ismeretlen vágyak tükröződtek, s a szájából is idegen hangok törhettek elő.
Természetesen mint gyakorló gyermekpszichológusnak számtalan adatom van arról,
hogy a gyermekeknek vannak szexuális vágyaik, fantáziáik azok irányában, akikhez
kötődnek. Azonban nyilvánvaló különbség van egy szexualitásról fantáziáló gyerek és
egy áldozattá vált kisgyermek rajza, viselkedése és kommunikációja között!
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Gyurkó Szilvia gyermekjogász szerint 100 feljelentésre 10 vádemelés és 1 ítélet jut
ma Magyarországon. „A szexuális abúzus dependens, éretlen kisgyermekek és serdülők
szexuális tevékenységbe való bevonása, amit ők valójában nem képesek megérteni,
amihez nem tudják tudatos beleegyezésüket adni, vagy amik megszegik a családi szerepek szociális tabuit (Szexuális gyermekbántalmazás a családban – Szociális Szakmai
Gyűjtemény 3, Animula).
A szakemberek tudomására jutó esetek száma messze alatta marad a ténylegesen
előforduló eseteknek. Ez nagyrészt azzal magyarázható, hogy a szexuális visszaélés
kiderülése bonyolult és fájdalmas problémákat vet fel az érintett családban. Saját belső
gondjaik vagy nehézségeik miatt a szakemberek is gyakran elmulasztják a szexuális
abúzus felismerését. A beavatkozó szakember több szinten is segítségre szorul. Meg kell
tanulnia felismerni a szexuális abúzust, illetve olvasni az arra utaló jelekből. Maguk a
szakemberek jelentős része is lehetett áldozat, a gyermekvédelemben dolgozó pszichológusként az elmúlt évtizedekben számos példát láttam erre.

Esetismertetés
20 éves, nevelőszülőnél élő fiatal felnőtt lány kért segítséget depressziós tünetek miatt.
A feltáró beszélgetésekben kiderült: 9-10 éves korában kamasz fiútestvéreinek a barátja többször megerőszakolta. Elmondta anyjának, de az nem hitt neki. Most egy hónapja egy filmben azt látta, hogy a főhőst körbeveszik férfiak, és egyre szűkül a kör, látszik:
nem menekülhet. Neki is ez villant be 10 év elteltével, hogy nem menekülhetett. Féléves
terápia következett. Minden alkalommal gondos, szerető nevelőanyja kísérte el, aki
másfél év elteltével keresett meg, és elmondta: azt a bizonyos filmet ő is látta, s ugyanannál a jelenetnél rátört a múlt (30 év után), hogy szüleinek a felnőtt barátai többször
megerőszakolták, s szerinte az anyja tudott róla. Soha senkinek nem beszélt róla… Most
is csak azért, mert a nevelt lány gyógyulását látva öngyógyításba kezdett és ezen az
úton elakadva kér segítséget.
A szexuális abúzus titokban történik, amit a család és – hozzáállása révén – a társadalom is titokként őriz.
Kuritárné Szabó Ildikó klinikai szakpszichológus szerint „az emberek gondolni sem
szeretnek erre a jelenségre, ezért szinte soha nem esik szó róla, a bűnügyi statisztikákban alig van nyoma. Magyarországon e témában kevés a kutatás, a megbízható adat”
(Németh, 2017).
A klinikai kutatási eredmények egyre inkább cáfolják azt a felvetést, hogy a zaklatásra panaszkodó gyerekek és fiatalok csak fantáziálnak, és egyébként sem sérülnek (Szexuális gyermekbántalmazás a családban – Szociális Szakmai Gyűjtemény 3, Animula).
Az Európa Tanács 2010-ben fogadta el a Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló
iránymutatást.
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2012. december 4-én Kocsis Máté arról beszélt, hogy „védelem kell a gyermekeknek
az igazságszolgáltatási eljárásokban, mert évente több ezer gyermek kerül kapcsolatba
az igazságszolgáltatással. Sajnos ilyenkor a hatóságok eljárása csak ront a helyzeten,
hiszen amikor egy rendőr vagy egy bíró kihallgatja a gyermeket, az az idegenektől, a
hivatalos közegtől, a számára érthetetlen nyelvtől még stresszesebb, riadtabb lesz…
ezért országszerte gyermekbarát kihallgatószobákat alakítanak ki a rendőrségeken…”
2012-ben szakemberek sora dolgozta ki annak módszertanát, hogyan lehet „gyermekbaráttá” tenni az igazságszolgáltatási eljárást. 2012 ennek éve volt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Több fontos intézkedést tettek, többek között gyermekbarát meghallgatószobák kialakítására került sor rendőrségeken, bíróságokon.
A szobákban kötelező lett kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas technikai felszerelést elhelyezni (két webkamerát – a legtöbb helyen egy stabil állású kamera van).
A gyermek kímélése érdekében a nyomozó hatóság kezdeményezheti a gyermek
nyomozási bíró általi meghallgatását. A rendőrség nyomozó hatósága köteles minden
14. életévét be nem töltött gyermeket gyermekbarát meghallgató szobában meghallgatni. A fiatalkorúnak joga van a tájékoztatáshoz, a részvételhez, a meghallgatáshoz, a
véleménynyilvánításhoz – és véleményének figyelembevételéhez –, a képviselethez,
valamint a segítségnyújtáshoz (korára, érettségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel) minden őt érintő kérdésben.
2013 óta, tehát már az eljárás nyomozati szakában személyesen hallgatja meg a sértettet a nyomozási bíró, méghozzá lehetőleg csak egyszer. Erről videofelvétel készül, s
ezt a felvételt kapja meg az igazságügyi szakértő.
Itt jegyzem meg, hogy az igazságügyi pszichológus szakértő iratanyagból (ennek része a videofelvétel is) nem adhat szakvéleményt a XX. módszertani levél rendelkezése szerint. Tehát hiába
a törvényalkotás jó szándéka, 2017-ben is, a szakértőnek ki kell kérdeznie a gyermek áldozatot.
2016 nyarán Hyross Virág, a „Beszélj róla!”-projekt ügyvédje még mindig arról beszél,
hogy egyetlen szakértői vizsgálatnak kellene lennie. A kép- és hangfelvételen látszik,
hogy a pszichológus vagy bárki más befolyásolja-e a gyermeket, vagy sem, nyomon
követhető lenne a testbeszéd, a gesztikuláció, akár a hanghordozás is. A továbbiakban
pedig kizárólag ezt a felvételt vizsgálná az eljárás során kirendelt valamennyi szakértő,
így nem kellene az áldozatnak éveken át akár tucatszor elmesélnie – újra és újra átélve
ezáltal – a történetet és ezzel újra traumatizálódnia. Továbbá kiemeli, hogy az igazságügyi szakértői kamarának kellene egységesen elfogadnia a fentieket. Addig is a jogalkotó is létrehozhatna erről egy – szakértői vizsgálatokat egységesítő – jogszabályt.
2014-ben Révai Mónika rendőr alezredes a Budapesti Rendőr-főkapitányság gyermek
és ifjúságvédelmi osztályának vezetője elmondta:
– évtizedek óta végzi szexuális bűncselekmények gyermek áldozatainak kihallgatását,
– Magyarországon nincs külön képzése a gyerekekkel foglalkozó nyomozóknak, nem
tanulnak fejlődéslélektant (Jónap, i. m.).
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2014. október 8-án a „Beszélj róla!”-projekt keretében kerekasztal-beszélgetést rendeztek a gyermekkori szexuális bántalmazásról, ahol Monostoriné Vass Anikó, az ORFK
bűnmegelőzési osztályának munkatársa előadást tartott „Nehézségek a gyermekbántalmazási ügyek kivizsgálásánál, együttműködés létrehozása az igazságszolgáltatás és
a pszichológia között” címmel, és elmondta, hogy a rendőrök képzésében továbbra sem
tudnak több pszichológiai kurzust beilleszteni. Be kellene vezetni, hogy speciálisan
képzett klinikai gyermek-szakpszichológusok hallgassák ki a gyermekkorúakat.
A bírák egyetemi képzésének nem része az, hogy miként lehet szakszerűen meghallgatni a gyermekkorú áldozatokat, de az OBH folyamatos továbbképzéseket szervez.
Ezek egyikén Mityók Csaba rendőr alezredes, igazságügyi pszichológus szakértő hat
olyan módszertanilag szigorú tanulmányt említ, ahol a tagadási átlag 14%, a visszavonási átlag pedig 7%, azaz ha a gyermekkorú áldozat kihallgatásakor megkérdezik, akkor
a gyerek inkább elmondja, mint tagadja a bántalmazást. Mityók szerint nincs tudományos bizonyíték az abúzus tagadására. Tehát lehet hinni a gyereknek!
Hatalmas előrelépést jelentett, hogy az OBH elnöke az 56/2013 (II. 14.) OBHE-határozattal létrehozta a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot, melynek
célja:
– a bírák interdiszciplináris képzése;
– az eljárásokban a kiskorúak részére szóló tájékoztatások kidolgozása;
– a jogszabályok módosításának kezdeményezése.
Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1861/2014. sz. ügyben (Krausz, 2016)
húsz, a rendőrségen kialakított gyermekbarát meghallgatószobáról számol be.
(Itt jegyzem meg, hogy az általam két megyében használt szoba egy-egy rendőr kolléga
szobája volt, amíg én használtam, ő nem tudott dolgozni. Csak az egyikben volt kamera, egy
halszemoptikás.)
2013 végén az OBH célul tűzte ki, hogy közel 44 gyermekmeghallgató szoba kerüljön
kialakításra 7 főnél nagyobb létszámú bírósági épületben.
Dr. Lápossy Attila és dr. Bódis Cecília jelentésükben megállapították:
– a meghallgatások eredménye jelentősen javult;
– a meghallgatott gyerekek könnyebben megnyílnak a nyomozási bíró előtt;
– a szobákat úgy alakították ki, hogy szükség esetén a nyomozási bíró + jegyzőkönyvvezetőn túl pszichológus, gyermekvédelmi szakember, kirendelt gyám is részt
vehessen a meghallgatásokon. (Egy 15 éves, éveken át szexuálisan abuzált kislányt a
bírói szakban gyámja kérésének ellenére a perbíró három alkalommal hallgatta ki 4-6,
a gyerek számára teljesen idegen ember előtt. A kislány sírva kérte a bírónőt, hogy ne
kelljen újra és újra elmondania, mi történt 2014–2015-ben. Már elmondta, újat nem
tud mondani.)
– Az ombudsman megállapítja, hogy a játékkal teli szoba figyelemelterelő lehet.
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Meghallgatósarok a kétkamerás szobában

Monitoring szoba, az igazságszolgáltatás embereinek helye

– A 14. évének betöltése előtt álló, pl. szexuálisan abuzált kamaszt is a játékokkal
berendezett helyiségben kell kihallgatni. A kamasz méltatlannak érzi a játékokkal berendezett helyiséget a korához és elszenvedett sérelmeihez képest.
– A videokamerával rögzített meghallgatás a büntetőeljárás további szakaszában
bizonyítási eszközként használható.
(Milyen jó lenne bíróságonként egy olyan tárgyalóterem, ahol legalább 3 nagyméretű kivetítő van elhelyezve. 2017 májusában tanú voltam egy büntetőperben. Miközben a perbíró
kérdéseire felidéztem az 5 éves áldozattal a Barnahusban folytatott vizsgálatomat, hátam
mögött ült a három gyanúsított. Egyfolytában nevetgéltek „kommenteltek”, éreztették velem
és a bírósággal, hogy csak nem hisznek egy 5 évesnek, meg amit a pszichológus mond. Vajon
milyen hatása lett volna, ha videofelvételről hallják, látják az 5 éves „vallomását”?)
A gyermekmeghallgató szobákat a gyerek számára félelmet, szorongást keltő rendőrségi, bírósági épületben alakították ki.
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Az ombudsmani jelentés nem részletezett hiányosságokat tárt fel, és javasolta a gyer
mekmeghallgató szobák működési feltételeinek javítását azért, hogy csak egyszer kelljen megjelennie a gyermeknek a hatóság előtt.
Szombathelyen 2017-ben a rendőrségi gyermekbarát meghallgatószoba a város szélén
álló, korábban határőr-laktanyaként funkcionáló, kívülről is zord, barátságtalan, tömegközlekedéssel szinte megközelíthetetlen épületlabirintusba került.
Az Európa Tanács új gyermekjogi stratégiája (2016–2021) a harmadik ilyen jellegű
stratégiának tekinthető. Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményét (UNCRC) az
emberi jogok európai egyezményét, a Lanzarote-i egyezményt figyelembe véve 5 prioritást határoz meg a 47 tagállam részére, a gyermekek jogainak biztosítása érdekében:
1. esélyegyenlőség, 2. gyermekek részvétele, 3. erőszakmentes élet, 4. gyermekbarát
igazságszolgáltatás, 5. gyermekjogok a digitális környezetben.

Erôszaktól mentes élet minden gyerek számára
A 2007-es Lanzarote-i Egyezményt Magyarország 2010-ben írta alá, és 2015. szeptember 5-én ratifikálta. A 35. cikkely az alábbi pontokban határozta meg, hogy egy szexuá
lisan bántalmazott gyermekkel miként kell a büntetőeljárás során interjút készíteni.
– Késedelem nélkül kell lefolytatni (a Barnahusban legkésőbb 3 héttel azután, hogy
az illetékesek tudomást szereztek a tényről, megtörténik a kihallgatás).
– A gyermek meghallgatása, ha szükséges, olyan helyszínen történjen, amelyet kizárólag erre a célra alakítottak ki.
– A gyermek kikérdezését a speciális interjúra kiképzett szakemberek végzik.
– Ha megoldható, ugyanaz a személy végzi (ha elengedhetetlenül szükséges a nyomozati vagy bírói szakban) a további meghallgatást is a gyerekkel.
– A gyermeket elkísérheti a jogi képviselője, és ha mód van rá, egy általa kiválasztott
nagykorú személy, kivéve, ha alapos indok van rá, hogy ne engedélyezzék a felsorolt
személyek jelenlétét.
– Az interjút egy speciálisan kiképzett szakember segítségével rögzítik, és bizonyítékul szolgál (Lazáry, 2016).

Gyermekbarát igazságszolgáltatás minden gyermek számára
Az ET nyilatkozata szerint „Európa igazságszolgáltatási rendszerei még mindig nem alkalmazkodtak a gyermekek sajátságos szükségleteihez. A stratégia arra szólítja fel a tagállamokat, hogy […] az elsődleges szempont a gyermekek legfőbb érdekeinek figyelembevétele legyen…” 2013 júniusában Szombathelyen két szakember – Kulcsár Lászlóné, a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és e tanulmány írója – elhatározta, hogy itthon is meghonosítja az izlandi modellt, a Barnahust.
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A TÁMOP 5.6.1.C-11/2/2011-0027 sz. „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés
Szombathelyen” c., a központ által megnyert pályázat 2 éves projektmunkájában megdöbbentő tapasztalatokra tettünk szert, többek között az igazságszolgáltatás politraumatizáló hatásáról, a szexuálisan abuzált gyermekek és szüleik kálváriájáról.
2013-ban felvettük a kapcsolatot a reykjavíki Barnahussal, kikérve a jogszabályaikat
és a gyermekmeghallgatási protokollt. Megkezdtük a megyei jelzőrendszeri tagok érzékenyítését, a tárgyalásokat a rendőrséggel, és 2015 szeptemberében a TEGYESZ-ben
tartott kerekasztal-konferencián először beszélhettünk a Barnahusról az igazságszolgáltatás és a gyámhivatal szakembereinek. Ekkor már a TEGYESZ vezetője, Pados Zsolt
is a Barnahus lelkes támogatójává vált.
2015 nyarán magánlátogatást tettem az izlandi Barnahusban, ősszel pedig visszatértem, és beszámolhattam az izlandi gyermekvédelmi miniszternek az elmúlt 2 év
alulról jövő szombathelyi kezdeményezéseiről és a magyarországi helyzetről:
– A felnőtt észreveszi a gyerek elmondásából, „kihámozza”, hogy szexuális abúzus
történt.
– Azonnal vagy jóval később (vagy soha) feljelentést tesz valamelyik segítőhelyen és
a hatóságnál.
– A gyermeket kihallgatják a feljelentő szülő társaságában. Mivel korábban a szülő
„kihallgatta” már a gyermeket, kommentálta, minősítette a vele történteket, a gyerek
a szülői értékítéleteket is beleszövi az elmondásba.
– Ha pl. az elvált férj a feltételezett elkövető, az anya elmegy a gyámhatósághoz, hogy
a gyerek füle hallatára ott is elmondja a gyanúját.
– A rendőrség elrendelheti a gyermeknőgyógyászati vizsgálatot. (Egy 6 éves kislány
esetében csak a harmadik alkalommal, altatásban sikerült elvégezni!)
– A rendőrség igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálatot rendel el, ahol jelen van
a feljelentő szülő, és óhatatlanul is, nonverbálisan befolyásolni próbálja a gyermekét.
– A vizsgálati szakasz akár 1 évig is elhúzódhat, a per szakaszban a perbíró újabb
igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálatot kérhet (másfél évvel a történtek után).
– Magyarországon rendőrség nem javasolja a gyermek vagy a család terápiába vételét.
Ügyvéd viszont a perszakaszban javasolhatja: tehát újra fel kell idéznie a gyermeknek,
hogy mit élt át.
– Szóval az áldozattá vált gyermek megy a vizsgálati helyekre, a rendőrségre, a bíróságra: évekig, 6-8-10 számára ismeretlen, riasztó helyre.
A Barnahusban a különböző szakemberek (intézmények) mennek a gyerekhez, akinek
csak 1 helyet kell megismernie, megszoknia.
2015 novemberében a Balti-tengeri Tanács Gyermekosztálya által vezetett PROMISE,
azaz Gyermekbarát multidiszciplináris és tárcaközi szolgálatok (MB/IA) (a BARNAHUS)
elősegítése nevű másfél éves projektben Szombathely meghívást kapott a budapesti Esz-
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A várószoba

A felvétel helye a monitoringszobában

ter alapítvánnyal (dr. Virág György) együtt 11 európai ország mellett. A PROMISE nyertesei négy helyszínen (Zágrábban, Reykjavíkban, Linköpingben és Haarlemben) találkozhatnak gyermekbarát MB/IA alapon működő Barnahus-intézményekkel, szakértőkkel.
1. Zágrábban 16 éve működik az izlandi modell a helyi Gyermek-ideggondozó részlegeként, az igazságszolgáltatásból egy perbíró és két fiatalkorúak ügyésze részvételével.
A törvényszéki interjú során ún. abúzusbabákat is használnak. Komoly terápiás munkát
végeznek, a szülőknek pedig önsegítő csoportokat tartanak. Indulásuk óta folyik az
alapos utánkövetéses vizsgálat és a tudományos kutatás.
2. Reykjavíkban 19 éve, Európában elsőként Bragi Grudbradsson hozta létre amerikai
mintára az első Barnahust. Máig követelmény, hogy családi házas környezetben egy
nagyobb családi házban legyen az intézmény. A Barnahus 5 lábon áll:
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Az orvosi vizsgáló

A gyermek-nőgyógyászati vizsgáló helyiség + kolposzkóp; a kihallgatószoba, mely
egy parányi helyiség, két fotel, egy kis asztal és a kamera; a monitoringszoba: itt foglal
helyet a fiatalkorúak ügyésze és a nyomozati bíró: ők kérdést tehetnek fel a kihallgató
speciálisan kiképzett pszichológusnak. Csak részvételi joggal ott lehet az áldozat és a
gyanúsított védőügyvédje. Ha a gyanúsított már előzetesben van, akkor zárt láncú videohálózat keretében nyomon követheti ő is a zárkájában a kihallgatást, az ügyvédjén
keresztül kérdéseket tehet fel, de az ügyész dönti el, hogy azokat továbbítja-e a pszichológus felé. S végül a pszichológus dönti el, hogy a kérdés nem bántó-e a gyermek számára. Ha igen, nem teszi fel. A monitoringszobában laptopon egy speciálisan kiképzett
szakember irányítja az egyik kamerát a gyermek nonverbális közléseinek, gesztusainak
lekövetésére: ő készíti a videofelvételt.
Izlandon minden abúzus-ügyet a Barnahusban hallgatnak ki: a perbírók és az ügyészek
szerint másképp már el sem tudnák képzelni. A bejelentő vagy feljelentő is legelőször a
Barnahusba megy. A felnőttel egy szakember felveszi az első interjút, a gyermekkel
pedig megismertetik, megszerettetik a gyermekbarát házat. Ezt követően kb. 2-3 hét
alatt a Barnahus szociális szakemberei felkutatják, „begyűjtik” az összes olyan felnőttet, aki ismeri a gyereket, annak családját, környezetét. Egy napon – ezek a későbbi
potenciális tanúk – összegyűlnek a Barnahusban, és mindent, amit tudnak a gyerekről,
elmondanak.
Itt jegyezném meg, hogy ezek a tanúk az abúzust természetesen nem látták, csak hos�szabb-rövidebb ideig a gyerek környezetében voltak. Az európai gyakorlatban akkor kell ta-
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núskodniuk, amikor már alig emlékeznek pl. a gyermek magatartásváltozására, vagy arra,
hogy miket mondott. Félnek is Magyarországon a jelzőrendszer tagjai a tanúskodástól: például 2017 júniusában kell elmondania a TEGYESZ Befogadó csoportja vezetőjének, hogy mire
emlékszik, hogyan viselkedett az 5 éves kislány 2014 novemberében.
– A videofelvételt egy arra kiképzett gépíró szó szerint jegyzőkönyvezi, és a két anyagot a Barnahus 25 évig megőrzi.
– Ha a gyermek a meghallgatása során megnevezi az elkövetőt, törvényszéki interjú
lesz, ha nem nevezi meg, akkor exploráció. De erről is készül jegyzőkönyv. Izlandon
95%–5% az arány.
– A meghallgatás után – törvény írja elő – egy másik pszichológus azonnal megkezdi
a gyermekkel és a családdal a terápiát. Ő soha, semmilyen formában nem beszél a gyermekkel az abuzálásról.
A Barnahus 5. lába az elégedettség, az utánkövetéses vizsgálat és a folyamatos tudományos kutatás.
2016. június 6-án Bragi Grudbradsson bejelentette: miközben az egész világon, ezen
belül Európában is évről évre lineárisan nő a gyermekek ellen elkövetett szexuális
bűncselekmények száma, 3 éve Izlandon lineárisan csökken, s ez a Barnahus-módszernek köszönhető.
2016 novemberében Linköpingben, 2017 áprilisában pedig Hollandiában, Haarlemben tanulmányoztuk a svéd Barnahus-modellt.
2017. június 14-én a szombathelyi Barnahus stáb (jó munkája jutalmául) három magyarországi döntéshozót delegálhatott Brüsszelbe a PROMISE 1. projekt keretében a
nemzetközi konferenciára.
2016. június 4-én a meghívásunkra Szombathelyre jött dr. Székely László, az alapító
jogok biztosa, akivel beszélni tudtunk az izlandi modellről és a több mint 2 éves, a Barnahust Szombathelyen előkészítő munkánkról.
2016. június 28-ára az AJB Hivatalában az ombudsman „Barnahus: több mint gyermekbarát meghallgatás” címmel szakértői tematikus kerekasztal-beszélgetést hirdetett
meg, melyen dr. Lazáry Györgyné tartotta a vitaindító előadást „Az izlandi modell
magyarországi adaptációs lehetőségei és a szombathelyi pilot-program” cimmel. Alulról
jövő kezdeményezésként (Bottom up) két civil szervezet támogatásával (városunk önkormányzatához pályázva) adományokból, kizárólag önkéntes munkával három hónap
alatt, a szombathelyi TEGYESZ épületében kialakítottuk az orvosi vizsgálót, a kihallgatóhelyiséget, a monitoringszobát és a váróhelyiséget.
2016. november 15-én Bragi Grudbradsson Szombathelyen megnyitotta Európa 51.,
Közép-Kelet Európa első gyermekbarát MB/IA intézményét a szombathelyi TEGYESZ
épületében, pilot-programmal és teljes elkötelezettséggel a gyermekbarát multidiszciplináris tárcaközi modellek megvalósításáért (Az alapvető jogok biztosának jelentése az
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AJB-1861/2014 sz. ügyben, Jelentés a rendőrségi gyermekmeghallgató szobákról, http:/www.
ajbn.hu/documents/10180/1957691/).
A Barnahus nem azonos a Biztos Kezdet gyerekházakkal (melyekből 44 működik kiváló eredménnyel hazánkban). A Barnahus a gyermekek érdekvédelmi központja, ahol a
gyermekek jogai érvényesülnek az ő szemszögükből. A gyermekeknél traumaközpontú
vizsgálatok zajlanak. A gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények legtöbb
formája bizonyíték – és bizonyítottsághiányos. Ezért is születik olyan kevés vádemelés.
A Barnahus módszereinek alkalmazásával növelni szeretnénk a bizonyítékok számát
és a bizonyítottság lehetőségeit.
Szombathelyen 3 helyiséget tudtunk 2016-ban kialakítani:
– gyermek nőgyógyászati vizsgálószobát (itt a védőnőink teljes testvizsgálatot is
végeznek, és önkéntesen dolgozó igazságügyi orvosszakértőnk is van);
– meghallgatószobát egy stabil és egy mozgatható kamerával;
– monitoringszobát
– és a folyosót, mely váróhelyiségként szolgál.
2017 nyarán városunk polgármestere és képviselő asszonyunk 1-1 millió forintot
ajánlott fel a saját keretéből, hogy a Barnahus 4. lábát, a terápiás szobát kialakíthassuk,
és a humánerőforrás-kapacitásunkat bővíteni tudjuk.
2016. november 16-tól a Barnahusban az ideiglenes ellátásba került gyerekek közül
vezetői utasításra azoknál a gyermekeknél végzünk pszichésstátusz-vizsgálatot, akiknél
a Befogadó otthon vezetője szerint felmerül a szexuális abúzus gyanúja.
A speciális interjú technikával végzett vizsgálatomat videóra vesszük, jegyzőkönyvezzük, és a hivatalból tett feljelentésünkhöz illesztjük mellékletként. Ügyészeink a
felvételt adják oda az igazságügyi pszichológus szakértőnek vagy szakértőknek, elsősorban a gyermek nonverbális kommunikációját elemzendő. Volt olyan esetünk, ahol a
videofelvételt a nyomozati rendőrökkel néztem meg, s a rendőrök szóltak a meghallgatás félidejében, hogy megvan a vallomás: amit és ahogy elmondott a 11 éves áldozat, az
élményszerű, amilyen metakommunikációs jelekkel kísérte az élményszerű beszámolót,
az bizonyíték, s ezt a bizonyítékot a speciális kihallgatási módszer és a videofelvétel és
annak elemzése szolgáltatta.

Esetismertetés
9 éves korától adta el a lányát az anya a nagybácsinak szexuális aktus létesítésére.
A Barnahus-módszerrel hallgattuk ki, azonnal speciális terápiába vettük. Vádemeléssel
perszakaszban van az ügy, s én mégis időnként arra gondolok: nem, nem történhetett
meg ez a gaztett. Egy ép értelmű, felnőtt férfi nem lehet ilyen gazember.
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2016 novemberében érkezett a meghívás a Balti Gyerektanácstól, hogy meghívják a
budapesti Eszter Alapítványt és a szombathelyi Barnahus-stábot a PROMISE II.-projektbe. Mi 2 éves képzési programra pályáztunk: külföldi szakembereket fogunk meghívni és külön-külön érzékenyíteni az igazságszolgáltatás, a gyámhivatal, a szakellátás,
az alapellátás és a rendőrség szakembereit.
Jelenleg az ország minden részéből vannak már jelentkezők, a Barnahus-módszer
iránt érdeklődő szakemberek a 2018 januárjában induló 2 éves PROMISE II.-projektben
való részvételre. Így megvalósult az a vágyunk, hogy a szombathelyi Barnahus nemzeti tudásközponttá váljon.
Reméljük, így egységes szabályozás kerül nemsokára bevezetésre arról, hogyan kell
kihallgatni a szexuális abuzálás gyermek áldozatait, szemtanúit. Jelenleg nagyon sok
gyerekbarát kihallgató szoba van, de az igazán gyerekbarát módszer és eszköz az izlandi modell. Készült korábban is videofelvétel is a kihallgatásról, de a bíró „nem tud vele
mit kezdeni” (Buczkó Erika, az ORFK áldozatvédelmi referense szerint).
A szombathelyi Barnahus-stáb munkatársai:
1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus, igazságügyi pszichológus szakértő teljes munkaidőben;
1 fő szociális munkás, művészetterapeuta részmunkaidőben;
1 fő gyermek nőgyógyász megbízási jogviszonyban;
1 fő speciálisan képzett gépírónő megbízási jogviszonyban;
1 fő számítástechnikus szakember megbízási jogviszonyban;
1 fő kommunikációs szakember.
2017. június 26-án levélben megkereste a szombathelyi Barnahus stáb vezetőjét Emmanuel Baron az Európa Tanácstól, hogy adjuk át azokat a tapasztalatokat, ahogyan Szombathelyen megszerveztük, működtetjük a Barnahus pilot programot Tunéziának, ahol
(Marokkó és Jordánia bevonásával) mint unión kívüli ország, de uniós támogatással,
létre akarnak hozni egy Barnahus-központot.
Első tapasztalatként a következő gondolatot fogjuk átadni:
„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről
nem tud, és megvalósítja.”
								
(Albert Einstein)
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„A SAJÁTOSAN MAGYAR MODELL”
A Biztos Kezdet Gyerekházak útja
A következőkben a Gyermekvédelmi Törvény legújabb szolgáltatását, a Biztos Kezdet
Gyerekházat szeretném bemutatni. Ez a szolgáltatás alig több mint egy évtizedes múlttal rendelkezik, 2013-tól került be a törvénybe, és mint legifjabb szolgáltatás, jelképesen
a legkisebb gyerekek ellátását szolgálja. A szolgáltatás – nem kötelező önkormányzati
feladatként – kimondottan a hátrányokkal küzdő, szegénységben élő családokra irányul,
ami új elem a törvény rendszerében. Elindítását a kisgyermekekre irányuló szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása indokolta.

Miért van szükség gyerekházakra?
Tapasztalati és mérési adatok mutatják, hogy a nagyfokú szegénység olyan mértékű
komplex elmaradást okoz az egyének, a családok életében, amely generációkon keresztül húzódó visszafordíthatatlan folyamattá nőhet. A megerősödő hátrányos helyzet
jellemzővé válik, és az egyénekre, a családokra, a lakóhelyi kis és nagyobb közösségekre egyaránt hatással van.
A hátrányos helyzetű családokban vállalt gyermekek egy jelentős részének testi-lelki
jólléte már születésétől, illetve még előtte eleve sérül. Még az egészségesen született
gyerek is nehezen vagy egyáltalán nem kompenzálható hátrányokat szenved a megfelelően gondoskodó fizikai és lelki környezet nélkül. Számos kutatás, tudományos kísérlet bizonyítja, hogy a méhen belüli és a kora gyermekkori élet a személyiség egészének
fejlődését meghatározza – például:
– az idegrendszeri fejlődés alapjait, sőt a későbbi fejleszthetőségét;
– a szülő–gyermek kapcsolati mintát, amely egy életen keresztül alapja lesz minden
szociális viszonyrendszerünknek;
– a korai gyerekkor tapasztalatait, a családi hatásokat, az értékrendünk alapjait,
amelyek a későbbi iskolai, serdülőkori, sőt felnőttkori beilleszkedési, magatartási problémák gyökerei is egyben.
A Biztos Kezdet Gyerekház egy olyan preventív célú szolgáltatás a gyermekvédelemben, amelynek feladatát, működését kevesen ismerik, pedig kulcsfontosságú abban,
hogy a szegénységbe született gyermek is kibontakoztathassa a képességeit, és életre
szóló esélyeket kapjon.
Az esélyteremtés ennél a szolgáltatásnál azt jelenti, hogy az állam nem akarja letudni saját felelősségét a nagy elosztórendszerek működtetésével, hanem közel megy a
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családokhoz, és a családok együttműködési készségéhez és valódi problémáihoz illeszti a segítés formáját és mértékét. Ebben a megközelítésben kiemelt figyelmet szentelünk
a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek, mert fokozott felelősségünk, hogy
megtörjük a mélyszegénység újratermelődésének spirálját.
A gyerekházak modelljéül szolgáló Sure Start elnevezésű programot 1999-ben az
Egyesült Királyságban indították el a gyermekek szegénysége és társadalmi kirekesztettségének csökkentése érdekében. A program keretében hátrányos helyzetű településeken, illetve településrészeken integrált egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokat nyújtanak az ún. Child Centre-ekben a 4 év alatti gyermekek és családjuk
részére az iskoláskor előtti esélykülönbségek kiegyenlítése érdekében. A program elsősorban azoknak a családoknak szól, amelyek helyzete valamilyen szempontból hátrányosnak mondható (pl. fogyatékkal élő, beteg szülők, bevándorlók, akiknek nyelvi,
beilleszkedési problémáik vannak).
Az angol modell alapján hasonló célokkal 2003-tól nálunk is megkezdődött a program
meghonosítása, Biztos Kezdet néven. A Biztos Kezdet eredetileg többféle ágazatban
megjelent volna programként, de jelenleg az alapot Magyarországon a Biztos Kezdet
Gyerekházak jelentik.
A mi gyerekházainkat a települési célzás is megkülönbözteti az angol modelltől, mivel
ott alapvetően városi környezetben létesültek a Sure Start Centre-k, emellett a célcsoport
(hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok vs. bevándorlók) és a működési, finanszírozási keretek, az együttműködő partnerek is mások. Így a Biztos Kezdet már an�nyira sajátosan magyar modell lett, hogy jó gyakorlatként több nemzetközi fórum,
dokumentum nevesíti, sőt a gyerekházi forma átvétele iránt érdeklődik több szomszédos ország – erre vonatkozóan már számos szakértői megkeresés történt
A magyar gyerekház-modell egy 2003-tól induló, fokozatosan építkező folyamatban
jött létre, ami növelte a program értékét, hiszen állandóan konszenzusra kellett törekedni az egyes új lépéseknél. Egy-egy fázis (modellkísérlet, pályázat) tapasztalatait
mindig elemeztük, és a következőhöz visszacsatoltuk, így valóban tudatosan, valós
tapasztalatok mentén történt a szolgáltatás bevezetése. A munkát sok külső szakember
is segítette: Szilvási Lénát, Szomor Évát, Hallgató Évát, Darvas Ágit említeném a kezdetiek közül, és végül, de nem utolsósorban Herczog Máriát, aki a magyar kormányzat
figyelmét felhívta az angol Sure Start Programra, a későbbiek sorában Kovács Erikát,
Lakner Zoltánt és Gulyásné Kovács Erzsébetet, Langerné Victor Katalint szükséges
kiemelni, mint olyanokat, akik sokat tettek a szolgáltatás szakmai előrejutásáért.

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás bevezetésének fô lépései
– A Sure Start angol program adaptációja 2003-tól.
– 2004-től modellkísérletként 4 helyszínen (Katymár, Csurgó, Ózd, Józsefváros).
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– 2006-tól a Norvég Alapból 4 modell a szécsényi kistérségben a Szécsényi Gyerekesély
Program keretében.
– 2008-tól a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása uniós forrásból történik (TÁMOP).
– A 2007–2013 közötti tervezési időszakban (plusz Norvég Alap) 115 Gyerekház létesült,
ezek közül 3 nem folytatta a működést.
– 2012-től hazai finanszírozás az uniós projektet befejező Gyerekházaknak: 2012-ben
41, 2013-ban 43 Gyerekház kapott támogatást. 2015-tól 112 Gyerekház van a hazai
rendszerben, 2017-től 113, illetve új EFOP 1.4.3 (bírálat alatt 115).
– 2013. január 1-jétől hatályos a Gyerekházak beillesztése a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe (Gyvt.), a gyermekjóléti alapellátások közé.
– Szakmai szabályok: 15/1998 NM-rendelet (2013).
– 2014-től a Gyvt.-ben adott felhatalmazás alapján három évre szóló támogatással
biztosítható forrás a Gyerekházak biztonságos működéséhez.
A Gyerekházak létesítése és működtetése szorosan kapcsolódik a 2007-ben elfogadott
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához, valamint a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiához, elsősorban a 0–3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének segítése, sikeres óvodai beilleszkedése, családjuk támogatása, valamint a problémák korai felismerése vonatkozásában.
A Kormányzat elkötelezte magát a gyerekházak mellett, ezért uniós fejlesztést követő működési támogatásukat 2012-től a központi költségvetés biztosítja. A működési
támogatásnak köszönhetően a hátrányos helyzetű területeken tartósan ott lehet a
gyerekház a rászoruló családok közelében. Nagyon fontos előrelépés, hogy az uniós
projektek keretében létrehozott gyerekházak 2013-tól beépültek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe. A gyerekház azért is
különleges szolgáltatás, mert bár a gyermekvédelmi törvény szabályozza, ágazatközinek
tekinthető, egyszerre tartozik a gyermekjóléti és a felzárkózási területhez.

A Gyerekházak elhelyezkedése, területi célzása
A gyerekházak jellemzően a kedvezményezett járásokban, hátrányos helyzetű településeken/településrészeken, nagyobb települések szegregátumában nyújtják szolgáltatásaikat, annak érdekében, hogy a rászoruló családok közvetlen közelében legyenek. Ezeket
a területeket olyan mutatók jellemzik, mint a magas szegénységi arány, rossz egészségi
mutatók, alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség, amit általában tetéz a mindezeket kezelni hivatott humán szolgáltatások mennyiségi és/vagy minőségi hiánya.
A célzás a lakosság jövedelmi szegénysége szempontjából is pontos: a 112 gyerekház kb. 80%-a olyan településen van, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
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(a továbbiakban: rgyk.) részesülő gyermekek aránya 50% felett van. Ennek több mint
fele (49 település) olyan, ahol az rgyk.-ban részesülők aránya 80% feletti. Az átlagos
rgyk.-arány azokon a településeken, ahol gyerekház van, 68%.

Foglalkozás a monori gyerekházban

A gyerekházak létesítésére kiírt korábbi (TÁMOP) pályázatok mindegyikében elvárás
volt, hogy a Gyerekház olyan területen jöjjön létre, amely hátrányos helyzetűnek tekinthető, így LHH-térségben vagy szegregátumban. A fenti térképen jó látszik, hogy a
gyerekházak zöme az ország peremén, elsősorban Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Baranya megyékben található, teljesen lekövetve a
hátrányos helyzetű lakosság és a romák koncentrált jelenlétét. A gyerekházak zöme
jellemzően kisebb településeken működik.
Város önálló, szegregált – a központi településtől elkülönülő – településrészén is
működnek gyerekházak, például a görögszállási (Nyírtelek) a Rákóczi-tanyai (Vaja)
gyerekház. Romatelepen is működnek gyerekházak, ilyen például a monori.
Szintén sajátos helyzetűnek tekinthetőek az aprófalvas térségek gyerekházai, ahol a
gyerekház általában az egyetlen fizikai értelemben is jelen lévő közszolgáltatás. Közülük a legkirívóbb talán a Baranya megyei Hegyszentmártonban lévő Gyerekház, mert
magán a településen 1000 alatti a lakosságszám, a célcsoportnak tekintett 3 év alattiak
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száma mindössze néhány fő. A gyerekház így két másik települést is bevont az ellátási
területébe: Bogádmindszentet és Ózdfalut. Az rgyk.-sok aránya a három településen
81%, ami kirívóan sok, nem lehet tehát megkérdőjelezni a szolgáltatási szükséglet jelenlétét. Az ilyen helyszíneken általában szállítással oldják meg a családok bejutását,
ami viszont többletköltséget jelent a működtetésben. Ezeken a helyszíneken a szakemberrel való ellátottság is rosszabb, mint a nagyobb településeken, így a szükséges (pl.
fejlesztő) szakemberek utaztatása, megbízása szintén többletköltséget generál.
A 2016-ban hazai működési támogatásban részesülő 112 Biztos Kezdet Gyerekház

Tanyás térségben működik például a mórahalmi, nyírteleki gyerekház. A mórahalmiak a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás bevonásával oldják meg a beszállítást az
egyébként nagyon szórtan elhelyezkedő tanyákról. Nyírtelek esetében erre nincs szükség, mert a gyerekház egyetlen nagyobb tanyabokrot szolgál ki Görögszálláson.
A területi célzást nagyban javította, hogy a gyerekházak 2011-től a térségi gyerekesélyprogramokon belüli kötelező elemként, nem pedig önálló pályázat keretében kerültek
kialakításra. Az önálló pályázat ugyanis módot adott arra, hogy a valóban rászorulók
helyett az erősebb pályázók hozzanak létre gyerekházat, előmozdítva ezzel a lefölözés
lehetőségét: rossz helyzetű települések közül a legerősebbek létesíthettek gyerekházat.
A TÁMOP 5.2.3 konstrukció gyerekesélyprogramjai külső szakmai támogatással, helyzetelemzésre épülően közösségi tervezés keretében készítették el a szakmai programjaikat, így lehetőség nyílt rá, hogy az arra leginkább rászoruló településeken hozzák
létre a szolgáltatást.
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A gyerekházak feladatai, szolgáltatásai
A gyerekház olyan önkéntesen igénybe vehető, preventív célú szolgáltatás, amellyel a
mélyszegénységben élő, súlyos szocializációs hiányokkal küzdő szegény családokban
élő kisgyerekek – a szülő bevonásával – a későbbi fejlődésük szempontjából legfontosabb
korai életszakaszban kapnak segítséget készségeik és képességeik kibontakoztatásához.
Így lehetőség nyílik az esetleges problémák lehető legkorábbi felismerésére, a korai,
célzott képességfejlesztésére, a fejlődésbeli elmaradás megelőzésére, a hátrányok mérséklésére, a kirekesztődés kockázatainak csökkentésére, ami elengedhetetlenül szükséges a későbbi óvodai beilleszkedéshez és az iskolai sikerességhez.
A gyerekház elsődleges célcsoportja az óvodába nem járó kisgyermek és szülője. A
szolgáltatás a korábbiakban is az óvoda előtt foglalkozott a gyermekkel, amióta azonban
a kötelező óvodába járás kezdete 3 éves korra csúszott, a gyerekház alapvetően csak 3
év alatti kisgyerekeket lát el.
A gyerekház kicsi, személyes szolgáltatás, kb. 10 gyereknél és szülőjénél nagyobb
klienscsoporttal egyidejűleg már nem tud hatékonyan foglalkozni. Építészeti feltételeit tekintve a gyerekház általában családi ház nagyságú közösségi tér, amely méreteivel,
berendezésével is támogatja az intimitást igénylő, a személyességet középpontba állító
munkát. A gyerekház működhet önállóan vagy integrált közösségi térben, önálló vagy
integrált szolgáltatásként. Cél, hogy – különösen kisebb, szolgáltatáshiányos településen
– a célcsoporton kívüli lakossági köröknek is tudjon programokat szervezni.
A szolgáltatás törvényi szabályozásából kiemelendő, hogy a gyerekház a szülő és a gyermek számára együttesen biztosít szolgáltatást, tehát nem gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatási forma, holott sokan ezzel keverik össze, illetve ilyen elvárást
támasztanak vele szemben. Ezért nem is alkalmazható például rendszerszerűen védelembe vétel esetén, mint a napközbeni ellátások: a nem együttműködő szülő ellehetetlenítené a gyerekház munkáját. Nagyon is alkalmas azonban a szolgáltatás a gyermekek
védelembe vételének megelőzésére, ezért kulcsfontosságú, hogy az ilyen szempontból
érintett családok odajussanak, lehetőleg szakember személyes támogatásával.
A gyerekház a bölcsődétől a szülő–gyerek közös jelenléte mellett abban is különbözik,
hogy a gyerekház jelenleg más települési körben működik, mint a bölcsőde, bár a bölcsődei szabályozás változásával ez hamarosan nem így lesz, és párhuzamosan is funkcionálhatnak egy-egy településen.
A bölcsődének és a gyerekháznak eltérő a feladatrendszere. A gyerekház a szegény
családban élő, hátrányos helyzetű gyerekre céloz, és ő életükben az első olyan „intézményi” segítő szolgáltatás, amely a teljes családot is támogatja, a gyerek fejlődésén kívül
elősegítve a szülői attitűd változását. Az óvodához való viszonyt az egymásra épülés
határozza meg, a gyerekház fő feladata a gyermek és a család óvodára való felkészítése
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a sikeres óvodai integráció előkészítése érdekében. Különösen fontos ez a hátrányokkal
küzdő családok esetében: mire a gyerek óvodába kerül, a gyerek óvodaérettségi mutatóinak javulása mellett a szülő képes a szakemberekkel való érdemi együttműködésre is.
Az óvodával, bölcsődével ellentétben a gyerekház az év minden munkanapján nyitva
tart, és elérhető az odajáró családoknak.
A gyerekházak nem tekinthetők korai fejlesztést biztosító ellátásnak sem, szerepük
e tekintetben mégis pótolhatatlan, mert a hátrányokkal küzdő, gyakran tájékozatlan
családoknak segít a gyereknél felmerülő esetleges problémák, az eltérő fejlődés felismerésében, valamint szükség esetén a megfelelő szakember (pl. pszichológus, logopédus,
gyógypedagógus, gyerekorvos) biztosításában. Az érintett célcsoport vonatkozásában
e szakemberek folyamatos jelenlétére lenne szükség, mivel láttuk, hogy a korai életévekben kialakult hátrányok az egész életpályára hatással vannak. A szakemberektől a
szülők közvetlenül azt is megtanulhatják, hogyan segíthetnek a gyermeküknek. Különös jelentősége van ennek a ténynek ott, ahol szolgáltatáshiányos nemcsak a település,
hanem a környéke is. A gyerekházak területi célzásánál láttuk, hogy a szolgáltatás jelen
van a legrosszabb helyzetű területeken is, így éppen azokat a kisgyerekes családokat
tudja segíteni a gyermek problémáinak feltárásában és rendezésében, amelyek nagy
valószínűséggel el sem jutnának szakemberhez az óvoda előtt. A szükséges szaktudást
a gyerekházak elsősorban vásárolt szolgáltatásként biztosítják, de problémát jelent,
hogy a jelenlegi működési támogatásból ez nehezen oldható meg. A gyerekház más
problémákat is megelőz, mivel a családdal mint komplex rendszerrel foglalkozik, a
gyerek képességein kívül a szülői kompetenciákat is fejleszti, ezzel pedig meg tudja
előzni az olyan későbbi problémákat, melyek központi kiadásokat generálnak.
A hátrányos helyzetű családok megszólítása és a közös munkába való bevonása érdekében a gyerekház dolgozói jó, ha még a kisbaba születése előtt meglátogatják a
családokat. Az első látogatás célja a kölcsönös személyes kapcsolat kialakítása, a bizalom
megteremtése. Fontos, hogy a gyerekház dolgozói vagy segítői között legyen olyan
személy, aki a célcsoport tagja, aki közvetítője lehet a személyes kapcsolatok alakításának. Az első látogatás alkalmával különösen, de a későbbiekben is fontos a védőnővel
való együttműködés, közös családlátogatások megszervezése.

Jogszabályi megalapozás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
így jelenik meg a szolgáltatás:
„Biztos Kezdet Gyerekház
38/A. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő,
elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői
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kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
(2) A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a
gyermek és a család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes
családok számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival.
(3) A fenntartó a Biztos Kezdet Gyerekházat szolgáltatóként vagy más intézmény
szervezeti és szakmai tekintetben önálló egységeként működteti.”
A Biztos Kezdet Gyerekházak működési támogatását a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján lehet biztosítani. Működési támogatás jelenleg olyan szolgáltató után nyújtható, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program vagy a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus keretében a Biztos Kezdet Gyerekház projektet befejezte.
A gyerekházak alapvető szakmai-működési feltételeit a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet a részletesebb
szabályokat – a hazai támogatásban részesülő, szolgáltatási bejegyzéssel (működési
engedéllyel) rendelkező gyerekházak esetében – módszertani ajánlásban rögzíti.
A gyerekház mint szolgáltatás leglényegesebb feladatai a gyerek és a szülő (a család), a
kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek, valamint a helyi közösség köré összpontosulnak.
A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások:
– a gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával, vele partneri együttműködésben – középpontban a játékkal;
– a gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése;
– a gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése;
– azonosított fejlődési zavar, elmaradás vagy annak gyanúja esetén a gyermeknek és
szüleinek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása vagy a hozzáférés gyerekházban
történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése;
– a fizikai ellátás feltételeinek biztosítása, az ellátás igénybevételének segítő támogatása:
– étkeztetés (tízórai, uzsonna):
– Az étkezésre vonatkozó helyes szokások alakítása, kézmosás, asztalnál való étkezés,
a szociális és kommunikációs fejlődés támogatása, nyelvi fejlesztés társas helyzetben;
– az egészséges táplálkozásra való nevelés;
– az étkezések lebonyolításába (az étrend megtervezése, beszerzések, előkészítés,
rendrakás) a szülők aktív bevonása.
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– A személyes higiéné helyreállítására és megőrzésére irányuló szolgáltatások (mosakodási és mosási lehetőség), illetve az ehhez szükséges eszközök, anyagok (tisztálkodószer, mosószer stb.) biztosítása.
A szülőkre, a családra irányuló szolgáltatások:
– a korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyerekekkel való foglalkozások
során;
– ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése;
– a szülésre, a gyerek fogadására való felkészülés, családtervezési ismeretek, ennek kapcsán a várandós anyák kiemelt támogatása, a veszélyeztetett terhesség megelőzése;
– g yermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések;
– egyéni konzultációk a szülőkkel, nagyszülőkkel;
– a gyermek otthonának felkeresése;
– a hátrányos helyzetű (köztük roma) családok fokozott bevonása;
– a szülők megerősítése szülői, általános állampolgári és munkavállalói szerepeikben;
– a család háztartásvezetési, gazdálkodási ismereteinek bővítése;
– a kisgyermek testvéreivel való foglalkozás, pl. esetenként a nagyobb testvért is be
lehet vonni a gyerekház programjaiba.
A helyi közösségre irányuló szolgáltatások:
– a helyi döntéshozók és a fenntartó informálása a Gyerekház működéséről;
– a közösség életében való részvétel, közösségi rendezvények szervezése;
– kapcsolódás az adott településen, illetve kistérségben elérhető fejlesztési forrásokhoz.
A társszakmák közötti együttműködést segítő szolgáltatások:
– a gyerekház a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja;
– az ellátási területen humán közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel, személyekkel,
egyéb partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása, rendszerszerű, folyamatos
együttműködésük megszervezése;
– esetmegbeszélések kezdeményezése és lebonyolítása;
– rendszeres team-megbeszélések.
A családok, a helyi közösségek komplex támogatása csak együttműködés formájában
hatékony. A társszakmáknak fel kell ismerniük, hogy egymást erősíthetik az együttműködéssel, erőiket megsokszorozhatja a partnerség. Törekedni kell arra, hogy a gyermekintézmények, szolgáltatások együttműködése során kialakuljon a gyerekek fejlődését segítő fejlesztő-követő rendszer, amelyben a Biztos Kezdet partnerségre épülő
szellemiség tovább él, ezáltal az érintett családok életében néhány éven belül valódi
változásokat érhetünk el.
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Problémát jelent azonban, hogy a gyerekházak helyszínein általában kapacitáshián�nyal küzdenek a humán szolgáltatások, így az érdemi együttműködés nehézkesen működik.
Szakmai-módszertani támogatás
A gyerekházak szolgáltatásainak minőségét, kreatív, nyitott attitűdjét szeretnénk megőrizni hosszú távon, mivel csak így várható, hogy a célcsoport érdeklődése tartós lesz
iránta. Ezért a kezdetektől terveztünk a szolgáltatás mellé egy szakmai-módszertani
kísérést, amit korábban a TÁMOP 5.2.1, jelenleg az EFOP 1.4.1 kódszámú „Gyerekesély”
kiemelt projekt biztosít. A kiemelt projekt alapvető támogatásai közt megemlítendő a
gyerekházak dolgozóinak képzése, szakmai műhelyek szervezése, a központi dokumentációs rendszer és a mentorálás.
Dokumentációs rendszer
A gyerekházak szakmai módszertani munkáját központi dokumentációs rendszer is
támogatja, amelyet minden háznak kötelezően – naprakészen – vezetnie kell. A dokumentációs rendszer biztosítja a szolgáltatás működésének átláthatóságát, a szakmai
munka minőségi mutatóit is. A dokumentációs rendszer vezetését a mentor követi, és
szükség esetén felszólítja a gyerekházat a hiányzó adatok pótlására.
A dokumentációs rendszer lehetővé teszi a házak számára a gyors, hatékony és kezelhető dokumentálást, a szükséges információkhoz való hozzáférést. Tartalmazza a
gyermekek fejlődési mutatóit, az elvégzett felmérések, vizsgálatok, szűrések eredményeit, a különböző szolgáltatások gyerekekre, szülőkre, helyi közösségekre és szakmai
partnerekre irányuló tervezését, és megvalósulásának részleteit. Követhető a gyerekházakban működő szakmai munka minősége a team-ülések és partnerség dokumentálása által, illetve az esetleges fejlődési elmaradásokra adott reakciók, válaszok által is.
A dokumentációs rendszer mellett a gyerekháznak a jövőben a KENYSZI rendszerét
is vezetnie kell a szolgáltatásra vonatkozóan.
Mentorálás
A gyerekház teljes tevékenységrendszerének minőségi megvalósulását, a szakmai igényesség állandó jelenlétét a kiemelt projekt által kiképzett és szervezett mentori munkaközösség támogatja.
A mentor fogalma itt nem azonos a szociális, köznevelési vagy felzárkózási fejlesztésekben megjelenő támogató szakemberrel. A mentor kliense nem személy (például a
gyerekház munkatársa), hanem a teljes gyerekház. A kiemelt projektben alkalmazott
mentor a program filozófiájának érvényesülését ösztönzi. A mentor nem egyetlen modellt, hanem olyan standardok, jó gyakorlatok kialakítását támogatja, amelyek rugal-
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masan adaptálhatóak, a gyakorlat során továbbfejleszthetőek, elősegítve ezzel a fenntarthatóságot is.
Intenzív mentorálásra a gyerekház létesítése és elindulása szakaszában van szükség,
a gyerekház alapvető működési ismeréveinek és helyi beágyazottságának megteremtése érdekében. Ez most az EFOP által támogatott újonnan létesülő gyerekházak esetében
lesz aktuális.
A gyerekház működésének később szakaszában a mentor elsődlegesen módszertani
szerepkört tölt be: segíti a gyerekház szakmai munkáját, illetve fontos tevékenysége a
képzések, továbbképzések (szakmai műhelyek) szervezésében és lebonyolításában való
közreműködés is a szolgáltatás dolgozói és szakmai partnerei számára.

A gyerekházak társadalmi haszna
Az 1990-es években intenzív érdeklődés kezdődött a kora gyerekkorral kapcsolatban,
a kutatók után a társadalom is felismerte az első három év alapvető jelentőségét és
megismételhetetlenségét a kognitív fejlődésben. Rájöttek, hogy a nem megfelelő korai
ingerek miatt (ami a nélkülöző családokban gyakrabban előfordul) a gyerekek jelentős
része nem lesz iskolaérett, mire iskolába kerül. Az elmúlt évtizedekben a kora gyerekkor
fontosságára azonban nemcsak az agykutatók, hanem a közgazdászok is felhívták a
figyelmet. James Heckman Nobel-díjas közgazdász szerint a kora gyerekkor kiemelkedően fontos időszak az emberi tőkébe való beruházás folyamatában. Heckman szerint
a korai életszakaszban való tanulás a későbbi sikerek alapja, a korai befektetések sokkal
jobban megtérülnek, mint a későbbiek, a hátrányok kiegyenlítésére irányuló törekvések
is jóval kifizetődőbbek korai életkorban. Ekkor alakul ki a társadalommal szembeni
pozitív vagy negatív beállítódás, ekkor teszünk szert olyan alapvető készségekre, mint
a társakkal, illetve a felnőttekkel való együttműködés, ekkor kezdjük kiépíteni az autonómiánkat és így tovább. Így a kisgyermekkor ideális szakasz az emberi tőkébe való
beruházás szempontjából, amihez képest a későbbi korrekciós beavatkozások, például
az iskolai nehézségekkel küzdők felzárkózásának segítése vagy a kimaradókkal való
foglalkozás már sokkal kevésbé megtérülő beruházás.
A gyerekház egyik alapvető célja az óvodai / későbbi iskolai integráció támogatása.
A gyerekházak biztonságos, ingergazdag, jó hangulatú környezetet tudnak biztosítani,
ahová szívesen járnak vissza a felnőttek és gyerekek egyaránt. A szolgáltatás olyan
minőségi játékokat, ezzel fejlesztési lehetőséget biztosít a többnyire rossz szociális
körülmények között élő gyerekeknek, amihez a gyerekház híján valószínűleg egyáltalán
nem jutnának hozzá. Tartós kedvező hatás ott figyelhető meg, ahol a családok rendszeresen és hosszú ideig látogatják a gyerekházat. Azok a gyerekek, akik rendszeresen jelen
vannak, jobban alkalmazkodnak új helyzetekhez, türelmesebbek, és nagyobb mértékben
alakul ki náluk egyfajta napi rendszeresség. A gyerekek optimális mértékben ki tudják
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bontakoztatni képességeiket; jót tesz nekik, hogy közösségbe járnak, hasonló korú
gyerekekkel játszhatnak együtt.
További kedvező tapasztalat a javuló anya–gyerek-kapcsolat. A szülők számára azért
pozitív is a gyerekház hatása, mert megtanulnak konfliktus nélkül együttműködni és
nyíltan kommunikálni a gyerekkel foglalkozó szakemberekkel.
Az óvodák visszajelzései is megerősítik, hogy a gyerekház hatékonyan járul hozzá a
gyermek óvodaéretté válásához és az együttműködő szülői attitűd kialakításához. A
gyerekház hatásai hosszú távon jelentkeznek, de a korai – időben történő – beavatkozás
számos későbbi társadalmi költséget megelőz, kivált. A gyerekház társadalmi haszna a
ráfordított költségek többszöröse.
Itt kiemeljük, hogy a Biztos Kezdet adaptációs mintája, a Sure Start program helyi
programjainak hatásvizsgálata az 5 év alatti gyerekek esetében legfontosabb közvetlen
eredményként a szülők magatartásában bekövetezett pozitív változásokat és a gyerekek
egészségi állapotának javulását jelöli meg. A gyerekházakról nálunk a Hétfa Kutatóintézet Kft. végzett egy hatásvizsgálatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából.
Elemezésük szerint „a kora gyermekkorra koncentráló programoknak hosszú távon van
igazán jelentős hatásuk, és a kora gyermekkori fejlesztést vizsgáló nemzetközi programok
megtérülése 2,38 és 12,9 között szóródott, ezen hasznok forrása a magasabb végzettség, a
jobb munkapiaci elhelyezkedés, a kisebb bűnözés. Ennek eredményekként a fenti 680 695
gyerekenkénti költség hosszú távon 1,62 és 8,78 millió Ft-nyi társadalmi hasznot eredményez
gyerekenként 20-30 éves időtávon. Figyelembe véve, hogy 2014-ben összesen 1700-nál is több
rendszeres résztvevő volt a gyerekházakban, ez a bruttó gazdasági haszon 2,75 és 14,93 milliárd forint közé eshet az éves befektetésekre vetítve. Ezek a becslések konzervatívak, mivel
nem számolnak számos, a gyerekházak járulékos hatásával a szülők vagy a testvérek vonatkozásában, illetve a magyar munkaerőpiacon jellemző képzettségi bérprémium mértékénél
kisebb angolszász értékekkel számolnak csak.”1

A gyerekházak fenntarthatósága
A gyerekházak ott tudják a legjobban elérni céljukat, ahol a megfelelő területi célzásnak
köszönhetően a szolgáltatásra szoruló célcsoport tartósan jelen van. Másik fontos
szempont a gyerekházak hálózatának bővítésénél a kiszámíthatóság, amelynek értelmében mind a hazai finanszírozási igény, mind a szakmai támogatás oldaláról fontos,
hogy tervezhető legyen a bővülés.
A felzárkózási programok egyik legfőbb tanulsága eddig, hogy az érdemi változásokhoz, valódi eredmények eléréséhez nem elegendő a 2-3 három éves projektidőszak.
1

http://hetfa.hu/2017/03/elerheto-a-biztos-kezdet-program-hatasvizsgalata/
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Különösen igaz ez azért is, mert a célcsoportot kisgyerekek jelentik, ezért gondoskodni
kellett a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságáról. Ennek előkészítése kormányzati ciklusokat átívelően folyt, így mára a gyerekházak uniós fejlesztést követő működési
támogatását a központi költségvetés biztosítja. A jelenleg kiírt EFOP-pályázatban már
listában meghatározott települési kör vehet részt, amely számára előírás, hogy a települési gyerekek több mint fele rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
(rgyk.-s) legyen. A megfelelő üzemméret jobban garantálja a fenntarthatóságot, ezért
elvárás még az is, hogy a gyerekházra pályázó településnek 1000–4000 lakosa legyen.
Az EFOP-fejlesztés eredményeként legalább 50 új gyerekház létesülhet, 4 éves projektek
keretében.
A későbbiekben érdemes megfontolni, hogy ne csak uniós forrásból, hanem hazai
pályázatból vagy önerőből is lehessen gyerekházat létesíteni annak érdekében, hogy a
legrosszabb helyzetű, szolgáltatáshiányos földrajzi területeken eredményesen segíthessük a kisgyermekek köznevelési rendszerbe való belépését, a hátrányos helyzetű családok számára olyan lehetőséget biztosítva, amely révén sikerül megtörni a hátrányok
újratermelődését.
Talán sikerült röviden bemutatni, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház fő funkciója a
hagyományos intézményi ellátás által el nem ért 0–3 éves, szegény családban élő, hátrányos helyzetű és korosztályra való fókuszálás. A gyerekház a gyermekvédelem rendszerében ilyen módon hiánypótló pillért tölt be. Fontos lenne azonban a hátrányos
helyzetű gyerekekre irányuló hasonló preventív célú szolgáltatások körét bővíteni és a
tanköteles korú gyerekekre irányuló szolgáltatási kört is megjeleníteni a hazai rendszerben. A szintén évtizedes múltra visszatekintő, de elsősorban uniós projektként
működő tanodák például éppen egy ilyen szolgáltatásnak számítanak, és annak a jövőbeli csomagnak a részei lehetnének, amelynek első eleme a gyerekház. A hátrányos
helyzetű gyermekekre irányuló szolgáltatások körét azonban a jövőben még tovább
szükséges bővíteni ahhoz, hogy ők is valódi esélyt kaphassanak hátrányaik időben
történő kompenzálására, függetlenül attól, hogy az ország melyik településén élnek.

„A sajátosan magyar modell”
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HORATIUS ÉS A HELYES CSELEKVÉS
Módszertan törvényi keretben
A Gyermekvédelmi Törvény 20. születésnapjára, jelképes szakmai emlékkönyvünkbe
írom ezeket a sorokat. Közben régi fényképek helyett közlöny-állapotukban megsárgult
jogszabályokat, elhalványult kéziratokat nézegetek. Van, ami a kezembe kerül, van,
amit most nem találok (pedig fontos lenne), de később biztosan rábukkanok.
Az ünnepi alkalom talán megengedi a mértéktartó személyességet is, hiszen amiről
írok, abban éltem az elmúlt 20 évben.
Ki ismeri a magyar gyermekvédelmi módszertan „családfáját”? Nem a gyermekvédelem történetét, az intézmények, a szabályozás történetét, nem egyszerűen a módszertan
történetét, hanem a módszertan szellemi örökségének leszármazását? Azt a szellemi
örökséget, amit személyek, „közvetítők” útján kaptunk, és így hatott mindannyiunkra,
akik a Gyermekvédelmi Törvény rendelkezése értelmében a módszertani munka megszervezésébe fogtunk.
Persze ez is olyan, mint minden családfa: büszkék vagyunk híres felmenőinkre, van,
akire nem annyira, akadnak rajta fehér foltok, van, akinek csak a nevét ismerjük, és a
legtöbbet a saját águnkról tudjuk (tudjuk?). Minek ez ide? Például azért, mert a szár
mazásunk kihat az identitásunk alakulására. Igaz ez a gyermekvédelem eredetére és a
gyermekvédelem szakmai-módszertani identitásának alakulására is.
A családfa-hasonlat az objektív szakmaiság mögötti személyességre is utal.
Tömör és kézenfekvő gondolat, hogy az eredményre vezető gyermekvédelmi tevékenység
alapvető feltétele a személyközi kapcsolat – szakmai rendszerben. Úgy tűnik, hogy ez magától értetődik. Magam azonban csak 1999. december 16-án, a bácsalmási lakásotthon
megnyitóján tartott előadásom közben jöttem rá (pedig akkor már két évtizedet töltöttem a gyermekvédelemben), és fogalmaztam meg először. Ez volt a XX. században
tartott utolsó szakmai előadásom. Most az az érzésem, hogy ott, a megnyitó emelkedett
légkörében gyermekvédő elődeink üzentére, hagyományára találtam, azt közvetíthettem
a XXI. századi utódoknak.

Üzen a múlt
Ami a személyest és a szakmait illeti: még 1979 tavaszán az MTA Pedagógiai Kutató
Csoportjában néhány váratlanul előkerült, különösen értékes és érdekes régi kiadványt
bízott rám Köte Sándor neveléstörténész professzor, szigorúan figyelmeztetve, hogy
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pszichopedagógusként a gyermekvédelemben ezeket ismernem kell. Dolgozzam föl,
publikáljam. A kiadványok XIX. század végi, XX. század eleji gyermekvédelmi és gyermektanulmányi kötetek voltak. Ezek alapozták meg módszertantörténeti érdeklődésemet, s szakmai gondolkodásomban ma is gyakran eligazítanak. Szöveggyűjteményt is
összeállítottam belőlük.1
A gyermekvédelmi módszertan családfáját tekintve „eredetünk” meghatározó dokumentuma az 1899-ben Budapesten rendezett Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus
Naplója. Csupán a kongresszus három cél- és okmeghatározó gondolatát emelem ide:
A tizenkilencedik század végén szükségesnek tartják, hogy nemzetközi szintű egyeztetés tisztázza „azokat a kérdéseket, melyek a gyermekek védelmi ügyére vonatkoznak
s megállapítsa azokat az irányelveket, melyek szerint a védelmet intézni kell […]”.2
Távlati céljuk volt, hogy ezeket nemzetközi kongresszusok határozzák meg.
Ezért kidolgozták és elfogadták a kongresszusok szabályzatát, amely rögzíti azokat
a gyermekvédelem előtt álló általános és különös célokat, „melyek az emberi nem fejlődésének érdekében, a kiskorúakkal szemben szem előtt tartandók”.3
Nem voltak ezek kisebb célkitűzések összességükben, mint a gyermekvédelem eszméjének intézményesítése, fogalmi körének, munkaterületeinek tisztázása, szakmai feladatainak
kijelölése és intézményes gyakorlattá formálása.
A kongresszus természetesen szakosztályokban dolgozott (jogi, orvosi, pedagógiai,
jótékonysági, emberbaráti). A szakosztályi üléseken bemutatták az elért gyakorlati
eredményeket és megvitatták a további teendőket. A Naplóból kiderül, hogy a Kongresszuson a kor legkiválóbb (ma is számon tartott szakemberei) vettek részt, saját
szakterületük tudásával szolgálva a gyermekvédelem közös ügyét.
A Köte professzor úr útba indító figyelméből kapott kiadványok többsége a gyermektanulmányozás (pedológia) kérdéseivel foglalkozik. Izgalmasak. De nem ezekre hivatkozom. A magyar gyermektanulmányi mozgalom avatott monográfusa, dr. Deák Gábor
idézi: „a gyermektanulmány magában foglalja mindazokat a tudományokat, amelyek
magára a gyermekre vonatkoznak”.4 A gyermektanulmányozásnak „mint tudományos
diszciplínának általában az »általános lélektan«-ból, az antropológiából, a biológiából,
a fiziológiából, a szociológiából, a pedagógiából vezetik le az eredetét. Helyet kapnak
benne a gyógypedagógia, a karakterológia, a differenciál- és általános fejlődéslélektan,
Domszky András: Gyermekvédelem-történet I. Magyar gyermekvédelmi írások a XX. század első harmadából.
Szöveggyűjtemény, Budapest, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1996.
2
Scherer István (szerk.): A József cs. és kir. Főherczeg Ő Fensége védnöksége alatt 1899. évi szept. hó 13–17.
napjaiban tartott Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus Naplója, Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, 1900, 7–8. http://mek.oszk.hu/08200/08215 (Letöltés ideje: 2017. 08. 28.),
3
Scherer: i. m., 31.
4
Deák Gábor: A magyar gyermektanulmányi mozgalom története. (Összefoglalás), Magyar Pedagógia, 98.
évf., 1998/1, 64.
1
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a kriminalisztika, a pathopszichológia, valamint az esztétika szempontjai. Noha tárgya
és céljai szerint különbözik ezektől a tudományágaktól, felhasználja azok eredményeit,
módszereit a gyermek iránti pedagógiai érdeklődésében.”5 „Külön sajátossága a magyar
gyermektanulmányi mozgalomnak, hogy szorosan összekapcsolódott a gyermekvédelemmel: szinte abból nőtt ki.”6
Kulturális örökséget hordozunk akkor is, ha nem tudunk róla. Szeretném ezt itt is
tudatossá tenni. Már csak azért is, mert a munkánk során mindig törekedtem ennek a
felismerésére, közvetítésére, továbbadására.

Az elôdök
A módszertan családfájának itt egy új, az előzőekhez képest távoli „hajtásához” érkeztünk.
A törvény megszületését megelőző másfél évtizedben bontakozott ki az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Felügyeleti és Továbbképzési Osz
tályának tevékenysége. Az OPI Gyermekvédelmi Osztályát „örökbe fogadó szülők” segítették az „életbe indulásban”: Járó Miklósné és dr. Gáti Ferenc, akik mindent tudtak a
gyermekvédelemről és a terepmunkáról. (Gáti tanár úr például az ötvenes évek elején
ifjúságvédelmi felügyelő, családgondozó volt a ferencvárosi „Dzsumbujban”.) Tapasztalatból ismerték, hogyan lehet országos viszonylatban megszervezni a gyermekvédelmi
szakmafejlesztő tevékenységet, szakmai műhelyekkel, továbbképzésekkel, kiadványokkal
segíteni a terepen dolgozó kollégák napi munkáját. Mindketten szervezői és irányítói
voltak ugyanis az 1957 és 1962 között működő Országos Gyermekvédelmi Tanácsnak
(OGYIT). S hogy a „családfához” kapcsoljam őket, Gáti Ferenc – többek között – Nemes
Lipóttól tanulta a szakmát. (Nemes Lipót alapította meg 1913-ban a Magyar Gyermektanulmányi Társaság Jog- és gyermekvédelmi szakosztályát.) Konzultációval, az OGYIT
szakmai kiadványainak rendelkezésünkre bocsátásával adták tovább az örökséget.7 Járó
Miklósné az OGYIT megszüntetése után, 1963-tól az OPI Nevelési Tanszékén foglalkozott
tovább a gyermekvédelem kérdéseivel. Murányi-Kovács Endrénével 36 nevelőotthonban
ezer állami gondozottra kiterjedő szociológiai, pszichológiai és pedagógiai felmérést végeztek, s ennek nyomán nevelési kísérletet indítottak. Murányi-Kovács Endrénétől „ágazik el” a módszertan családfájának újabb hajtása. A nevelőotthoni tanár szakot ő indította el 1968-ban a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a gyermekvédelemben dolgozók
számára, majd az ezt kiterjesztő pszichopedagógus-képzést 1973-ban.8
Deák: i. m., 59.
Deák Gábor: A magyar gyermektanulmányi mozgalom története. I, Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet –
Magyar Pedagógiai Társaság – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2000, 90.
7
Az OGYIT sokszorosított kiadványait, cikkgyűjteményét bekötve, öt vaskos kötetben jelenleg én őrzöm.
8
Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógus-képzés története, Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2000, 169.
5
6
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Az OPI Gyermekvédelmi Osztálya 1982-ben jött létre dr. Blumenfeld Gyuláné vezetésével. Feladatai közé tartozott az oktatási és gyermekvédelmi intézmények gyermekvédelmi dokumentumainak kidolgozása, továbbá a szakmai tapasztalatok feldolgozása,
továbbképzések szervezése, a gyermekvédelmi szakfelügyelet és a munkaközösségek
irányítása, közreműködés a gyermekvédelem fejlesztési terveinek kidolgozásában,
kutatások, kísérletek kezdeményezése, kiadványok készítése, a magyar gyermekvédelem
történetének feldolgozása, a külföldi tapasztalatok gyűjtése. Az osztály munkatársainak
szakmai irányultságát meghatározta „A társadalmi beilleszkedési zavarok komplex
vizsgálata” (TBZ) című tárcaközi kutatási főirány. Két kollégánk, dr. G. Cseres Judit és
Csókay László tagja volt a gyermekkori beilleszkedési zavarok kutatására szerveződött
munkacsoportnak, magam kérdezőbiztosként működtem közre (Hanák Katalin szakmai
irányítása mellett). Munkánk tehát a TBZ-kutatásokra figyelve folyt, és azok intenzív
fázisának 1983-as lezárulása után is abból építkezett.
Dr. Blumenfeld Gyuláné és dr. G. Cseres Judit elévülhetetlen érdeme, hogy 1989-ben
megalakulhatott a FICE, a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi
Egyesülete, és közvetítésével intenzív külföldi tapasztalatcsere kezdődött a gyermekvédelmi intézményekben közvetlenül gyermekekkel foglalkozó munkatársak részére.
Ennek az időszaknak megismerését segítheti az osztály által 1982 és 1991 között
kiadott Gyermek- és Ifjúságvédelem című szakmai folyóirat, valamint munkatársaink
publikációinak tanulmányozása.9
A nyolcvanas évek végén már folyamatosan napirenden volt a gyermekvédelem szükségleteihez jobban igazodó feladatrendszer és adekvát szervezeti rendszer keresése.

Az elôzmények
A Művelődési Minisztérium miniszteri értekezlete 1987-ben elfogadta „A gyermek- és
ifjúságvédelemről szóló magas szintű jogszabálytervezet alapelveiről” készített előterjesztést. A magas szintű jogszabály előkészítéséről a szakma nyilvánossága dr. Vabrik
László, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze előadásából értesült a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szakosztályának 1987. május 13-i ülésén.
Több tervezet készült valamilyen országos hatáskörű szakmai támogató intézmény
létrehozására is.10
1988. május 1-jétől a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály az önálló szociálpolitikai
ágazat „rehabilitációja” során megváltozott ágazati irányítás következményeképpen
Domszky András: Az Országos Pedagógiai Intézet Gyermek-, Ifjúságvédelmi és Felügyeleti Osztályának szakirodalmi tevékenysége (1981–1987). Bibliográfia (kézirat), Budapest, 1988.
10
Ilyen volt 1988-ban a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Vizsgáló és Módszertani Intézet, 1989-ben az Országos Mentálhigiénés és Családsegítő Központ, 1990-ben pedig az Országos Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet terve.
9
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a Szociális és Egészségügyi Minisztérium alá került. Kiváltunk az OPI szervezetéből, és
(mivel az újonnan formálódó szociális ágazati minisztériumnak szakirányú háttérintézménye nem volt) az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár
(MEDINFO) működtetői irányításába kerültünk.
A rendszerváltozást követően, 1992 tavaszán került sor dr. Herczog Mária vezetésével az osztály újjászervezésére. A szakmai közélet akkor már nem csupán az állami
szférában zajlott. Figyelembe kellett vennünk a megalakuló nonprofit vállalkozások,
egyesületek, alapítványok, valamint az egyházi szervezetek működését is. Módszertani feladataink jellegét ebben az időszakban az útkeresés (a koncepciók összeállítása) és
a gyermekvédelmi rendszer átalakításának segítése jellemezte (például háttéranyagok
összegyűjtése, kidolgozása a készülő Gyermekvédelmi Törvény tervezetéhez). A kor
kihívásaihoz való igazodást jeleníti meg az osztály megújuló folyóirataként kiadott
Család, Gyermek, Ifjúság. Az átalakulást kívántuk segíteni és a készülő törvény szakmai
hátteréhez is szerettünk volna hasznos segítséget nyújtani A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata című, 1994-ben megjelent könyvünkkel.11 1996-ban az osztály munkatársai külső munkatársakkal kiegészülve elkészítették a Baranya megyei gyermekvédelem
helyzetelemzését és a megye gyermekvédelmi koncepcióját. Ez a munka megalapozó
módszertani tanulságokkal szolgált később a megyei gyermekvédelmi szakellátási
koncepciók elkészítését támogató-véleményező feladataink teljesítésében az Országos
Család- és Ifjúságvédelmi Intézetben.
Ismét a személyes és a szakmai: a Gyermekvédelmi Törvény végső kialakítása és elfogadásának előkészítése 1995-től Gáspár Károly és munkatársai nevéhez fűződik.
Ebben az enyhén fogalmazva is „sziszifuszi” munkában a külföldi megközelítéseket és
módszereket elsősorban dr. Herczog Mária közvetítette, alapvetően gyermekjogi megközelítéssel.
Ő szorgalmazta azt is, hogy a törvény bevezetését kétévnyi felkészülési időszakkal
kellene megalapozni. Ennyi időre volna szükség az alapdokumentumok, a kézikönyvek, a
törvény végrehajtását segítő szakmai oktatócsomagok elkészítéséhez, az átképzésekhez,
az ismeretterjesztésre, a közvélemény tájékoztatására. Erre sajnos akkor nem volt mód.
A Gyermekvédelmi Törvény életbe lépésekor, 1997 október–novemberében háromnapos felkészítő konzultációkon vettünk részt előadóként Fóton, a Károlyi István Gyermekközpontban. Ezeket a minisztérium szervezte a gyermekvédelem különböző ellátási területein dolgozó vezető munkatársaknak. Ott kérdőíves felmérést is végeztünk,
hogy a hamarosan megalakuló Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetben majd
célzott támogató programokkal segíthessük a törvény által megindított átalakulási
folyamatokat, szervezeti változásokat, újfajta feladatteljesítést.
Csókay László – Domszky András – Hazai Vera – Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata,
Budapest, Pont Kiadó, 1994.
11
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Ezek a jelzésszerűen bemutatott előzmények és előkészítő folyamatok alapozták meg
a Gyermekvédelmi Törvényben (és végrehajtási rendeleteiben) meghatározott módszertani feladatellátás szervezetében később kibontakozó módszertani munkát.
A törvény életbelépése előtt a gyermekvédelemben általában és az újabb módszertani megoldások igazolása érdekében különösen is a szaktudományos hivatkozások voltak
jellemzőek. (A törvény életbelépése után viszont az ellátásszabályozáshoz való igazodás
ezek fontosságát némiképp elhomályosította.)
„Est modus in rebus, sunt certi denique fines.”12 Sokszor gondoltam akkor és a későbbiekben is erre a Horatius-idézetre, de nem korlátozó értelemben, hanem a törvényben
rejlő lehetőségek kibontásán töprengve.

Megalakulás
A gyermekvédelem módszertanának a törvény nem feltétele. Országosan összehangolt,
szervezett módszertani tevékenység viszont csak a törvény intézményes feltételrendszerében tud kibontakozni és kiteljesedni. A szükségletek, folyamatok és összefüggéseik
áttekinthetővé tétele, országos szintű megjelenítése, a segítő-szolgáltató kapacitások
tervezése, a tapasztalatok és jó gyakorlatok szervezett összegyűjtése és elterjesztése, a
gyermekvédelem intézményes rendszerének belső, szakmai ismeret- és eljáráskészletének szakmai fejlesztő szabályozása ebben a keretben lehetséges. Erre a célra és további
meghatározott gyermekvédelmi szakmai feladatok teljesítésének koordinálására hozta
létre a Gyermekvédelmi Törvény 1998. január 1-jével a Népjóléti Minisztérium háttérintézményeként az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetet.
A Gyermekvédelmi Törvény közlönyállapota (1997. V. 8.) szerint:
102. § Az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet továbbképző, tudományos és
módszertani intézmény. Az Intézet ellátja a szakmai módszertani ellenőrzéssel, a tudományos kutatás támogatásával, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint
a külön jogszabály által tevékenységi körébe utalt szakértői és speciális szolgáltató
feladatokat.
A hivatkozott külön jogszabály a 45/1997. (XII. 17.) NM-rendelet, mely 1998. január
1-jén lépett hatályba, erről a következőkben rendelkezett:
1. § (1) A Gyvt. 102. §-ában meghatározott Országos Család- és Gyermekvédelmi
Intézet (a továbbiakban: Módszertani Intézet) a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének jogutódja.

„Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum.” „Van mértéke a dolgoknak, s a határok is állnak, Melyeken innen s túl helyesen cselekedni sosem bírsz!” (Horatius:
Szatírák I, I, 106–107. Horváth István Károly fordítása)
12
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(2) A Módszertani Intézet tevékenységi körébe tartozik a gyermekek védelmével és
a gyámügyi igazgatással kapcsolatos módszertani, információs, képzési, kutatási és
nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása.
Kiemelésre kívánkozik, hogy az új minisztériumi háttérintézményt az NM-rendelet
Módszertani Intézetnek nevezi. Ezt az alapfunkcióját – bár a következő 14 évben többször átszervezték, beolvasztva különböző, eltérő feladatkörű intézményeket – mindvégig megőrizte.
Fontos az is, hogy az OCSGYVI a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének jogutódja. Az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet a BOMI épületében jött létre,
a BOMI feladataival integrálódott az új intézménybe.13
Az OCSGYVI igazgatója dr. Herczog Mária volt. Az Intézet szervezeti felépítése a törvényben, illetve a külön jogszabályban meghatározott feladatai, valamint a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátási területek szerint alakult. Osztályokra tagozódott: Alapellátási
Osztály I. (Papp Krisztina), Alapellátási Osztály II. (dr. Korintus Mihályné), Szakellátási
Osztály (Domszky András), Szervezési Osztály (dr. Magyar Gyöngyvér), Gyermekjogi Osztály (dr. Vajna Virág). Ezek ellátásonként szakterületi referatúrákból épültek fel. Az egész
Intézetnek és minden osztálynak a saját területén két alapvető feladata volt:
– Kezdetben, a törvény hatályosulása során segíteni az önkormányzatokat az ellátórendszer kiépítésében. (A települési önkormányzatokat az alapellátás új ellátási formáinak létrehozásában, az új intézmények kialakításában. A megyei önkormányzatokat a
szakellátás megyei koncepciójának elkészítésében és a korábban is létezett szakellátási
intézmények törvény szerinti átformálásában.)
– A másik, távlatosabb feladat a területi módszertani munka megalapozása és a
módszertani intézmények majdani rendszerének kiépítése volt.
Kivételt képezett a bölcsődei terület, hiszen a BOMI nagy múltú területi-módszertani hálózattal rendelkezett.
Az OCSGYVI-hez tartozott az örökbefogadások országos nyilvántartását vezető és a
külföldi örökbefogadásokat intéző iroda is.
A Módszertani Intézetben folytatódott a még 1993-ban dr. Herczog Mária által kezdeményezett angol gyermekvédelmi nyilvántartási adatlaprendszer Dettre Erzsébet
nevéhez kötődő hazai adaptációja.14 Az adatlapok bevezetését – Magyarországon először
A BOMI 1970-ben alakult meg, és az első években az OKI épületében, a Gyáli úton működött (Országos
Közegészségügyi Intézet, Budapest, IX. Gyáli út 2–6.). 1977-ben épült fel a kifejezetten a bölcsődei módszertan művelésének céljára tervezett Tüzér utcai épület, akkor költözött oda. Az épület földszintjén például a bölcsődei megfigyeléseket, kutatásokat, módszertani munkát, továbbképzéseket segítő kiváló
bölcsőde is működött egészen 2004-ig.
14
Dettre Erzsébet: „Gyermekeink védelmében”. Kézikönyv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban részesülők gondozását-nevelését segítő adatlapok használatához, Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, 1999.
13
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– több mint 3000 fő részvételével, 13 helyen egyidejűleg zajló videokonferencia alapozta meg.
A kezdeti idők különösen intenzív munkát igényeltek. A feladatok részben adottak
voltak, részben folyamatosan érkeztek a megkeresések. Feladataink nagyságához és
összetettségéhez képest pedig mindenképpen kevesen voltunk.
Közben a Módszertani Intézetet is „föl kellett építenünk” megfelelő munkatársakból.
Magam a Szakellátási Osztályt vezettem, és az új munkatársak kiválasztásakor a
következő szempontokat követtem: legyen adekvát képesítése, az adott ellátás területén
szerzett, legalább ötéves szakmai tapasztalata, legyenek szakmai elképzelései arról,
hogy mit és hogyan kellene megváltoztatni, tudjon publikációt készíteni és előadást
tartani, valamint legyen nyitott a saját gondolati rendszerétől eltérő szakmai megközelítésekre is.
Az első hónapban minden szakterületi referensnek az volt a feladata, hogy gyűjtse
össze a munkájához szükséges címjegyzékeket, statisztikákat, jogszabályokat, szakirodalmat. Kezdje el megyénként az ellátási területére vonatkozó dokumentumok gyűjtését. Építse ki az intézeten és a szakterületén belüli személyes kapcsolati hálóját. Gondolja végig, hogy milyen civil szervezeteket tudna bevonni a szakterületi referatúrája
tevékenységébe. Gondolkozzon a szakmai területe „ideáltipikus” ellátási modelljén.
Gyűjtse össze a megyei gyámhivatalok területére vonatkozó ellenőrzési terveit.

Normaképzés és mûködés
A Szakellátási Osztály profilját és működési módját tapasztalati építkezéssel formáltuk.
A visszatérően jelentkező feladatokat tipizáltuk és munkatervbe iktattuk. Feladatainkat igyekeztünk úgy teljesíteni, hogy a későbbiekben mintául szolgáljanak a hasonlóak
megoldásához. Figyeltünk a saját működésünk eredményre vezető szabályosságaira is,
hogy ezekből belső eljárási szabályrendszert formálhassunk.
A Szakellátási Osztály lehetséges szervezeti kultúráját, hatékony munkamódját a
feladat- és a személykultúra elegyéből törekedtünk kialakítani. A szakterületi referatúrák rendszere alkotja a szervezet struktúráját, de minden referens hozzáértése alapján
jut a funkciójába, amit a többiekkel mellérendelt viszonyban, de közös értékek alapján,
a közös cél érdekében és másokkal alkalmi vagy tartós koalícióban együttműködve lát
el. Az adott, konkrét feladat határozza meg azt, hogy mely munkatársak dolgoznak
együtt, függetlenül a munkakörüktől és a szervezetben elfoglalt helyüktől.
Az 1998-as esztendő végén úgy értékeltem, hogy mindenki felmérte a teendőit, kialakította a feladatkörét és a módszereit, az intézményekben is megismertek minket,
tudják, hogy mit várhatnak tőlünk, és mit szeretnénk elérni. Kipróbáltuk az együttműködést az osztályon, az intézeten belüli és a területen dolgozó kollégákkal. Kibontakozott a szakterületi referatúrákhoz tatozó tevékenységek tipizálható rendszere.
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Közös tapasztalatainkat az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatához és a szakterületi referensek munkakörileírás-mintájához készített, elfogadott javaslatunkban
összegeztük. (Főbb elemei azután időtállóan intézményesültek, másfél évtizeddel később
is meghatározóak voltak az utódintézmények szervezeti dokumentumaiban.)
A kezdeti lelkes és „hősi” időszak módszertani fejleményei közül hitelesen a szakellátásra vonatkozókra tudok visszaemlékezni. Persze az Alapellátási Osztály helyzete is
hasonló volt. Papp Krisztina osztályvezető is fokozatosan építette az osztályát. Emlékszem, az első évben folyton úton volt. A minisztérium munkatársaival járták az országot, segítve a gyermekjóléti alapellátás új intézményeinek létrejöttét.
Itt emelem ki, hogy a minisztérium Gyermekvédelmi Főosztályával az Intézet és
minden szervezeti egysége, továbbá minden szakterületi referens folyamatos, napi
munkakapcsolatban dolgozott. Az ágazati irányítás és az Intézet feladatkörébe utalt
szakmai feladatok teljesítése ezt szükségessé is tette. Ez a munkakapcsolat és az összehangolt munka az általam ismert másfél évtizedben végig meghatározó volt.
A törvényi keretek között kibontakozó módszertani munka első nyomtatott dokumentuma 1999 nyarán született meg. Dr. Mátay Katalin szerkesztette, a bölcsődei
gondozás-nevelés minimumfeltételeit és a szakmai munka részletes szempontjait adta
közre.
A második a Szakellátási Osztályon készült el az OBH 550/1998. számú vizsgálati
jelentésének ajánlása nyomán. „A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről” szóló módszertani levél összefoglalja azokat a jogszabályi követelményeket, melyeknek teljesítése segíti az átalakulást a korábbi nevelőotthonokból a törvény
előírásainak megfelelő gyermekotthonokká. Tartalmazza az ehhez szükséges szakmai
szempontokat is, és útmutatást ad a módszertani levél helyi alkalmazására az intézmény
munkatársainak személyes „erősségeire” építő szakmai program összeállításához.15
A Szakellátási Osztályon kiemelt feladatunk volt a befogadó szülőket (a fogalmat
1998-as kéziratból idézem!) felkészítő trénerek FIKSZ képzési programjának teljes körű
(országos) megvalósítása Tóth Kata mestertréner irányításával, továbbá a nevelőszülői
képzési-továbbképzési programok koordinálása. Megkezdtük a civil szférához tartozó
nevelőszülői szervezetek nevelőszülő-képzésének szervezését is. Elkészült a nevelőszülők 300 órás szakképzésének központi oktatási programja, a kézikönyv és a munkafüzet
szerkesztése. Dolgoztunk a képzési eljárás adaptálásán a helyettes szülők és az örökbe
fogadó szülők felkészítéséhez.
A Szakellátási Osztály munkatársai – a megyei gyámhivatalok felkérésére – szakmai
szempontból véleményezték a megyei önkormányzatok gyermekvédelmi koncepcióit.
Gyűjtötték, rendszerezték és feldolgozták a megyék gyermekvédelmi szakellátási tevéDomszky András: A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről. Módszertani levél, Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, 1999.
15
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kenységének dokumentumait. Szakmai ellenőrzési szempontsorok kidolgozásával és az
ellenőrzésekben való részvételükkel segítették a minisztérium, valamint a megyei gyámhivatalok intézményellenőrzési tevékenységét. Közreműködtek a minisztérium (elsősorban intézménykiváltási) pályázatainak lebonyolításában és a nyertes pályázatok
szakmai ellenőrzésében.
Egyéni szakértői tanácsadással, konzultációval is segítették a szakellátást nyújtó
intézmények átalakítását és törvény szerinti működését.16
Megalakulásunk évében 22 alkalommal szerepeltünk előadóként különböző témájú
konferenciákon és továbbképzéseken.
Összeállítottuk a módszertani gyermekotthon cím elnyerésének javasolt feltételeit is.17
2000 elején égető szükségletként jelentkezett a törvény akkori terminológiája szerinti speciális szükségletű gyermekek elhelyezésének és szakszerű ellátásának problémája. Ezért Negrea Vidia és Büki Péter kollégáim a gyámhivatalok közreműködésével
teljes körű országos adatfelvételt végeztek a probléma kiterjedésének és az érintett
gyermekek tüneteinek-tünetegyütteseinek konkrét meghatározására.18
Szikulai István körülbelül ebben az időszakban végezte az ellátórendszerből kikerülő fiatal felnőttek nagy jelentőségű utánkövetéses vizsgálatát.19

Változás20 és kibontakozás
Ebben az évben került sor az Intézet első átszervezésére. 2000. május 1-jén megalakult
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A gyermekjóléti alapellátás, valamint
a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak módszertani támogatása a Gyermekvédelmi Főosztály szervezetében folytatódott, megszüntetve az osztálykereteket, megtartva
a szakterületi referensi munkaköröket.
Az Intézetbe integrálódott – más intézmények mellett – a korábbi salgótarjáni Népjóléti Képzési Központ szakmai hátterével, jelentős szervezési és képzés-lebonyolítási
Például: Büki Péter – Szikulai István: Stratégiai lépések gyermekotthonok szakmai átalakításához, Háló,
6. évfolyam, 2000/10, 4–6, 11.
17
OCSGYVI Szakellátási Osztály: A módszertani gyermekotthon cím elnyerésének javasolt feltételei (kézirat),
Budapest, 1998. 11. 04.
18
L. például: Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben a 2000. évi felmérés alapján, Kapocs, 1. évfolyam, 2002/1, 24–29.
19
Szikulai István: Beszámoló a gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek
utánkövetéses vizsgálatáról, Kapocs, 2. évfolyam, 2003/2, 22–32.
20
Elnevezésünk változásai: Budapest, XIII., Tüzér u. 33–35.: Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet
(OCSGYVI, 1998. 01. 01. – 2000. 10. 31.), Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI, 2000. 11.
01. – 2006. 12. 31.), Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI, 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.), Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI, 2011. 01. 01. – 2015. 10. 31.)
16
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kapacitásával. Dr. Török Iván, majd pedig Czibere Károly főigazgató irányítása alatt
bővültek a működés technikai feltételei is. Ekkor kapott minden munkatárs számítógépet, internet-hozzáféréssel. A változások és fejlesztések a kezdeti időkhöz képest
gyorsabb feladatteljesítést és több munkaanyag kidolgozását tették lehetővé. Csökkent
viszont a bejáratott, elmélyült munkamegbeszélések, tisztázó egyeztetések száma.
Az önreflexiót azonban nem mellőzhettük. Ezért állítottam össze a módszertani
feladataink teljesítési formáinak „műfaj” szerinti csoportosítását a Gyermekvédelmi
Főosztály következő évi munkatervéhez még 2000. december elején, a módszertan 3
eleme szerinti besorolásban.21
Az Intézet átszervezése azt is eredményezte, hogy 2001-ben a Főosztályon belül a
referensek felhatalmazásán (empowerment) alapuló új szervezeti kultúra kialakításához
és begyakorlásához kezdhettünk. Lényegét írásba foglaltam, többször megvitattuk,
együtt formáltuk, alapjait a 2001. augusztusában elkészült új munkaköri leírásainkban
fektettük le.22
Idézem, mert jellemző:
„Munkatervi feladatainkat eszmei határidők megállapításával ütemeztük, ugyanis a
külső megkeresésre teljesítendő feladatok fajtái és nagyságrendje – bár megbecsülhető, de
– időben előre nem ütemezhető. Viszont azonnali végrehajtást igényelnek. Ennek következtében a munkatervünkbe foglalt saját feladatszabásunk év közben, határidőit tekintve
és tartalmában is rendre módosult. […] Beszámolónkból látható lesz, hogy a tervezett
feladatok egy része – elsősorban forrás hiányában – nem teljesült. Ugyanakkor a tervezettekhez képest arányában sokkal jelentősebb mennyiségű feladatot végeztünk el.”23
A törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján ekkor már szélesebb
körben is lehetőség nyílt módszertani feladatokat ellátó intézmények kijelölésére.
Két ellátástípusban már működtek: a gyermekek napközbeni ellátásában a módszertani bölcsődék, a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók esetében pedig a módszertani gyermekjóléti szolgálatok.
A bölcsődéknél a módszertani intézmények működésének több évtizedes hagyománya volt.
„Megismerés: szakmai feljegyzés, adatbázis-építés, tájékozódás, helyzetelemzés, esettanulmány, dokumentációfejlesztés, tapasztalatgyűjtés, felmérés, kézirat, tervezet. Elsajátítás: módszertani levél, ajánlás,
szakmai segédanyag, tanulmány, munkaértekezlet, képzés, konferencia, továbbképzés, konzultáció, képzési program, segédlet, javaslat, együttműködés, publikáció, információ és tanácsadás, szervezeti formák és
modellek megfogalmazása. Szabályozás: szempontsor, adatkezelés, szabályzat, állásfoglalás, megbeszélés,
szakmai ellenőrzés.” Domszky András: Munkatervi feladataink teljesítési formáinak csoportosítása módszertani szempontból (kézirat), Budapest, 2000.
22
Domszky András: A szakterületi referensi rendszer és irányításának „játékszabályai” a Gyermekvédelmi Főosztályon (kézirat), Budapest, 2001. április.
23
Domszky András: Beszámoló a Gyermekvédelmi Főosztály 2001. évi munkájáról (kézirat), Budapest, 2002.
03. 11.
21
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A gyermekjóléti szolgálatok ezzel szemben előzmény nélkül alakultak meg. Ott ezért
volt szükséges a módszertani tevékenység kereteinek kialakítására már a kezdeteknél.
A módszertani gyermekjóléti szolgálatok „önszerveződő erőforrásaikra” építettek.
Módszertani iránymutatásokat állítottak össze. Képviselték a megoldásra váró szakmai
dilemmáikat és a lehetséges megoldásokat, jogszabály-módosítási javaslatokat is. Folyamatos kapcsolattartásuk mellett kialakították az évente megrendezett balatonkenesei konszenzuskonferencia munkaformáját. Állásfoglalásukat mindig a jelenlévők teljes
egyetértésével fogadták el és továbbították az érintett döntéshozóknak.
A gyermekek napközbeni ellátása területén hiányoztak a családi napközik, a házi
gyermekfelügyelet és a helyettes szülői hálózat módszertani feladatait gondozó-ellátó
területi intézmények. A gyermekjóléti alapellátások területén pedig a gyermekek átmeneti otthonai és a családok átmeneti otthonai módszertani támogatását teljesítő intézmények.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok esetében külön módszertani feladatokkal
megbízott intézmény kijelölése ekkor még nem tűnt indokoltnak, tekintve, hogy a Gyvt.
65. §-a és 66. §-a (2) b) alapján ezek alapfeladataik teljesítése során ilyen feladatot is
ellátnak.
A gyermekotthoni ellátásban viszont mindenképpen indokolt volt a módszertani
intézményi kijelölés. Azért is, hogy a korábbi nevelőtthoni módszertani „reflexeket” új
megközelítésű módszertannal lehessen fölváltani.
Hasonló volt a helyzet a nevelőszülői hálózatok esetében is.24
A javítóintézeti nevelés területe akkoriban kissé „különálló” volt. Az intézmények
kis számára tekintettel úgy véltük, hogy körükben a módszertani feladatok közvetlen
tapasztalatcsere útján valósulnak meg.
A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének módszertani gondozását a FIPOSZ (Fiatalkorúak Pártfogóinak Országos Szövetsége) biztosította.
A felsorolásban – helyzete és prevenciós funkciója miatt – elsőként kellett volna
említeni az óvodai-iskolai gyermekvédelmi tevékenységet. Az azonban az oktatási tárca
felügyelete alá tartozik. Bár napi kapcsolatban voltunk az óvodai-iskolai gyermekvédelmi megbízottakkal, gyűjtöttük és rendszereztük módszertani tapasztalataikat, az
együttműködés szervezett formájának kialakítása és rögzítése tárcaközi egyeztetést
igényelt.25 Ebben a minisztérium Gyermekvédelmi Főosztálya részéről Gulyásné dr.
Kovács Erzsébet főosztályvezető-helyettes volt a segítségünkre.
Éves munkaterveinkben külön fejezetben szerepelt a módszertani intézményhálózat
továbbfejlesztése. Részt vettünk a kijelölések szakmai előkészítésében. A szakterületi
Domszky András: Tervezet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani tanácsadói és szakértői tevékenység továbbfejlesztésére, koordinálására (kézirat), Budapest, 2001. 08. 11.
25
Maros Katalin – Tóth Olga: Az iskolai gyermekvédelem helyzete, Kapocs, 1. évfolyam, 2002/3, 4–13.
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referensek állandó kapcsolatot tartottak az ellátási területükön létrejövő módszertani
intézményekkel. Munkacsoportok létrehozásával is segítették a munkájukat. Szempontrendszerrel segítettük a munkabeszámolóik összeállítását. Országos módszertani munkaértekezleteket tartottunk, ahol a minisztérium munkatársaival együtt tekintettük
át az elvégzett munkát, és közösen határoztuk meg a további feladatokat.
2002. júniusában jelent meg a Kapocs, az NCSSZI folyóiratának első száma. Czibere
Károly főigazgatói bevezetőjében a lap címének közvetítő szerepére utal. „Szándékaink
szerint a lap, melyet kezében tart az olvasó, az intézetben folyó módszertani munka,
tudományos kutatások és képzési-, szakmafejlesztési tevékenység eredményeiről számol
majd be, folyamatosan főrumot biztosítva azoknak a kérdéseknek és felvetéseknek,
melyeket a szakterület fogalmaz meg.”26
Az Intézet főigazgatójától kapott szempontok alapján 2002-ben meg kellett határoznunk a jövőképünket. „A saját szerepünket öt év múlva úgy képzeljük, hogy a decentralizált módszertani intézményekkel és az Intézet más szervezeti egységeivel feladatorientált együttműködésben tevékenykedve teljesítjük kialakult alapfeladatainkat” – írtuk.
Koncentrált erőfeszítésünket illusztrálja dr. Semsey Andrásnak a jövőképhez írt
észrevétele: „A legtöbb ellátásnál új (országos, regionális és megyei) módszertani intézményeknek kell létrejönnie. Ezek optimális feltételei szinte egyik formánál sincsenek
még meg (sem személyi, sem tárgyi tekintetben). Ugyanakkor a kijelölésük elhalasztása nem jelent megoldást, hiszen csak »menet közben« van reális remény a feltételrendszer jelentős javulására (részben az erkölcsi kényszer, részben az anyagi alapok miatt).
Az új módszertani intézmények várhatóan az NCSSZI Módszertani Igazgatóságától
évekig intenzív segítséget igényelnek. Az országos hatáskörűek esetében (ilyen a nevelőszülői hálózaté is) külön gondot kell fordítani arra, hogy a helyi szakemberek a távolabbi megyék hasznos tapasztalatait is megismerjék. (Ezen intézményeknél földrajzi okok
miatt is indokolt, hogy a módszertani csoport létszáma magasabb legyen, hiszen feladatukat csak így lesznek képesek ellátni.)”27
A tárgyalt időszakban a szociális szakmák szerveződése szempontjából fontos törekvés volt a szociális alapvizsga és a szakvizsgarendszer megalkotása. Magam a gyermekvédelmi szakvizsga követelményrendszerét kidolgozó bizottságot vezettem. A bizottság
tagjai voltak Czikó Benjamin és Szövényi Zsolt. 2002 tavaszától a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátásokban dolgozók is megkezdték szakvizsga-kötelezettségük teljesítését. Jogszabály számunkra nem írt elő szakvizsga-kötelezettséget, de nem tartottuk
etikusnak, hogy kivonjuk magunkat alóla. Így a Gyermekvédelmi Főosztály munkatársai is szakvizsgáztak. A szakvizsgát a főosztály leendő munkatársai alkalmazási feltételeként is rögzítettük. Jelentkezésünk alapján a gyermekvédelmi szakellátási szak26
27

Czibere Károly: Főigazgatói beköszöntő, Kapocs, 1. évfolyam, 2002/1. 1.
Dr. Semsey András: Adalékok a Gyermekvédelmi Főosztály jövőképéhez (kézirat), Budapest, 2002. 07. 12.
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vizsga jegyzet (felkészülési segédlet) megírásában, Csókay László kollégánk mellett, a
Gyermekvédelmi Főosztály munkatársai közül nyolcan vettünk részt.28
2003 őszén a Gyermekvédelmi Főosztály vezetését Szikulai István vette át. Programját A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései – egy lehetséges szakmai stratégia
lépései című kitűnő tanulmányában fogalmazta meg.29
Akkori feljegyzésem szerint a törvény életbelépésétől kezdődött, a törvény és a kapcsolódó jogszabályok első felülvizsgálatával és 2003 őszi, első átfogó módosításával
zárult időszakot a struktúraépítés időszakaként értékeltem (a gyermekjóléti alapellátás
intézményrendszerének kiépítése/átalakítása, a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének átalakítása). Jellemzője a gyermekvédelemben dolgozók számára:
– a közös jogtanulás;
– az intézménycentrikus megközelítés és
– a gyermekvédelmi gondolkodásban a jog dominanciája.
Elképzelésem szerint 2003-tól a következő, kohéziós fázisba lépünk. Az együttműködés kiépítése lesz a meghatározó feladat.
Jellemzője a gyermekvédelemben dolgozók számára:
– a multidiszciplináris tanulás;
– az igénybevevő-centrikus megközelítés;
– a gyermekvédelmi gondolkodás a módszertani differenciálódás, a kidolgozottabb
programok, a képzések megújítása felé fordul.
Ebben a Gyermekvédelmi Főosztály súlyponti feladatainak a következőket gondoltam:
– a gyermekvédelem szakmai kompetenciahatárainak körvonalazása (fogalomtár,
publikációk);
– szakszerűségen alapuló problémakezelés (szakmai szabályok);
– áttekinthető, mérhető és minősíthető szakmai funkciók kialakítása (szakmai ellen
őrzések, a módszertani intézmények munkájának segítése, az ellátások és intézmények
továbbfejlesztése);
– a társszakmákkal való kapcsolatépítés, szimmetrikus viszonyok kialakítása (az
együttműködés formái, tartalma és módszerei);
– a szakmai tevékenység jogi keretekbe foglalása (részvétel a jogszabályok megújításában);
– a gyermekvédelmi szakember személyiségmodelljének kidolgozása, a minősítések
szakmai alapú rendszere (önálló szakképzés és a szakvizsgák tartalmi elemeinek gondozása, a szakértői követelményrendszer továbbfejlesztése, a gyakorlat és a kutatás
eredményeinek összehangolása).
Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, Budapest,
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2004.
29
Szikulai István: A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései – egy lehetséges szakmai stratégia
lépései, Kapocs, 3. évfolyam, 2004/5, 58–64.
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Gáspár Károly főosztályvezető úr kérésére 2004-ben összefoglalót kellett készítenem
az NCSSZI és a módszertani intézmények együttműködésének aktuális helyzetéről.
Dolgozatomban a módszertan gyermekvédelmi meghatározásának levezetéséből indultam ki. Összefoglaltam a módszertani munkamegosztás lehetséges feladatait a gyermekvédelem szervezeti rendszerében, az intézményrendszer hierarchikus szintjein.
Értelmeztem a módszertani intézmények jogszabályokban meghatározott feladatait a
módszertani tevékenység szintjei szerinti csoportosításban. Bemutattam a módszertani intézmények akkori szervezeti rendszerét és az általuk ellátott szolgáltatók körét.
Jellemeztem a létező módszertani intézmények helyzetét és az NCSSZI-vel való együttműködését. Összefoglaltam az NCSSZI feladatait a módszertani intézményekkel kialakított együttműködésben és annak továbbfejlesztésében. Végül pedig javaslatot tettem
a módszertani intézményekkel való koordinált együttműködés „kiegészítő” elveire is.30
A továbbiakban ez a dolgozat alapozta meg a módszertani intézményekkel kapcsolatos együttműködésünket, feladataink teljesítését.
Személyes észrevétel: 2004 tavaszán, a Társadalmi befogadásról szóló közös memorandum (JIM) megismerésekor éreztem úgy először, hogy talán paradigmaváltozás
kezdődött, amit a gyermekvédelmi módszertan szempontjából értelmezve úgy jellemezhetnék, hogy az eredetileg tapasztalati alapú és személyekhez kötött módszertani
építkezés folyamatának helyét a jövőben átveszi az új, fejlesztésalapú, projektekre épülő
módszertani irányítás.
Ekkorra az Intézet gyermekvédelmi módszertannal foglalkozó mindenkori szervezeti egységének alapfeladatai állandósultak. A háromfázisú módszertani építkezés elvének megfelelően:
– Helyzetelemzést végez, gyűjti a szakterület adatait, szükség szerint elemzést, értékelést készít. Figyelemmel kíséri az ellátórendszer változásait, ellátási térképeket készít.
– Szervezi, koordinálja, segíti a szolgáltatások területén működő országos, regionális,
megyei módszertani intézmények munkáját, valamint kapcsolatot tart az ellátást végzők és az ellátásra szorulók szakmai, érdekvédelmi szervezeteivel. Módszertani leveleket készít, ajánlásokat, útmutatókat ad ki, szakmai kiadványokat szerkeszt, elősegíti a
tudományos munka eredményeinek elterjesztését.
– Szabályozó és szakértői funkciója keretében közreműködik az új módszertani eljárások szabállyá formálásában, bevezetésében és elterjesztésében. Részt vesz a szakmai ellenőrzésekben és a szakmai programok véleményezésében. Megfogalmazza szakmai álláspontját a gyermekvédelmi ellátás átszervezése, illetve fenntartói döntéshozatal előtt.
A következő években ezek a feladatok határozták meg az Intézeten belüli és a területen végzett alaptevékenységünket.
Domszky András: A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a módszertani intézmények együttműködése, Kapocs, 3. évfolyam, 2004/4, 26–35.
30
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Az évek során kialakított szakmai háttérre építve teljesítettük az aktuális célfeladatokat.
Közben a mi munkaterületünkön is egyre inkább teret nyertek a kiemelt nagy projektek, melyekbe mi is bekapcsolódtunk.
A Gyermekvédelmi Törvény 2011. évi módosításával pedig néhány szolgáltatástípus
területi módszertani intézményi feladataival is bővült a tevékenységi körünk.
Bemutatásukra – a teljesség igénye nélkül – sorolom fel a következőket.

Célfeladataink körében
Papp Krisztina és Tüski Anna a területen dolgozó szakemberek egybegyűjtött napi
gyakorlati tapasztalatainak feldolgozásával, másfél éves munkával módszertani kézikönyvet szerkesztett az átmeneti gondozás támogatására.31
Dr. Törökné Sztankovics Ágnes és Mike Tamás kidolgozták a kórházi szociális munka
szakmai protokollját.
Előadóként folyamatosan részt vettünk a Képzési Igazgatóság gyermekjóléti alapellátási és a gyermekvédelmi szakellátási szakvizsgára felkészítő konzultációin, Salgótarjánban.
Közreműködtünk az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék pályázatainak
bírálatában.
Feladataink voltak a 10 éves Gyermekvédelmi Törvény szakmai rendezvényeinek
megszervezésében.
2007-től kezdve a minisztériummal közösen minden évben meghirdettük a „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” elnevezésű országos pályázatot, hogy a gyermekvédelmi szolgáltatások gyakorlatában kialakult és eredményesen hasznosítható módszereket
összegyűjtsük, és minél szélesebb körben elterjeszthessük. Erre évente legalább negyven
pályázat érkezett.
Kádas István kollégánk kitűnő kezdeményezésére 2008-tól kezdve 2012-ig évenként
megrendeztük a Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozóját.
Alaptevékenységünk keretében elkészült a Bölcsődei Minimumprogram.
Elkészült a gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatási szintjei kialakításának módszertani megalapozása.
Módszertani ajánlás készült a bölcsőde-óvoda integrált intézmény számára.
Véglegesítettük „A családi napközi szakmai működési követelményei” című ajánlásunkat.

Papp Krisztina – Tüski Anna (szerk.): Átmeneti gondozás – célszerű vagy ideális elképzelés? Módszertani kézikönyv, Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2005.
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Kiadtuk a „Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben” című
módszertani segédletet.
Mester Zsuzsa kollégánk befejezte a „Családtörténet-könyv” kialakítását. Minisztériumi
megrendelésre és támogatással 17 fő módszertani gyermekjóléti munkatársatkészített
föl az alkalmazására „Családtörténet-családi legendárium” témájú képzésünkön.
Nagy szakmai érdeklődés mellett egész napos munkaértekezleten mutattuk be a
Quality for Children (Q4C – nemzetközi sztenderdek a családhelyettesítő gondozásban élő
gyermekek ellátásában) című minőségszabályozási dokumentumot.
Évente kiadásra készítettük elő a Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztatót.
Megvalósítottuk a speciális hivatásos nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók
képzését.
A módszertani gyermekjóléti szolgáltatókkal közösen adatgyűjtést szerveztünk a
gyermekjóléti szolgálatokhoz beérkező igazolatlan hiányzásokról szóló jelzések, illetve
a jogintézményhez kapcsolható egyéb kérdések vizsgálatára.
Minisztériumi felkérésre a nyílt örökbefogadás területén a közreműködő civil szervezetek részvételével munkacsoportot hívtunk létre a nyílt örökbefogadással kapcsolatos problémák feltérképezésére, a szervezetek közti tapasztalatcsere és a hiánypótló
módszertani anyagok kidolgozása érdekében.
A Fővárosi Módszertani TEGYESZ-szel együtt évente megrendeztük az Országos
Gyermekvédelmi Konferenciát, melyen előadóként és szekcióvezetőként is közreműködtünk.32
Részt vettünk az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága részére készített magyar országjelentés összeállításában.

A kiemelt projektek keretében
Meg kell említenem a TÁMOP 5.2.1 „Gyermekesély” kiemelt projektben a bölcsődék és
óvodák közös intézményi keretben történő működtetését támogató módszertani ajánlás
és az egységes óvodai-bölcsődei ellátásra (hibrid) szóló módszertani ajánlás elkészítését.
Szintén ebben a keretben dolgoztuk ki a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében
és napközbeni felügyeletében a napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások nagyobb
szerepvállalását elősegítő koncepciót és a módszertani támogatás lehetőségeit.
A kiemelt projekt keretében készült el a gyermekjóléti szolgáltatók és a Biztos Kezdet
gyerekházak, valamint a gyermekjóléti alapellátások és a térségi komplex gyermekprogramok hatékony együttműködését elősegítő módszertani ajánlás is.
Például: Domszky András: A gyermekvédelmi módszertan társadalmi konstrukciója. A módszertan mint
változáskövetés, Kapocs, 10. évfolyam, 2011/3, 2–13. – előadás a 2011. évi „Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben – trendek és tendenciák” című konferencián.
32
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A TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt előkészítése során a veszélyeztetettség fogalmának egységesítésére, kategóriáinak, nyilvántartásának meghatározására munkacsoportot hoztunk létre. Tevékenységnek célja a veszélyeztetettség fogalmának, gyakorlati alkalmazásának szakmai megalapozása volt.
A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt Szabályozási pillérének keretében részt vettünk a
gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátások szabályozó dokumentumainak
kidolgozásában.

Módszertani intézményi feladatkörben
A Gyermekvédelmi Törvény 2011. júliusi módosításával az NCSSZI kapta meg a módszertani kijelölést több, módszertani intézménnyel nem rendelkező szolgáltatási terület: a családi napközi és az alternatív ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a helyettes
szülői szolgáltatás, továbbá a speciális ellátás, valamint a különleges ellátás intézményei
részére országos hatáskörben.
A kijelölés után minden területen munkacsoportot hoztunk létre külső szakértők
bevonásával. A munkacsoportok a módszertani intézmények jogszabályban meghatározott feladatai alapján elkészítették a munkatervüket, és megkezdték tevékenységüket.
A speciális ellátás területén átvettük a korábban a Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata által szervezett speciális szakmai
fórum és munkacsoport működtetését. Gyermekotthoni szakemberek mellett a speciális hivatásos nevelőszülői ellátás képviselőit is bevontuk az együttműködésbe.
A minisztériumi szakfőosztály megbízásából országos dokumentációt készítettünk
a speciális gondozási helyekről (speciális gyermekotthonok, speciális csoportok, speciális lakásotthonok és integrált elhelyezést nyújtó gyermekotthonok, minisztériumi
gyermekotthonok). Felmértük a speciális gondozási helyeken meglévő férőhelyeket és
a betöltött férőhelyek számát.
A különleges ellátás területéről munkadokumentumot állítottunk össze, amely tartalmazza a különleges ellátásra vonatkozó helyzetképet, problémafelvetéseket, rövid és
hosszú távú célokat határoz meg a módszertani fejlesztés tekintetében, valamint javaslatot a módszertani munka felépítésére és a bevonható szakértőkre vonatkozóan is.
Kidolgozásra került a különleges hivatásos nevelőszülők képzésének, valamint a különleges gyermekeket is fogadó nevelőszülők továbbképzésének tematikája.
Kéziratom itt véget ér. Újraolvasva súlyos hiányérzetem van: mert ez volt, ez történt.
De nem csak ez volt, és nem csak ez történt. Utólag minden olyan egyszerűnek és átláthatónak tűnik. Pedig egyáltalán nem volt egyszerű, és átlátható sem mindig.
Az évfordulóra kapott feladatom teljesítéséhez, a leltárszerű, tételes számadáshoz
képest szubjektív ívű (még a magam nézőpontjából is esetleges és vázlatos) összefogla-
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lót készítettem. Dolgozatom éppen ezért és a gyermekvédelem narratív természetéből
következően is vitatható. S ha – mint remélem – így van, ha kiegészítésre, vitára késztet,
az is a módszertan művelésének lényegéhez tartozik.

Átalakulás
Beszámolómat, s benne a módszertani munka alakulásának fejleményeit a – gyakran
változó elnevezésű és szervezetű – Tüzér utcai háttérintézményben töltött éveink időszakára korlátoztam.
A 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2013. január 1-jével létrehozta a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. A Tüzér utcában 1998-ban megkezdett munka 2013tól az SZGYF Módszertani Főosztályán folytatódott. De az már – a módszertan családfájának legújabb ága – napjaink története.
Összefoglalómban fölvázoltam a gyermekvédelmi módszertan „törvénybe iktatását”
megelőző időszak néhány jelentős kezdeményezését. Ezután bemutattam a módszerta
ni munka szervezetének alakulását a minisztérium háttérintézményében és együttműködését az egyes ellátások területi (terep-) módszertani intézményeivel. Nem állíthatom,
hogy a gyermekvédelmi módszertani munka kibontakozásának, koordinálásának mindig a legfontosabb elemeiről számoltam be.33
A háttérintézmény módszertani-támogató szervezeti teljesítményét az SZMSZ-eiben
rögzített feladatai, az irattári dokumentumokban rendelkezésre álló igen részletes éves
munkatervek és munkabeszámolók, valamint az évek során elkészült munkaanyagok
és kiadványok ismertetésével és tárgyszerű feldolgozásával lehet feltárni. A feladat
mindezeknek a forrásszövegeknek az összerendezett és értelmező jegyzetekkel ellátott
feldolgozását, továbbá összevetésre alkalmas módon való közzétételét igényli. Szükséges lenne ezt a feladatot elvégezni, de ez a számvetés még nem áll készen.
Ami pedig az így megalapozott számadást illeti, a következtetések és az értékelés
megfogalmazásához még kevés idő telt el. Hiányzik a szakmatörténeti távlat. Az a
szakmatörténeti távlat, ami ahhoz szükséges, hogy a jelenben felismerhetők és megfogalmazhatók legyenek a megelőző időszak, az adott kor kezdeményezéseinek következményei.
A teljes történetnek több oldala van. Az erről megidézhető hiteles tanúk mindazok,
akik 1998 és 2012 között a Tüzér utcai épületben az Alapellátási Osztály, a Szakellátási Osztály, a Napközbeni Gyermekellátási Osztály, a Gyermekjóléti Alapellátási Osztály,
Az Intézetben készült gyermekvédelmi módszertani dokumentumok – a teljesség igénye nélkül – elérhetők a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet honlapján, a Módszertani archívum menüpontban:
http://ncsszi.hu/modszertani-archivum (Letöltés ideje: 2017. 09. 08.)
33
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a Gyermekvédelmi Szakellátási Osztály, a Gyermekvédelmi Főosztály, az OSZMK 34
munkatársai voltak, vállalva a gyermekjóléti-gyermekvédelmi szakmaépítés folyamatos
változások közepette teljesítendő, elkötelezettséget, felkészültséget, együttműködést
igénylő feladatát:
Bíróné Asbóth Katalin, Boronyák Enikő, Bujdosó Judit, Büki Péter, Csepeli Marianna,
Dakó Maros Katalin, Demcsik Mónika, Dettre Erzsébet, Domszky András, Englerné
Rajkort Ildikó, Gazdagné Bozsó Ilona, Hajnal Renáta, Hartmann Mariann, dr. Hatvani
Erzsébet, dr. Herczeg Rita, Hodosán Róza, Horváth Botond, Horváth Erzsébet, Horváth
né Tóth Borbála, Imréné Molnár Edit, Kádas István, Keresztes Klára, Kiss Katalin,
Korinek Lívia, dr. Korintus Mihályné, dr. Kovács Éva, Laczkó Csilla, Liktor Ilona, Magyarfalvi Tiborné, dr. Mátay Katalin, Medveczky Rita, Mester Zsuzsa, Mihály Blanka,
Mihály-Tamás Katalin, Mike Tamás, dr. Mramurácz Éva, Negrea Vidia, Nyúli Krisztina,
Pálfi Andrea, Papp Krisztina, Pataky Zsuzsa, Petrits Andrea, Rózsa Judit, dr. Semsey
András, Sidlovics Ferenc, Somkúti Györgyné, Stróbl Mária, Szikulai István, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Tóth Katalin, dr. Törökné Sztankovics Ágnes, Tüski Anna,
Victor Mária, Vokony Éva, dr. Weinbrenner Ágnes, Zakács Gábor.
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Seresné Busi Etelka – Hegedûs Judit

A GYERMEKVÉDELEM NEMZETKÖZI
MINTÁZATAI
A gyermekvédelem nemzetközi beágyazottságának vizsgálata elengedhetetlen akkor, amikor
a hazai gyermekvédelem helyzetét elemezzük. Jelen írásban a teljesség igénye nélkül rövid
áttekintést adunk azokról a nemzetközi tendenciákról, melyek az utóbbi évtizedben az európai
gyermekvédelemben megfigyelhetőek. Kiemelten foglalkozunk a deinstitucionalizáció témájával, mely az általunk elemzett országok gyermekvédelmében fontos kihívásként jelenik meg,
illetve kitérünk arra, hogy miként jelenik meg a „gyermekek hangja” alapelv mind a gyakorlatban, mind pedig a kutatásokban.
A gyermekvédelem nemzetközi beágyazottságának vizsgálata elengedhetetlen akkor,
amikor a hazai gyermekvédelem helyzetét elemezzük. Jelen írásban a teljesség igénye
nélkül rövid áttekintést nyújtunk azokról a nemzetközi tendenciákról, melyek az utóbbi évtizedben az európai gyermekvédelemben megfigyelhetőek. Elöljáróban azonban
érdemes kiemelni, hogy egy ország (de akár egy országon belüli tartományok) gyermekvédelmi rendszerének a működése is nagymértékben függ az adott ország (tartomány)
történeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és geopolitikai hátterétől. Ebből adódóan
igen nehéz „közös nyelvet” találni szó szerint, de akár szimbolikus értelemben is. Holott a közös nyelv kialakítása nagyban segítené a szakmát abban, hogy párbeszédet
folytathassunk a gyermekvédelem lényegi kérdéseiről. A közös diszkusszió kialakítását
nehezíti az eltérő nyelvi környezet, hiszen néhány fogalom jelentéstartalma országonként különböző. Ilyen például az intézményesülés vagy a lakásotthon, a gyermekotthon
kifejezés: szinte mindegyik – általunk áttekintett – országban használják ezeket a
szavakat, értelmezésükben azonban különbségeket láthatunk. Egy közösen kialakított
gyermekvédelmi szótár nagyban segítené az átjárhatóság, a közös szakmai párbeszéd
kialakítását, s erre óhatatlanul szükség lesz, hiszen a gyermekek védelme határokon át
terjedő tevékenység a nemzetközi jogszabályok alapján is.
A nemzetközi szakirodalom alapján az európai gyermekvédelem szempontjából öt
nagyobb típus határozható meg:1
1. katolikus mediterrán országok – például Olaszország és Málta;
2. konzervatív családi kultúrák – például Németország és Svájc;
Smith, M.: Preface, in Islam, T. – Fulcher, L.: Residential child and youth care in a developing world. European
perspectives I–VI, The CYC-NET Press.
1
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3. szociáldemokrata hagyományokkal bíró skandináv országok;
4. neoliberális rezsimek – például Anglia, Írország;
5. a volt szovjet blokk országai – például Románia, Magyarország.
Bár eltérő fejlődési utakat látunk, vannak olyan közös pontok, amelyek a sokféleség
ellenére minden országban tetten érhetőek. Egyre több országban tapasztalható, hogy
a gyermek nemcsak a szegénység miatt kerül a gyermekvédelem látókörébe, hanem a
diszfunkcionális családi háttér, a családon belüli erőszak, a gyermek fogyatékossága,
háborús állapotok is megjelennek az ellátórendszerbe való bekerülés okai között. Az
utóbbi években az egyik legégetőbb problémaként azonosítható a kísérő nélkül érkező
kiskorúak ügye, melyre – eltérő mértékben ugyan – de reagálniuk kellett az egyes országoknak. A földrajzi elhelyezkedéstől tulajdonképpen függetlenül szintén közös pontként jelent meg, hogy a nagy gyermekvédelmi reformok mögött minden esetben valamilyen tragédia húzódott meg: elhanyagolt, bántalmazott gyermekek és halálesetek
kapcsán kezdődtek el a gyermekvédelmi rendszer átszervezési munkálatai, melyeknek
vannak jól látható alapelvei és tendenciái.

Alapelvek a nemzetközi gyermekvédelemben
A gyermekvédelemben nagyon fontosnak tartják, hogy az úgynevezett empirikus alapú
megközelítés teret nyerjen. Ennek egyik forrása a „gyermekek hangja”, amit mint kiindulópontot szeretnének használni a gyermekvédelem előmozdításában. Az így szerzett adatok akár a szabályozásra, a politikai szintre, az eljárásrendekre is hatása lehetnek. A „gyermekek hangja”-elv térnyerésére számos példát hozhatunk. Például
Svédországban központi szerepet játszik a szociális szolgáltatások során az, hogy a
gyermekeknek joguk van kifejteni a véleményüket az őket érintő ügyekben, és hogy
nézeteiket figyelembe is kell venni (tekintettel a gyermek korára és érettségére).2
Skóciában 2003-ban jött létre a gyermekjogi biztos funkciója a gyermekek és a fiatalok érdekeinek védelmére és arra, hogy képviselje a gyermekek nézőpontját minden őket
érintő kérdésben.3 Helyi szinten a bentlakásos gyermekek és fiatalok rendszeresen találkozhatnak az érdekképviselőkkel, és beszélhetnek tapasztalataikról. Szabály, hogy
a gyermekek véleményét meg kell hallgatni az életüket érintő kérdésekben. Ehhez hasonló a magyar gyermekjogi képviselők funkciója is. A gyermekek és a fiatalok fontos
szószólója és szóvivője a gyermekek ombudsmanja, akivel sok gyermek lép kapcsolatba
az őket érintő kérdésekben. Bevonják őket azért is, mert ez olyan szolgáltatások fejleszSkoog, V. – Khoo, E.: Residential Child and Youth Care in Sweden, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 262–276.
SCCYP (Scotland’s Commissioner for Children and Young People) Evidence to the joint committee for
human rights: Key concerns in Scotland, 2015. http://www.sccyp.org.uk/ufiles/JCHR-2.pdf. (Letöltés
ideje: 2017. 09. 05.)
2
3
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téséhez vezethet, amelyek megfelelnek a család szükségleteinek, a döntések által érintettek befolyásolhatják a döntéshozatali folyamatot és a szolgáltatások kialakítását.4
A gyermekek Máltán aktívan részt vesznek az igazságszolgáltatási folyamatban.
2014-ben konzultációs folyamatokat tartottak gondozásban lévő gyermekekkel, hogy
hallathassák hangjukat, és így a gyakorlatra is hatással legyenek (pl. 11 éves kor fölött
a gyermeknek jogában áll ügyvédhez fordulnia az örökbefogadás előtt).5
A gyermek perspektívájára való figyelem és bevonásuk az őket közvetlenül érintő
dolgok megvitatásába Horvátországban is a gyermekvédelmi diskurzus eleme. Hrabar6
szerint azt, hogy mi az érdeke a gyermeknek, ő maga döntheti el, ha már képes rá. Az
ír ellátásból kilépők körében folytatott kutatások során Daly7 hangsúlyozza a gyermekek meghallgatásának fontosságát a jövőbeni politika és a szolgáltatások tervezése
érdekében.
A 2004-ben létrehozott Change Factory egy példa arra, hogy a gyermekek milyen
hatással vannak a különböző politikai szintekre. A Change Factory felkéri azokat a
gyermekeket és fiatalokat, akik személyes tapasztalattal rendelkeznek különböző jóléti szolgáltatásokról (CWS, mentális egészség, igazságszolgáltatás és iskolák), hogy os�szák meg tapasztalataikat, és adjanak tanácsokat a döntéshozóknak és a szolgáltatóknak.
A gyermekjóléti szolgáltatásban részt vett gyerekeket szakértőknek tekintik, és a különböző területek „Profijainak” hívják őket. A gyermekvédelemben használt szókincs
megváltoztatása is éppen ezért kezdődött el, a gyermekek ajánlásai alapján.8
A gyermekek részvétele természetesen kihívást is jelent a szakemberek számára. Meg
kell tudniuk különböztetni, hogy mely kérdéseknél vonhatóak be a gyerekek és melyeknél nem. Ha pl. kényszerű elhelyezésről van szó, akkor nehéz a részvétel biztosítása.
Vannak, akik úgy érvelnek, hogy a gyerekek bevonásához hiányzik belőlük a részvételhez szükséges kompetencia, a tudás és a megítélés képessége, s a részvétel többletterhet
róhat a gyermekekre,9 esetleg a szülőkhöz való lojalitásuk gátolja meg, hogy saját véleEllingsen, T. I. – Willumsen, E.: Child Welfare Service sin a Norwegian Welfare State Context, in Islam, T.
– Fulcher, L.: i. m., 277–293.
5
Clark, M. – Bugeja, J.: Out of Home Child and Youth Care in Malta, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 262–
276.
6
Hrabar. D.: Obiteljskopravni odnosi roditelja i djece. [Family law relations between parents and children],
in Alinčić, M. – Hrabar, D. – Jakovac, L. J. – Korać, A. (eds): Obiteljsko pravo, Zagreb, Narodne Novine, 2006,
217–310.
7
Daly, F.: My voice has to be heard’: Research on outcomes for young people leaving care in North Dublin,
Empowering People in Care (EPIC), Dublin, 2012.
8
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
9
Lansdown, G.: Every child’s right to be heard: A resource guide on the UN committee on the rights of the child
general comment no. 12, Save the Children and UNICEF, London, 2011.
http://www.unicef.org/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09.
09.)
4
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ményüket érvényesítsék, vagy a meghallgatás hosszát tartják gátló tényezőnek. Éppen
ezért fontos feltétel, hogy ne egyszeri eseményként tekintsenek a gyermekek meghallgatására, hanem részvételi folyamatként, így a döntések megértése is könnyebb minden
résztvevő számára.10
A gyermekek hangja mellett a nemzetközi gyermekvédelemben 4 olyan alapelvet
fogalmaztak meg, mely több európai ország gyermekvédelmében megtalálható, de ebben
a körülírt formában a norvég rendszerben jelenik meg:
1. a gyermek alapvető érdekének előtérbe helyezése;
2. a legkisebb interferencia elve;
3. a biológiai alapelv;
4. a kötődés elősegítése.
A gyermekek jogairól szóló New York-i egyezmény egyértelműen megfogalmazza
elvárásként a gyermekek alapvető érdekeinek maximális figyelembevételét, mely az
általunk vizsgált országokban jól tetten érhető.
A legkisebb interferencia elve azt jelenti, hogy biztosítják a jogi védelmet a magán
életbe való túlzott beavatkozással szemben. Az államot képviselő gyermekvédelmi
intézmények beavatkozásai – ha azok kapcsolódnak a családi élethez – csak a szükséges
mértékűek lehetnek. Érdekes, hogy Norvégiában 2014-ig a gyermekjóléti szolgáltatások
önkéntes alapon működtek, azonban a szülők együttműködési hajlandóságának alacsony
volta miatt kötelező szolgáltatásokat vezettek be. Erre azért volt szükség, hogy támogatni tudják a gyermekeket és a serdülőket azokban az esetekben, amikor a szülők ellenállnak az ilyen intézkedéseknek,11 viszont a gyermekek érdeke megkívánja azokat.
A gyermekjóléti szolgálatoknak meg kell tenniük mindent a legerősebb beavatkozás, a
gyermek otthonából való kiemelésének elkerülésére. Ha mégis szükség van erre, akkor
viszont a bíróság foglalkozik azzal a kérdéssel, szemponttal is, hogy milyen intézkedések történtek a családsegítés érdekében (és a kiemelés megelőzése szempontjából) korábban. A minimális beavatkozás elve hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a családok
bevonódjanak az önkéntes intézkedésekbe még a kényszerintézkedések – például a
családon kívüli elhelyezések – végrehajtása előtt. Ez a családok megerősítését is szolgálja.
A biológiai alapelv a gyermeknek az anyához és az apához való joga és ahhoz való
joga, hogy megismerje a származását.12 Ez utóbbi miatt is fontos, hogy a gyermekek
kapcsolatban maradjanak a születési családjukkal a gondozás alatt is, hacsak nem jelent
ez további veszélyt a gyerekre nézve. Norvégiában a nevelt gyerekek örökbefogadása
sokkal kevésbé gyakori, mint más országokban pl. 2008-ban csak 23 nevelt gyereket
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
12
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
10
11
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adoptáltak nevelőszüleik, míg Angliában ugyanekkor 3300 volt a gondozásban lévő
gyermek.13 Ezt azzal magyarázzák, hogy nagyon erőteljesen működik a biológiai elv és
a vérségi szülők joga, ami az északi jóléti modellben erős fókuszt kap.
A negyedik elv a kötődés elve. A gyermekek hangja elengedhetetlen az örökbefogadásra vonatkozó döntések meghozatala során is. E kettő alapelv lehetséges ütközése
jelenti az egyik dilemmát: melyik az erősebb: fenntartani a lehetőséget a családba való
visszahelyezésre akkor is, ha ez hosszú időt vesz igénybe, vagy inkább a valakihez való
kötődés fontossága miatt azt támogatni, hogy legyen lehetősége a gyermeknek stabil
érzelmi kapcsolatot kialakítani. Folyamatos dilemma a segítség és a kontroll szabályozásának egyensúlyozása is, azaz hogy ne legyenek elhanyagolva a súlyos visszaéléseket
átélő gyermekek, de mégse csak a „védelemre” fókuszáljanak a gyermekvédelmi szolgálatok.

Tendenciák a nemzetközi gyermekvédelemben
Az általunk vizsgált országokban egységesen megfogalmazódott a preventív gyermekvédelem fontossága: szinte mindenki egyetértett abban, hogy csak végső esetben szabad
gyermeket a családból kiemelni. Több országban hangsúlyozzák, hogy a gyermek anyagi okokból eredő nehézségek miatti kiemelése a családból ellentmond a gyermek érdekeinek. A gyermek kiemelése helyett a hazánkban gyermekvédelmi alapellátásnak
nevezett szolgáltatást kell megerősíteni. Ezalatt nemcsak a klasszikus családgondozást
értik külföldön, hanem az alternatív családi ellátási formákat is. Érdekes kérdés, hogy
a gyermekvédelem és a családvédelem mennyire tekinthető egymással szoros kapcsolatban álló egységnek. Horvátországban például kevéssé valósul meg ez az egység, ott
a családdal kevésbé hangsúlyos a közös munka a gyermek kiemelése előtt (és után is),
így a gyermek visszahelyezése az eredeti, vér szerinti családjába ellehetetlenül.
A hagyományos, lehetőség-központú rendszerről egyre több ország tért át az igények
által vezérelt gondoskodási rendszerre. Egyre erősebben törekszik a rendszer arra,
hogy a gyermek és/vagy a családja minél hamarabb kerüljön a kezelési folyamatba.14 Az
angolszász gyermekvédelmi kontextusban két intervenciós irány együttesen meghatározó: egyrészt a gyermek biológiai családdal való újraegyesítésére, a családba való
visszahelyezésére törekvés, másrészt a gyermek állandó elhelyezésének megoldása,
ami végül akár adoptáláshoz is vezethet.15 A portugál szabályozás, az állami hatóságok
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
Brummelaar, M. D. C. ten – Harder, A. T. – Kalverboer, M. E. – Post, W. J. – Knorth, E. J.: Residential Child
and Youth Care in the Netherlands: Current Practices and Future Perspectives, in Islam, T. – Fulcher, L.: i.
m., 319–355.
15
Karim, S.: The Place and Space of Residential Child Care in England, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m.,
326–338.
13
14
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és számos bentlakásos központ egy családi modellen alapuló gondozási rendszert céloz
meg, amely személyre szabottságra és az egyéni különbségek tiszteletben tartására
törekszik, de a gyakorlatban arról számolnak be, hogy több intézmény mégsem teljesíti ezeket a standardokat.16
Az ENSZ gyermekjogi egyezményének (CRC) 9. cikke (1) bekezdése szerint az államnak „kell gondoskodnia arról, hogy a gyermeket akaratuk ellenére ne válassza el szüleitől”. Ám ha a fiatalok érdeke úgy kívánja, az államnak megfelelő alternatív tartózkodási helyet kell biztosítania a számukra. A nagyobb intézetekkel szemben egyre inkább
alternatív megoldásokat keresnek a különböző országok. Hasonlóan hazánkhoz fontos
jelenségként jelenik meg a deinstitucionalizálás. Ennek egyik legfontosabb jele, hogy
az elmúlt két évtizedben jelentősen bővült a bentlakásos/otthonszerű gondoskodással
foglalkozó irodalom köre, főképpen az USA-ban, Kanadában, Nagy-Britanniában és
Európában. A bizonyítékokon alapuló gyakorlatok és különösen az „eredményalapú
tanulmányok” szükségességét egyre inkább hangsúlyozzák,17 emellett a gyakorlatban
az intézmények átalakulása is jól látható.
A világháborúk után Kelet- és Közép-Európában egyre inkább megerősödött az a
törekvés, hogy az intézményes nevelést a családi típusú ellátás elé helyezzék. Azonban
találkozhatunk azzal a megközelítéssel is, hogy a szülők vagy gyámok azért is választanak bentlakásos intézményeket, mert így jobb oktatási feltételekhez, egészségügyi
szolgáltatásokhoz, nagyobb biztonsághoz juthat a gyermek. Ugyanakkor általánosan
elfogadott alapelv, hogy a család az a szocializációs színtér, amely igazán felelni tud a
gyermekek jóllétéért, neveléséért és a felnőtt életre való felkészítésért. Több országban
a rokonsági kapcsolatokra épülő, kiterjesztett családalapú gondoskodást tekintik a
leginkább előnyösnek, ha a gyermek szükségletei megkívánják valamilyen otthonán
kívüli ellátás megszervezését. Ennek szellemében az utóbbi 20-30 évben valódi előrelépés történt afelé, hogy a kisebb létszámú bentlakásos formák (például hazánkban a
lakásotthonok) lettek hangsúlyosabbak, illetve folyamatosan törekednek arra, hogy az
intézményekben élő gyermekek számát csökkentsék. Ez különösen jól látható a régi
szocialista államokban, például Lengyelországban, Szlovákiában, de Magyarországot is
megemlíthetjük itt. A bentlakásos intézményi ellátás helyett a ’90-es évektől kezdve
például Albániában, Szlovákiában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, a Cseh
Köztársaságban és Máltán a nevelőszülői ellátás erősödött meg. Teljes, átfogó stratégi-

Rodrigues, S. – Barbosa-Ducharne, M.: Residential Child and Youth Care in Portugal: Current Challenges
and the Need for Quality Care Assessment, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 356–366.
17
Ward, A.: Forward, in Fulcher, L. C. – Ainsworth, F. (eds): Group care practice with children and young people
revisited, Binghamton, Haworth Press, 2006.
16
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ák épülnek a deinstitucionalizációra, például Szlovákiában 2020-ra törekednek a helyettes gondoskodás teljes rendszerének megváltoztatására.18
Smith különböző perspektívákról beszél,19 miszerint Kelet-Európában nagyobb figyelmet fordítanak a gondozás és a nevelés fogalmaira, míg az Egyesült Királyságban
és az Egyesült Államokban a „kezelésen” van a hangsúly. Az Eurochild finanszírozott
korábban egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy az intézményes nevelés milyen jellemzőit lehetett felfedezni Közép- és Kelet-Európában.20 Eszerint a közép- és kelet-európai
országokban és a volt Szovjetunióban az intézményes nevelésbe lépők aránya nőtt, az
intézményi ellátásban részesülők száma pedig jóval magasabb volt, mint amit a hivatalos statisztikák mutattak. Több gyermekről nagyrészt szociális okok miatt kellett intézményes keretek között gondoskodni.
Az, hogy milyen ellátási formák terjednek el az adott országban, nagyban függ a
politikai, történeti háttértől. Például a bosznia-hercegovinai térségben a háború után
a gyermekeket és a fiatalokat nagy intézményekben helyezték el, mert nem tudták
biztosítani a nevelőszülői családoknál való elhelyezést. Ennek a megoldásnak is voltak
pozitív vonatkozásai, hiszen így a gyermekek kapcsolatba tudtak lépni a hasonló élményeket megélt társaikkal, egyfajta sorsközösséget alkotva.
Az intézmények sokfélesége egyértelműen tetten érhető, bármelyik országot is vizsgáltuk. A bentlakásos intézmények csoportosítása egyrészt az elhelyezett gyermekek
száma (az intézmény nagysága), az elhelyezett gyermekek jellemzői (speciális szükségletek), valamint az elhelyezés időtartama (átmeneti vagy tartósabb ellátás), illetve az
ellátás funkciója (krízishelyzet kezelése, családpótló ellátás, pszichológiai) alapján
történhet.21 A magyar szakellátáshoz nagyon hasonló az olasz ellátórendszer. Olaszországban a bentlakásos intézmények megkülönböztetése méret és kialakítás (családi
vagy lakóhely) és elsődleges funkció (sürgősségi, védelmi, oktatási vagy pszichológiai
fókusz) szerint történik. Így a következőkről beszélnek:22
– családalapú otthonok, kisszámú gyermek, két szakemberrel, akik szülői szerepet
vállalnak;
– bentlakásos otthon max. 12 serdülő és fiatal számára, akiknek nincs megfelelő
otthoni környezetük, és szakemberek gondoskodnak róluk;
Balogová, B. – Kvašňáková, L: Residential Child and Youth Care in the Slovak Republic, in Islam, T. –
Fulcher, L.: i. m., 187–204.
19
Smith, M.: i. m.
20
Carter, R.: Family matters: A study of institutional childcare in Central and Eastern Europe and the former
Soviet Union, London, EveryChild, 2005.
21
Courtney, M. E. – Iwaniec, D. (eds): Residential care of children: Comparative perspectives, Oxford, Oxford
University Press, 2009.
22
Vignola, G. B. – Canali, C. – Eynard, M. – Vecchiato, T.: Residential Care for Children and Youth in Italy,
in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 44–61.
18
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– ellátás a gondozásból kikerülő, kapcsolati és személyes nehézségekkel küzdő fiatalok számára, de alacsony szintű szakmai támogatással;
– szülő–gyermek-házak és bentlakásos otthonok krízishelyzet esetén;
– igen heterogén kliensi kör által lakott gyermekotthonok, nem megfelelő otthoni
környezet esetére, beleértve a gyerekeket is;
– bentlakásos, kiemelt pszichológiai ellátást nyújtó elhelyezés gyermekek és serdülők
számára, akik komoly viselkedésbeli és mentális egészségi problémákkal küzdenek,
terápiás és rehabilitációs igényekkel, amelyek szociális és egészségügyi beavatkozásokat
igényelnek.
Angliában az intézményi elhelyezés célját a következőkben határozzák meg: hosszú
távú gondozás és a gyermekek nevelése; rövid távú gondozás; sürgősségi vagy ideiglenes
elhelyezés, hosszabb távú elhelyezésre való felkészülés; a szükségesség felmérése; „kezelés vagy híd a függetlenséghez”.23 Az utóbbi időben inkább átmeneti vagy rövid távú
elhelyezéseket foganatosítanak.
Olaszországban is egyértelműen két intervenciós kategóriáról beszélhetünk: a nevelőszülői (családi hálózaton belül vagy nem rokoni családban) és a bentlakásos otthon,
kis közösségekben (lakásotthon). Ez utóbbi esetben a gyermekeket más gyermekekkel
együtt szakemberek és önkéntesek veszik körül.24 Olaszországban leginkább a rokonsági gondoskodás, a családorientált nevelőszülői ellátás és a családi csoportok (Family
group home) váltják fel a bentlakásos intézményeket. A nagyléptékű intézmények átalakultak kisebb lakóházakká és nevelőszülői gondoskodássá.
Horvátországban25 2011-ben hagyták jóvá a szociális jóléti otthonok és egyéb szociális szolgáltatásokat nyújtó testületek átalakításának deinstitucionalizációs tervét,
2011–2016 közötti megvalósítással (2018-as eléréssel). Ezt a szakpolitikai dokumentumot továbbfejlesztették a szociális ellátó intézmények átalakításának operatív tervével.
A fő cél az, hogy a nevelőszülői gondozás és az intézményi ellátás aránya 80:20% legyen.
Szlovákiában az átalakítás (az intézmények lebontása) mögötti alapelv az, hogy egy
gyermek, aki nem saját családjában nevelkedett, képes legyen visszatérni a családjához.
Ha minden erőfeszítés után ez nem lehetséges, akkor elsőbbséget élvez, hogy a gyermeket rokonok nevelhessék úgynevezett rokoni ellátásban. Ha a kiterjesztett család nem
működik, akkor a cél egy helyettesítő család.26

Karim, Samina: i. m., 327.
Vignola, G. B. – Canali, C. – Eynard, M. – Vecchiato, T.: i. m.
25
Vejmelka, L.: Residential Child Care in Croatia: Challenges and Opportunities, in Islam, T. – Fulcher, L.:
i. m., 99–112.
26
Balogová B. – Kvašňáková , L.: i. m.
23
24
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Írországban is a domináns elhelyezési forma a nevelőszülői elhelyezés, alternatív
„családi környezetként” tekintenek rá.27 2016. augusztusi adatok szerint a gondozott
gyermekek 93,4%-a (n = 5,920) nevelőszülői családokba kerül, amit sokkal gondoskodóbbnak vélnek, és jóval gazdaságosabbak a mutatói is. (Az intézményi ellátásban
gyermekenként évente 337 500 euró a költség, a nevelőszülőiben pedig 21 000 euró
ugyanazon időtartamra).28 A családias jellegű ellátásra való átállás mögött a gazdasági
okok mellett a gyermekek kötődési zavarainak csökkentése is szerepel, ennek legfőbb
eszközének a családias környezetet tartják.
Jól megfigyelhető több országban, hogy az élet első éveiben a nevelőszülői gondozást
helyezik előtérbe. A gyermekek életkorának növekedésével emelkedik a sikertelen nevelőszülői elhelyezések száma, és a lakóotthonos elhelyezés válik elkerülhetetlen megoldássá. Úgy tűnik, sokkal több munkára van szükség, hogy összeillő nevelőszülőt és
neveltet lehessen párba állítani,29 megelőzve a felesleges szenvedést a nem megfelelő
elhelyezésekből fakadóan. Olaszországban és Norvégiában 3–5 éves korig magas az
aránya a nevelőszülői elhelyezésnek, míg későbbi életkorban inkább a bentlakásos intézményes formák érvényesülnek. A bentlakásos gondozásban lévő gyermekek jellemzően 13–17 évesek, sokszor más etnikai háttérrel, mert növekszik az egyéb kultúrákból,
különösen az ázsiai országokból érkező gyermekek száma.30
Civil szervezetek is csatlakoznak a deinstitucionalizáláshoz, pl. a Nyitott Ajtók Európa Gyermekeiért” kampányban az S.O.S. Nemzetközi Gyermekfalu, a FICE, az IFCO,
az Eurochild és a „Remény és Otthon a Gyermekeknek”. A gyermekvédelmi szolgáltatások rendszerének fejlesztését tűzték ki célul, erősítve a családokat és magasabb színvonalú családi és közösségi alapú alternatív gondoskodási lehetőségeket biztosítva. Ezek
a szervezetek azokat az eseteket szeretnék kivédeni, mikor az intézményes nevelésben
élő gyermekeket megbélyegzik, elszigetelik a szüleiktől és megakadályozzák a kapcsolattartást is velük, vagy amikor a testvéreket valamilyen okra hivatkozva (pl. életkori
különbségek, fogyatékosság stb.) elválasztják egymástól, gyengítve a gyermek identitását, családhoz tartozásának lehetőségét.31

A gyermekek ellátása
Bár több ország megfogalmazza, hogy a szegénység miatt nem lehet a gyermeket kiemelni a családból, az ellátásba vétel okai között ez mégis gyakori. Ebből adódóan
Williams, D.: From Dominance to Periphery: Residential Child Care in Ireland, in Islam, T. – Fulcher, L.:
i. m., 309–325.
28
Williams, D.: i. m.
29
Vignola, G. B. – Canali, C. – Eynard, M. – Vecchiato, T.: i. m.
30
Ellingsen, T. I. – Willumsen, E.: i. m.
31
www.openingdoors.eu (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)
27
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többen úgy vélik – köztük a Better Care Network (2017)32 –, hogy a szegénységet kellene megszüntetni, és azzal az intézményi gondoskodás is leépíthető lenne. Az intézményes nevelésben való elhelyezés második fő oka a fogyatékkal élés, mivel a családok
támogatása ez ügyben nagy hiányt szenved, és a tapasztalatok szerint az inkluzív nevelés is kevésbé valósul meg. Bosznia-Hercegovinában, Görögországban és Szerbiában
a fogyatékkal élő gyermekek ugyanabban az intézményben élnek, mint a felnőttek, és
az intézményekbe belépők egész életüket zárt ajtók mögött töltik, mivel nincs lehetőségük a független közösségi életre. A helyi szintű prevenciós és támogató szolgáltatásokba való befektetés, beleértve a kiszolgáltatott családokkal való foglalkozást, kevésbé valósul meg.
A kíséret nélküli háborús menekültek és bevándorló gyermekek Európába való beáramlása jelenti a harmadik legfontosabb okot az újonnan létrehozott intézmények és
ideiglenes táborok alapítására. Az Opening Doors33-kampány megállapította, hogy a
befogadó és tranzitországokban a gyermekeket migráns státuszuk miatt hátrányosan
megkülönböztetik, korlátozott hozzáférésük van az oktatáshoz vagy a közösségi alapú
tevékenységekhez. (Bulgáriában a gyermekeket gyakran fogvatartási központokban,
majd nagy intézményi központokban helyezik el, Belgiumban pedig nagy befogadó
központokban és intézményi gondozásban.)34
A különböző gyermekvédelmi rendszerekben hangsúlyozzák az egyéni igényekhez
való igazodást. Hollandiában pl. az egyes fiatalok (és családjuk) igényeitől függően az
elhelyezés a félbentlakásos formáktól a folyamatos tartózkodásig változhat, valamint
a fiatalok az oktatási programok mellett gyakran foglalkoztatási programokban is részesülnek.35 A svéd gyermekjóléti rendszerben a gyermekek és a velük való történések
értékelésére és nyomon követésére a Barns behov-i centrum (BBIC) működik, reagál a
gyermekek szükségleteire, és olyan szociális gondozási tervet kell készíteniük a szociális szolgáltatást végzőknek, melyben kitérnek a szülőkkel és a gyermekhez közelállókkal való kapcsolattartásra, az – átmenetinek tekintett – elhelyezés során kitűzött célokra, valamint a gyermek és az őt felügyelő szülők nézőpontjaira is. Ezekhez a
szempontokhoz rendelik a konkrét szolgáltatásokat. A tervek véghezviteléért egy szociális munkás felelős, aki évente négyszer közvetlen kapcsolatba kerül a gyermekkel,
és jelzi, ha egyéb gondozási forma javasolt, pl. a gyermek viselkedési problémái miatt.36
http://www.bettercarenetwork.org/library/principles-of-good-carepractices/transforminginstitutional-care/poverty-remains-a-europewide-cause-for-childrens-institutionalisation. (Letöltés ideje:
2017. 09. 01.)
33
http://www.openingdoors.eu/ (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)
34
Petrova-Dimitrova, N.: Institutional and Residential Care for Children in Bulgaria, in Islam, T. – Fulcher,
L.: i. m., 159–171.
35
Brummelaar, M. D. C. ten – Harder, A. T. – Kalverboer, M. E. – Post, W. J. – Knorth, E. J.: i. m.
36
Skoog, V. – Khoo, E.: Residential Child and Youth Care in Sweden, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m. 262–276.
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Portugáliában is rendelkezik minden fiatal egy személyes gondozási tervvel, amelyet
rendszeresen felülvizsgálnak a gondozásukban részt vevő szakemberek.37 A lengyelek
a gyermek empowermentjéről is beszélnek,38 például olyan programról, amellyel a gyermekek megtanulhatják a közösségi lét különböző függetlenségi szintjein való működést.
Érdekes szakmai kérdésként merül fel, hogy szükség van-e külön terápiára akkor is,
ha a gyermek érzi, hogy gondoskodnak róla, tartozik valakihez, biztonságos környezet
veszi körül, sportolhat, biztosított a napi étkezése, rendszeresség van a napjaiban. Smith
szerint, ha a lakásotthonos/ bentlakásos / kisebb létszámú otthonos ellátás minősége
jó, és a származási családdal való kapcsolat fenntartása lehetséges és támogatják is,
akkor dekontextualizált állítás, hogy az intézményi gondozást mindig a melegség vagy
a szeretet hiánya jellemezné. Ha a bentlakásos otthonos ellátás pozitív elemeire helyezzük a hangsúlyt: az adekvát erőforrásokra, a kapcsolatok építésére fókuszáló gondoskodásra, a bürokratikus feladatok helyett a különböző szakemberek (az eljárásrendek,
a szabályozások megalkotói, a szolgáltatásokat nyújtók vezetői és más szakértők) közötti hatékony együttműködésre, akkor pozitív alternatíva lehet a bentlakásos/otthonszerű elhelyezési forma is. Bizonyos csoportokkal kapcsolatban többször megjelenik,
hogy talán számukra megfelelőbb az otthonszerű ellátás (ezen csoportok az idősebb
gyermekek és a serdülők, a viselkedési nehézségekkel küzdő, a stresszt vagy a traumát szenvedő gyermekek, a speciális szükségletű gyermekek, akiket elhanyagolnak, és
akiknek nagyobb szükségük van szakmai támogatásra és segítségre).39

A gyermekvédelemben dolgozók
Érdekes sokszínűséggel találkozhatunk a gyermekvédelemben dolgozók végzettségével
kapcsolatban. Az szinte egyértelmű, hogy az alapellátásban (amikor a fő hangsúly a
családdal való foglalkozáson van) elsősorban szociális munkások és pszichológusok
dolgoznak. A szakellátás (bentlakásos intézmények) területén pedig szociális munkásokkal, pedagógusokkal, pszichológusokkal, addiktológusokkal, mentálhigiénés szakemberekkel találkozhatunk. Abban minden általunk vizsgált ország egyetért, hogy a
bentlakásos intézményekben dolgozók számos kihívással szembesülnek. Munkájuk
igényli a követhetőséget, az átláthatóságot, de a kreativitást is. A szociális munkásoknak
emellett nagyon képzetteknek kell lenniük ahhoz, hogy jól felmérhessék a család által
viselt stresszt, mert ha hibáznak, esetleg ők maguk teszik a családot a szociális munkások ügyfelévé.40 Ehhez képest az ír szakemberek szerint mivel a gondozási szolgáltatások egységes eljárásokat vezetnek be, kevés a lehetőség arra, hogy az itt dolgozók
Rodrigues, S. – Barbosa-Ducharne, M.: i. m.
Tanaś, V.: Residential Child and Youth Care in Poland, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 233–244.
39
Vejmelka, L.: i. m.
40
Balogová B. – Kvašňáková, L.: i. m.
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kreatívak legyenek a gyermekekkel végzett munkájukban.41 Ez pedig azért nehéz helyzet az intézményes ellátás során, mert az itt mutatkozó problémák gyakran összetettek,
és épp erre a kreativitásra, az egyéni, különleges megoldásokra kellene késznek lenni.
A bentlakásos csoportokban az ott dolgozók jelentős szerepet játszanak a fiatalok
életében. Nincs ez másképpen Hollandiában sem, ahol szülői és edukációs feladatokat
is ellátnak, menedzselik a csoport életét és az adminisztratív feladatokat, valamint
együttműködnek más szakemberekkel és a fiatalok társadalmi hálózatával.42 A legtöbb
bentlakásos ellátóhelyen a fiatalok az ottani időre mentort kapnak, aki követi a fiatal
életét, és az egyéni kezelési tervezésében is részt vesz.
Skóciában is előkerül a mindennapos élmény és a szervezett tevékenységek szerepe
a bentlakásos dolgozók és a gyerekek között, amelyek előmozdítják a kapcsolatok fejlődését és a korábbi traumákból való gyógyulást. Hangsúlyos továbbá a bentlakásos intézményekben dolgozók munkájának összetettsége, amelynek főképp a fiatalok sebezhetőségének felismerésében van nagy szerepe.43
Számos szakember és kutató hangsúlyozza a bentlakásos területen a gyermekek és
a gondozóik közötti érzelmek fontosságát. Például a portugál intézményekben44 nagyon
fontosak és természetesek is a pozitív interakciók a gyermekek és a róluk gondoskodó
felnőttek között: a gondoskodó gesztusok, az ölelés vagy a „szociális puszi”, amikor
megérkezik vagy elindul otthonról stb. Fontos kérdés az is, milyen intézkedéseket kell
hozni annak biztosítására, hogy a gondozók képessé váljanak a gyermekek és a fiatalok
szükségleteinek kielégítésére, és segítsenek nekik abban, hogy megbirkózzanak a vállukat nyomó terhekkel.

Evidence-based kutatások ösztönzése a gyermekvédelemben
Az elmúlt években több országban ígéretes fejlődést jelentett a bizonyítékokon alapuló
(evidence-based) beavatkozásokra szegeződő figyelem és annak kutatása, hogy mi működik a gondoskodás, a gyakorlat és a kutatás során. Ezeknek a jó gyakorlatoknak az
alkalmazásával pozitív irányban változnak a kimenetek, mint pl. az ellátással való
elégedettség, a kezelési célok megvalósítása – főleg, ha a szülőket és a védelemben dolgozókat is bevonják a folyamatba.
Hollandiában 2017 óta két független nemzeti bizottság értékeli a speciális kezelési
intervenciókat, és tekinti át a hatékonyságukat. Az Ifjúsági Intézkedések Akkreditációs
Bizottsága értékeli az ifjúsági gondozási beavatkozásokat a minőség és a hatékonyság
tekintetében, valamint vizsgálja az akkreditációkat. Az Igazságügyi Minisztérium viWilliams, D.: i. m.
Brummelaar, M.D. C. ten – Harder, A. T. – Kalverboer, M. E. – Post, W. J. – Knorth, E. J.: i. m.
43
Hawthorn, M.: Residential Child and Youth Care in Scotland, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m. 294–308.
44
Rodrigues, S. – Barbosa-Ducharne, M.: i. m.
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selkedési beavatkozásokkal foglalkozó akkreditációs bizottsága értékeli, hogy a viselkedési beavatkozások megelőzéshez vagy a visszaesés csökkenéséhez vezetnek-e.45 Ha
a beavatkozást elméletileg vagy empirikusan hatékonynak ítélik meg, akkor bekerülnek
a Hatékony ifjúsági beavatkozások adatbázisába, amely egy kereshető adatbázis a Holland Ifjúsági Intézet felügyelete alatt az ifjúsági ellátás, az ifjúsági egészségügy, az
ifjúságjóléti és büntetőjogi intervenciók témaköreiben (jelenleg viszonylag kevés a kifejezetten az ifjúsági bentlakásos ellátásra kifejlesztett gyakorlat). A metaanalízis-vizsgálatok szerint a bizonyítékokon alapuló kezelési módszert alkalmazó bentlakásos ellátások jobb eredményeket értek el (ES = .36), mint a „hagyományosak”.46 Főképp a
kognitív viselkedésterápia bizonyult hatékonynak.
Olaszországban is egyre hangsúlyosabbnak vélik, hogy a magas színvonalú beavatkozások mellett szükséges az eredmények értékelése,47 de egyelőre keresik ennek a
hatékony kritériumait.
Horvátországban is végeztek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy milyen hatásokkal jár az intézményi elhelyezés. Azt találták, hogy a pszichoszociális működés számos
területén gyengébb eredményeket mutatnak a bentlakásos elhelyezésben felnőtt gyermekek, az énképük negatívabb, több mentális és viselkedéses problémát mutatnak. A
lányok esetében több pszichoszomatikus gond jött elő: szorongás, depresszió, és nagyobb
kockázata volt a kortárs viktimizációnak.48

Zárszó, avagy megoldandó problémák a gyermekvédelemben
A legfontosabb jövőbeli kérdések között leginkább a minőségértékelés problémakörei,
az átláthatóság, a gyermekek, valamint a gyermekvédelemben részt vevők hangjának
minél szélesebb körű meghallgatása szerepelnek (pl. Romániában a szolgáltatásban
dolgozó koordinátorok vagy gyakorlati szakemberek meghallgatása a szabályozás alakításához adna fontos inputokat,49 Portugáliában50 a gyermekek hangjának meghallgatása az alternatív gondozási folyamat minden szakaszában).
A hálózatosodás és a partnerség kérdései is erőteljes sarokpontoknak számítanak,
ez előkerül pl. a köz- és a magánintézmények közötti területeken Romániában,51 a
Harder, A. T. – Zeller, M. – López, M. – Köngeter, S. – Knorth, E. J. : Different sizes, similar challenges:
Out of home care for youth in Germany and the Netherlands, Psychosocial interventions, 2013/22(3), 203–213.
46
Brummelaar, M. D. C. ten – Harder, A. T. – Kalverboer, M. E. – Post, W. J. – Knorth, E. J.: i. m.
47
Vignola, G. B. – Canali, C. – Eynard, M. – Vecchiato, T.: i. m.
48
Vejmelka, L.: i. m.
49
Bejenaru, A.: Residential Child Care Services in Romania, in Islam, T. – Fulcher, L.: i. m., 172–186.
50
Rodrigues, S. – Barbosa-Ducharne, M.: i. m.
51
Bejenaru, A. – Tucker, S.: Challenging dominant representations of residential childcare in Romania: An
exploration of the views of children and young people living in the care system, Journal of youth studies,
2014/17(10), 1292–1305.
45
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gyermekgondozó intézmények és az egyetemek közötti együttműködésre irányuló tevékenységek kezdeményezésével kapcsolatban pedig Horvátországban.52 Szlovákiában53
létrehozták a „Szakmai Szülők Támogató Központját” a hivatásos szülői családok támogatására.
Angliában a bentlakásos ellátások háromnegyede jelenleg megoszlik a magán- és az
önkéntes szektor között.54 Ez a változás, azaz a magánszektor felé való elmozdulás az
egyike azoknak, amelyek befolyásolják a bentlakásos gyermekgondozás jövőjét. Valószínű, hogy a jövőben ezek az otthonok egyre inkább speciális irányba mozdulnak el,
az egyedi igények kielégítése felé, terápiás megközelítésű szolgáltatásokkal. A szociális
szolgáltatások privát ellátókhoz történő kiszervezésének lehetősége – ami versenyhelyzetet hozna létre – Romániában55 is felmerült. Írországban pedig a szolgáltatásokon volt
egy nyomás az üzleti jelleg felé lépésre. A szervezeteken belüli piaci jellegű mechanizmusok növekedését, mint a szolgáltatók közötti versenyt támogatták, és most a forprofit
ügynökségek dominálnak az intézményes ellátásban.56
További kihívásokat jelent például Hollandiában57 az ellátás fokozott igénybevétele, az átláthatóság hiánya és a meglévő gondozási rendszer kezelhetetlensége. Új alternatívákat várnak a speciális bentlakásos szolgáltatásokban is: a gondozók, ellátók kötelező szakmai továbbképzésének átgondolása fontos feladat például a portugál
gyermekvédelem58 számára. Olaszországban a szülőkre irányuló figyelem erősödik, s
ezzel a perspektívával és a korai beavatkozásokkal szeretnék megelőzni vagy csökkenteni a családi válságokat.59 Ezen a kérdésen – kis tartalmi módosítással – Romániában
is dolgoznak, ti. hogy milyen módon lehet a szülők edukációjával, empowermentjével
megerősíteni a prevenciót, vagy hogyan lehet támogatni az örökbe fogadó családokba
való integrálódást, ezáltal csökkentve a szakosodott szolgáltatásokban töltött időt.60
Hasonló módon prevenció-hangsúlyos a lengyel kitekintés: itt a célok súlypontja a társadalmi kirekesztés megelőzésén (akár a gyermekek szabadidős tevékenységekben
való részvételével, az oktatási lehetőségek kiegyenlítésével), a veszélyeztetett csoportok
számának csökkentésén, valamint a családok támogatásán van, hogy megtalálják a
gyermekek számára a legmegfelelőbb oktatási környezetet. Innovatív megoldásként
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Lengyelországban monitorozták azokat a családokat, amelyeknél a kirekesztődés rizikója állt fönn.61
Írországban az utógondozói ellátással kapcsolatban is megfogalmazódnak vitás
kérdések. Például a szabályozás szóhasználata lehetővé teszi, de nem írja elő, hogy az
állam utógondozói szolgáltatásokat nyújtson 18–21 év között, vagy azoknak, akik befejezték a tanulást. Ez nagymértékben hozzájárult az utógondozói szolgáltatások következetlen és eseti fejlesztéséhez. A törekvés most az, hogy a nevelőszülői családban
felnőtt fiatalok számára tegyék lehetővé, hogy 18 éves koruk után maradhassanak
nevelőszülőkkel, nevelőszüleiket pedig pénzügyileg támogatni kell abban, hogy ezt a
feladatot el tudják látni. Több támogatott szállásra van szükség, valamint a szociális
munkások támogatására abban, hogy informális kapcsolatot tartsanak fenn a gondozásból kikerülőkkel.62
Davidson és munkatársai63 (2016) részletesen elemezték az ENSZ gyermekek alternatív gondozására vonatkozó iránymutatásainak végrehajtásával kapcsolatos kihívásokat Európában. Ezek a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a megelőző közösségi alapú szolgáltatások felé történő elmozdulás gátját ezek átmeneti költségei és
ebben a reformban a vezetők potenciális ellenállása jelentik. Ennek ellenére összességében véve jól látható, hogy a nemzetközi színtéren is egyértelmű az egyéni, személyre
szabott ellátás felé fordulás, a kapcsolati háló erősítése, illetve a társadalmi integráció
tudatosabb segítése. Ezek a célok, alapelvek a hazai gyermekvédelem területén is megtalálhatóak.
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Németh Márta

A Búzavirág Alapítvány
Búzavirág Otthon, Tábor, Konyha és Mûhely
A Búzavirág Alapítványt létrehozó Németh Márta tiflopedagógus korábban a Vakok
Állami Intézetében volt nevelő és rehabilitációs tanár. Eközben vak barátaival közösen
alakítottak ki egy koncepciót arról, hogyan lehetne másképp segíteni, önállóbb, szabadabb, a többséghez közelítőbb életlehetőséget kialakítani azoknak a látássérülteknek,
akiknek nincs segítő családi hátterük, és nem olyan jó képességűek, hogy segítség
nélkül boldoguljanak.
A Búzavirág Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa állami gondozásból érkező látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem tudnak
önálló életet kezdeni. Számukra rehabilitációs célú lakóotthont létesítettünk 12 férőhel�lyel. Az otthonban folyó pedagógiai munka során nagy hangsúlyt helyezünk az önálló
életre való gyakorlati felkészülésre, a felnőtt szerepminták elsajátítására, a helyzetükkel
való együttélés elfogadtatására. A fiatalok az otthonon belül önálló garzonlakásokban
élnek, ahol maguk gondoskodnak a vásárlásról, főzésről, mosásról, takarításról – természetesen minden segítséget megkapnak ezek megtanulásához. Így megteremtjük annak
lehetőségét, hogy vakvezető kutyát tarthassanak, házasságot köthessenek és gyermeket
vállalhassanak (most három gyermek él szüleivel a lakóotthonban).
Azonban az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka,
az anyagi önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként
egyaránt. A fiataloknak kézművesműhelyekben kínálunk munkalehetőséget (2002 óta
a Vámosújfalui Kézműves Kft.-vel együttműködve). Olyan szakmákat választottunk,
és a műhelyeket eleve úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és
akadálymentes legyen. A munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek
megfelelő kreatív munkát végezhessenek. A szövés, a fazekasság, a kertészet és a kosárfonás terén is részfeladatonként a látókkal egyenértékű minőségű (bár mennyiségében jóval alatta maradó) munkát tudnak végezni.
Munkahelyeket kínálunk a térségben élő fogyatékkal vagy betegséggel élő személyeknek is, mindenkinek találunk „testhezálló” feladatot, és egy jól szervezett, manufaktúraszerű működéssel ki tudják egészíteni egymás munkáját: a vak korongos tányérját autista tisztítja, szívbeteg festi rá a virágokat stb.
Hagyományos technikával készített egyedi termékeink: vesszőből font kosarak, tálcák, tárolók, pamut- és rongyszőnyegek, szövött tarisznyák, táskák, sárospataki stílusú
fazekastermékek, kerámia dísztárgyak, plakettek, kerti edények. Piacot a kistérségi

324

Németh Márta

20 ÉVES A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY

vásárok, kézművesboltok és a megrendelések jelentenek, de webáruházat is működtetünk. A kertészet a parkot kezeli, és fűzvesszőt termeszt a kosárfonók számára.
2013 óta akkreditált foglalkoztatóként kézművestáborokat is szervezünk Vámosújfaluban: harmincfős ifjúsági szállásunkra iskolák, gyermekotthonok, gyülekezetek által
szervezett csoportokat várunk a vezetőikkel. Műhelyeinkben délelőttönként kézművesfoglalkozást (agyagozás, szövés, kosárfonás) szervezünk kiscsoportokban, akadályozottsággal élő mestereink vezetésével, délután pedig szabadidős programokat, melyekhez kiváló alkalmakat kínál a Zemplén-hegység, a Bodrog, valamint Sárospatak
közelsége. A táborozás páratlan lehetőséget kínál sérültek és egészségesek együttműködésére, a gyerekek szemléletformálására, az integráció és az esélyegyenlőség értékeinek elsajátítására.
Foglalkoztatási tevékenységeinket OFA-pályázatok keretében indítottuk, majd számos
állami támogatás, projekt segítségével fejlesztettük. Fontos lépést jelentett, amikor egy
2013-ban zárult TÁMOP-programban a Kézenfogva Alapítvány által az EQUAL-ben
kidolgozott Aktív Műhely módszereit felhasználva építettük tovább társadalmi vállalkozási tevékenységünket: a projekt keretében piackutatás, termékfejlesztés és üzleti
tervezés is zajlott. Öt fogyatékkal élő személy szakmai képzésen és 6 hónapos foglalkoztatáson vett részt, ami alapot adott a további foglalkoztatásuknak.
A tavaszra elkészült ifjúsági szállás első nyári kapacitását már előre lekötötték: pályázati úton a kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztattunk hét
turnusban. Abban az évben helyben még nem tudunk étkezést biztosítani, ezért az
NRSZH 2014. évi MUTE-pályázatának keretében 100 adagos konyhával és étkezővel
bővítettük a kosárfonóműhely épületét, így biztosítva helyben az étkeztetést. A szakács
mellett megváltozott munkaképességű konyhalányok dolgoznak, a kertészetben is új
feladatot (és új rehabilitációs munkahelyeket) jelent a felhasználásra szánt zöldség-gyümölcs megtermelése. Azóta folyamatosan szervezünk kézművestáborokat.
Munkatársaink búzavirágok a hatékony és versengő búzamező közepette, nagyon
különböző képességeiket összeadva együtt hozzák létre kézművestermékeinket és
szolgáltatásainkat.
A bemutatott tevékenységek célja nem a profitszerzés, bár az árbevétel elengedhetetlen a fenntarthatóság biztosításához, hanem a foglalkoztatásban részt vevő fogyatékosok társadalmi integrációja, munkahelyi szocializációja, képességfejlesztése és szakmatanulása. Jelenleg 39 fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személyt
foglalkoztatunk az akkreditált foglalkoztatás keretében és 2 főt lakóotthoni segítőként,
valamint további 16 fogyatékos személy vesz részt a velünk együttműködő Vámosújfalui Kézműves Kft. fejlesztő foglalkoztatásában.
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Magyar Bölcsôdék Egyesülete

Bölcsődei Módszertani Szervezet
1119 Budapest, Tétényi út 46–48.
Tel.: 06- 20/232 9205
e-mail: acsaikati@t-online.hu
mbemodszertana@gmail.com
A Magyar Bölcsődék Egyesületének tevékenysége
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.”
Teréz anya
Egy-egy ügyért sokféleképpen össze lehet fogni. Van úgy, hogy emberek milliói állnak
ki egyetlen cél érdekében, máskor csak egy kisebb csoport képviseli a hivatása szakmai
értékeit.
Gyakran tapasztaljuk, hogy az a világ, amely a mindennapjainkban biztonságot nyújt,
gyorsan változik. Némely változás ellen védtelenek vagyunk, de vannak folyamatok,
amelyek alakításában igenis részt kell vennünk.
Képességei és tudása szerint mindenkinek hozzá kell tennie valamit annak érdekében,
hogy értékeinkből építkezve, folyamatosan megújulva magas színvonalú bölcsődei ellátást nyújtsunk a családok számára.
A Magyar Bölcsődék Egyesületét is ezzel a szándékkal hozták létre az alapítók dr.
Koncz József vezetésével 1996-ban, Szolnokon. Székhelye 2005. április 21. óta Budapesten van, taglétszáma közel 4000 fő. Ez a mutatószám az Egyesület létének, szükségességének bizonyítéka, hiszen folyamatosan új bölcsődei dolgozók csatlakoznak
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a szervezethez, bizalmukat, hitüket, támogatásukat nyújtva a működéséhez, kifejezve
ezzel a közösséghez tartozás, az összefogás erejét.
Az Egyesület fő célja a bölcsődék szakmai érdekvédelmének és érdekképviseletének
ellátása, s annak támogatása, hogy működésükhöz, nevelési-gondozási munkájukhoz
megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítsanak a fenntartók.
Főbb feladatai:
Olyan jogszabályok kiadásának, módosításának a kezdeményezése, amelyek garantálják
a bölcsődék szervezeti és szakmai önállóságát, a szakmai munka nélkülözhetetlen
személyi-tárgyi feltételeit és szakmai követelményeit, ami előfeltétele a minőségbiztosításnak.
A bölcsődei munka színvonalának emelése a bölcsődei kisgyermeknevelők mind
korszerűbb képzésének, továbbképzésének támogatása révén.
Mindazoknak a kezdeményezéseknek a támogatása, véleményezése, amelyek a bölcsődék alapfunkciójának teljesítése mellett új ellátási formák bevezetésével segítik a családokat gyermekeik ellátásában.
Az Egyesület szakmai érdekvédelmi jellegéből fakadóan részt vesz a napközbeni
kisgyermekellátást, főleg a bölcsődéket érintő jogszabályok előzetes véleményezésében,
2016-tól már az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai partnereként.
Fontos feladata, hogy megkeresésre szakmai állásfoglalást fogalmaz meg, ezzel is
biztosítva a szakmai alapelvek, követelmények érvényesülését.
Az ország egész területén szakértőként véleményezi a vezetői pályázatokat, segítve,
hogy szakmailag felkészült, a bölcsődei ellátást jól ismerő vezetők kerüljenek a kisgyermekekkel foglalkozó intézmények élére.
A szakképzés meghatározó szereplője, a szakmai vizsgabizottságokba folyamatosan
delegál tagokat. Ennek révén a szakember-utánpótlás aktuális helyzete mellett a képzések színvonaláról és a szakmai vizsgáztatás gyakorlatáról is naprakész információkkal rendelkezik.
Elkötelezetten küzd a jó minőségű kisgyermekellátásért, a kisgyermeknevelők korszerű tudásáért, munkakörülményeik jobbításáért, anyagi megbecsültségükért, a kisgyermeknevelői életpálya modelljének kidolgozásáért. Mindeközben a társadalom felé
közvetíti a bölcsődei dolgozók magas fokú hivatástudatát, elkötelezettségét, gyermekés családszeretetét.
A kisgyermekekért, a családokért tevékenykedő szakemberek munkájának elismerése érdekében szakmai díjakat alapított, így az Akócsi Ágnes-életműdíjat és a Forrai
Katalin-díjat.
Jelentős érdeme, hogy az első magyarországi bölcsőde létrejöttének napja a bölcsődék
napjává vált, amelyet az Egyesület szervezésében évente gazdag szakmai tartalmú országos ünnepség keretében tartunk meg.
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Az Egyesület 2017. február 15-től a bölcsődei ellátást érintő jelentős feladatot kapott:
a bölcsődei és minibölcsődei szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézményeknél
bölcsődei módszertani szervezetként a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat lát el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendelése alapján
szakértőként vagy szakértő bevonásával részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, a szakmai programok véleményezésében. A bölcsődei és minibölcsődei ellátás területén szükség szerint módszertani anyagokat dolgoz ki, részt vesz a minőségfejlesztési stratégia,
a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének megalkotásában. Figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő
tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását.
A bölcsődei dajkai képesítés előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt
tanfolyammal kapcsolatosan képzéstervezési, képzésszervezési, lebonyolítási, valamint
nyilvántartási feladatokat lát el.
Összegezve, a Magyar Bölcsődék Egyesületének feladata és egyben legnagyobb értéke,
hogy a bölcsődei ellátás valamennyi szereplője számára biztos szakmai hátteret, szakmai támogatást nyújt, és a közösséghez tartozás élményét adja. Mindezeken túl a szakmai identitás megőrzése mellett hozzájárul a magas színvonalú és professzionális kisgyermekellátás biztosításához.

Gál Antal

Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesülete
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MOGYESZ) 2003. május
21-én alakult. Előzménye az volt, hogy a minisztérium 1999-ben a Megyei Közigazgatási Hivatalok kijelölése alapján létrehozta a megyei módszertani gyermekjóléti szolgálatok országos hálózatát. A módszertani tevékenység ellátására nem szakértőket kért
fel, hanem megyénként egy-egy intézményt. A megyei ellátási szint lehetővé tette, hogy
szoros partneri kapcsolatok alakuljanak ki, így e hálózat jelentős segítséget, támogatást
és biztonságot jelentett a területen működő szolgálatok és szakemberek számára.
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Felismerve, hogy a szakmai érdekvédelem a különálló módszertani intézmények
összefogása nélkül nem tud kellő súllyal érvényesülni, 2003-ban egyesületté szerveződtek, mely jogi forma sokkal inkább alkalmas volt arra, hogy a terület szakmafejlesztési javaslatait megfogalmazza és megfelelő módon képviselje.
Az Egyesület kiemelt működési céljaiként az alábbiakat határozta meg:
– Tevékenységével hozzá kíván járulni a működési területén élő gyermekek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez.
– Szakmai, módszertani segítséget nyújt az ország gyermekjóléti szolgálatainak
működéséhez.
– A szakterületeken tevékenykedő szakemberek és intézmények általános társadalmi,
jogi, szakmai és egzisztenciális érdekeinek érvényre juttatása, szakmai-tudományos
együttműködésük hazai és nemzetközi kiterjesztése.
– Közreműködik a gyermekvédelmi/gyermekjóléti ellátások szabályozását szolgáló
jogszabályok kialakításában, és véleményezi azokat.
A MOGYESZ tagjaivá kezdetben a kijelölt módszertani intézmények, illetve az ott tevékenykedő módszertani szakemberek válhattak.
Az Egyesület szervezte 13 éven keresztül a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok
legrangosabb és legkiemelkedőbb szakmai fórumát, a Konszenzus Konferenciát, mely
nem csupán szakmai találkozó, hanem egy egész éven át tartó munkamódszer volt:
minden ősszel összegyűjtöttük a területen jelentkező azon problémákat, melyek megoldására nem voltak egyértelmű gyakorlatok. Az egyesület tagjaiból és meghívott külső
szakértőkből munkacsoportok alakultak, melyek tagjai ajánlásokat fogalmaztak meg
az adott kérdés kezelésével kapcsolatban. A Konszenzus Konferencián először szekcióülések formájában megvitattuk a munkacsoportok ajánlásait, majd plenáris ülésen tovább
pontosítottuk az anyagokat mindaddig, míg minden jelenlévő által elfogadott és támogatott szakanyaggá nem vált. Az így kialakított konszenzusos ajánlásunkat a Módszertani Gyermekjóléti Intézmények vezetői vagy megbízottjai aláírásukkal erősítették meg,
s ez legalizálta és tette nemcsak népszerűvé, hanem fajsúlyossá is az abban leírtakat.
A konferencia harmadik napján szélesebb nyilvánosság (szakminisztériumi és ország
gyűlési képviselők, gyámhatóságok, gyámhivatalok képviselői) előtt ismertettük a
konszenzusokat, majd a Konszenzus Konferencia záródokumentumát nyomdai kiadásban is eljuttattuk az ország gyermekjóléti szolgálataihoz és az ágazati irányító szervezeteihez. Az eltelt 13 évben közel 700 oldalon 82 szakmai, módszertani ajánlás vagy
állásfoglalás készült 32 intézmény ötvennél több módszertani szakembere közreműködésével.
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A területen folyó gyermekjóléti munkát segítő módszertani ajánlások mellett készültek javaslatok a speciális szolgáltatások működtetésére (iskolai, illetve kórházi szociális
munka, készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet stb.), a társágazatokkal (gyámhivatal, CSAO, GYAO, szakellátás, védőnők, köznevelési intézmények) való együttműködés és munkamegosztás részletezésére vonatkozóan, valamint fenntartóknak (pl. személyi és tárgyi feltételek biztosítása, Gyermekjóléti Koncepció készítése, szakszerű
helyettesítés) szólóan is.
A Konszenzus Konferencia évente megjelenő kiadványain (2001–2013) túl egyesületünktől származik az ingyenesen elérhető KÉZIKÖNYV a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához
és kezeléséhez (2005), valamint a rendszeresen frissített Gyermekvédelmi fogalomtár.
Hét alkalommal szerveztünk ősszel országos konferenciát, 2007-től, 2013-ig. Ezeken
a találkozásokon olyan témákat dolgoztunk fel, melyek a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó kollégákkal kapcsolatos szakmai kérdésekre adtak válaszokat. A témakör neves
szakértői osztották meg ismereteiket a résztvevőkkel, majd szekcióüléseken cseréltek
tapasztalatokat. Több alkalommal írtunk ki pályázatot a területen dolgozó szakemberek
számára az adott konferencia témájához kapcsolódóan, majd a díjnyertes pályázók
maguk mutathatták be írásaikat.
Véleményezésünkkel rendszeresen igyekeztünk segíteni a szakmafejlesztéseket célzó
jogszabály-módosításokat, és több esetben készítettünk koncepciót egy-egy terület
fejlesztésére vonatkozóan (a „Gyermekeink védelmében” című nyilvántartási rendszer;
OSAP-kérdőív; ajánlat a gyermekjóléti szolgáltatás tartalmának, struktúrájának és finanszírozásának átalakítására és a többszintű és egyenlő esélyű hozzáférést biztosító
gyermekjóléti szolgáltatási rendszer kialakítására stb.). Egyesületünk tagjai, munkacsoportjai folyamatosan részt vettek a különböző kiemelt szakmafejlesztő projektekben,
illetve aktívan kapcsolódtunk be a Gyvt. végrehajtási rendelete 2016-os változásainak
előkészítésébe.
A Kormány 2013. 01. 01-jei hatállyal megkezdte a szociális és gyermekjóléti terület
módszertani feladatai ellátásának átszervezését, melynek következtében az összes
módszertani intézmény ilyen irányú megbízatása megszűnt. Mindez érintette a
MOGYESZT is, hisz tagjai alapvetően ezen intézmények és szakembereik voltak, így
ebben az évben a neve Módszertani Gyermekjóléti Szakemberek Országos Egyesületére változott, tagsága pedig – bizonyos kritériumok mellett – nyitottá vált minden, a
területen dolgozó szakember számára.
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Takács Imre

A Magyar Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesülete
Az egyesület fontosabb adatai
Alapításának ideje: 1990
Elnevezése az alapítás idején: Magyar Családsegítők Országos Kamarája
Szervezeti besorolása: Szakmai érdekképviseleti társadalmi szervezet
Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 8.
Telefon: 06-30/9428-987
Honlap: www.macsgyoe.hu
Az egyesület alapításának körülményei
A rendszerváltozást követően a megalakuló önkormányzatok elkezdték megszüntetni
a működő (mintegy 90) családsegítő szolgálatot, mondván: „Szocialista csökevény, nincs
jogszabály, amely kötelezne a működtetésére, nincs finanszírozása”. Ez a helyzet sürgetővé tette az összefogást. Azonnali feladatként – az akkor már parlamenti szakaszban
lévő – önkormányzati hatásköri törvényben szerettük volna az önkormányzatok alapfeladatává tenni a családsegítést. Sikeres lobbink következtében ez a feladat bekerült a
törvénybe.
Az egyesület tevékenysége a jogi szabályozás megteremtéséért
Egyesületünk az akkori szaktárca vezetőjével közösen levelet küldött a családsegítőket
működtető önkormányzatoknak, amelyben felhívtuk a figyelmet a feladat fontosságára, az ellátási kötelezettségre, valamint az intézményre vonatkozó jogalkotás folyamatára. Ezen levél nyomán némileg stabilizálódott az intézmények helyzete, csökkent a
megszüntetések száma (1991-ben 85 intézmény működött). A minisztérium az egyesületünkre támaszkodva ideiglenes szabályozást dolgozott ki.
Az egyesület jogalkotásban való részvétele
A kezdetektől részesei vagyunk a családsegítést, a gyermekvédelmet érintő jogszabályok
előkészítésének, ami az utóbbi években a véleményezésre redukálódott. Jelentős szakmai vitát folytattunk a gyermekvédelmi törvény létrejöttének folyamatában, amelynek
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egyik fő kérdése az volt, hogy önállóan vagy a családsegítés keretei között jöjjenek létre
a gyermekjóléti szolgálatok. Az előző mellett döntöttünk, annak ellenére, hogy a gyermekjóléti szolgálatot a családsegítés szerves részének tekintettük, de attól tartottunk,
hogy a feladatot többlet létszám és többleteszközök nélkül kell majd megvalósítani. Ez
később be is igazolódott, hiszen ha új feladatot csatoltak az intézményekhez, az soha
nem párosult megfelelő fejlesztéssel.
Szervezeti változások
A kamarai törvény miatt át kellett alakulnunk egyesületté, majd a gyermekjóléti szolgálatok megjelenésével mi magunk vettük tagjaink közé a gyermekjóléti szolgálatokat.
Az egyesület szakmafejlesztési tevékenysége
Az első szaktárcával való kiváló együttműködés következtében egyesületünk javaslata
alapján 15 település kapott több millió forintos induló támogatást családsegítő szolgálat kialakítására. Vállaltuk a beinduló szolgálatok mentorálását (akkor még nem volt
szociálismunkás-képzés), többnapos továbbképzést szerveztünk a munkatársak részére. Elsőként dolgoztuk ki a szociális munka etikai kódexét, majd a Szociális Szakmai
Szövetség továbbfejlesztette, és így került elfogadásra 1995-ben. Ez a dokumentum ma
is alapvető etikai támpont valamennyi hazai szociális szervezet és intézmény számára.
1991-ben országos vizsgálat keretében feltártuk az akkor működő családsegítő szolgálatok tevékenységének főbb jellemzőit, szakmai mutatóit, munkatársainak képzettségét, motivációit, a klientúra főbb jellemzőit. Mivel nem volt semmilyen kötelező dokumentációja a szolgáltatásnak, ajánlásokat tettünk, amelyek később beépültek a
jogszabályokba. Kidolgoztuk a kötelező (KSH) adatszolgáltatási rendszert, amely azóta
többszöri átalakuláson esett át. (Megjegyzem, ma nehezebb az adatokból korrekt szakmai értékelést készíteni, mint akkor.) A családsegítés szakmai munkájának fejlesztése
érdekében folyamatosan javasoltunk különböző pályázatok kiírását, ami nagyban elősegítette az intézmények eszközökkel való fejlesztését, felújítását, szakmai (elsősorban
prevenciót szolgáló) programok kialakítását. Az első években Hírlevelek útján nyújtottunk tájékoztatást, majd az internet korszakába lépve a honlapunk vált a szakma legkeresettebb kommunikációs forrásává.
A szakmán kívüli világ felé is nyitottak vagyunk, reagálunk a kliensi megkeresésekre, elfogadjuk a tömegtájékoztatás felkéréseit, a televízió, a rádió és a sajtó is tájékoztat
a szolgáltatásainkról.
Módszertani háttérintézmény hiányában egyesületünk vállalta a család és gyermekjóléti központok (s rajtuk keresztül a szolgálatok) működésének támogatását annak
érdekében, hogy megfelelhessenek a törvényi változásoknak és a szakmai követelményeknek. Ezt a feladatot a szaktárcával együttműködve, annak támogatásával valósítottuk meg. Budapesten és valamennyi régióban szakértői csoportokat hoztunk létre,
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amelyek 6 alkalommal tartottak fórumokat a járási székhelyeken működő központok
vezetői, munkatársai részére.
A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján lehetőségünk van az intézményvezetői pályázatokat értékelő bizottságok munkájában való részvételre. Ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, hiszen az önkormányzatok kevésbé felkészültek a pályázatok adekvát
értékelésére, ezért igénylik, és többnyire elfogadják ilyen irányú segítségünket. A szakmának is érdeke, hogy megfelelően felkészült vezetők álljanak az intézmények élén.
Szakmai konferenciák, rendezvények
Alakulásunktól kezdve évente megrendezzük országos konferenciáinkat, ahol áttekintjük a szakma és a szakmát gyakorlók helyzetét, konzultálunk az új problémákról, az
elkövetkező feladatokról. Szükség esetén egy-egy téma köré külön is szervezünk konferenciát, mivel az alapvető kérdésekben konszenzusra törekszünk.
A munkavállalói érdekek megjelenítése
A bérpótlék némileg csökkentette a munkavállalói krízishelyzetet, de a pótlék helyett
alapbéremelést tartunk szükségesnek. A szakszervezetekkel közösen megalakított
Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottsággal együttműködve kívánunk további eredményeket elérni.
Ameddig működött, tagjai voltunk a Szociális Életpályamodell Bizottságnak.
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Kocsis Jánosné

A Magyar Gyermekés Ifjúságvédelmi Szövetség
A MAGYISZ 1990-ben alakult dr. Orbán István elnökségével, s ma már országos gyermekvédelmi szakmai közhasznú civil szervezet. Elnöki tisztségét 2015 óta látom el. 11
megyében önálló szervezettel működik, a többi megyében koordinátor fogja össze a
tagságot. Szövetségünk célja a jogszabályok előkészítésében való közreműködés, a család-, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozók szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeinek érvényesítése, társadalmi presztízsének megteremtése, az összetartozás
erősítése és az érdekképviselet. Hiánypótló tevékenységünkkel szeretnénk az említett
gyermekek helyes irányú szocializációját elősegíteni, hogy identitásuk megfelelő módon
alakuljon ki felnőttkorukra. Tagjainkkal, önkénteseinkkel országos szinten azon munkálkodunk, hogy a MAGYISZ rendszeresen szervezhessen országos és nemzetközi táborokat, szabadidős programokat, szakmai fórumokat, konferenciákat, továbbképzéseket, ahol a rászoruló gyermekeket, családokat különböző módokon és formákban
tudjuk segíteni. Szervezetünk példás együttműködést folytat a civil testvérszervezetekkel hazai- és nemzetközi színtéren egyaránt. A MAGYISZ több mint 25 éves fennállása óta együttműködési megállapodást kötött többek között izraeli, dán, német, román,
szlovák, kárpátaljai és vajdasági szakmai civil szervezetekkel a gyermeki jogok érvényesülése, a jogalkotás, a gyermeküdültetés és a szakemberképzés területén. Szövetségünket elismerő oklevéllel tüntette ki négy szakminiszter is. Szervezetünk többtucatnyi
szakmai és módszertani segédanyagot és háromkötetes mintatárat készített. Elkészült
a Gyermekekért című ötkötetes könyv is, számos szakfolyóiratban publikáltunk. Szö
vetségünk kezdeményezője és megszervezője volt a szociálpedagógus-képzésnek (Egri
Tanárképző Főiskola, Kiskunhalasi és Székesfehérvári kihelyezett tagozat). Kiemelendő, hogy 2005-ben Balatonlellén a világon először társadalmi összefogással fekete
gránit emlékművet állíttattunk a gyermekáldozatokért és a gyermeki jogokért. Az elmúlt
időszakban több határon túli településen (Szolyván, Nagymagyaron és Szovátán) is
emléktáblát avattunk. A MAGYISZ legmagasabb színvonalú rendezvénye immár 11 éve
a Nevelőszülők Nemzetközi Konferenciája, melyet az utóbbi években Siófok városban
tartottunk 250–450 fő közötti résztvevői létszámmal. A konferenciánk fő célja minden
évben, hogy a hazai és határon túli, Kárpát-medencei hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok, nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek részére tartalmas program
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sorozatot szervezzünk. A gyermekek és fiatalok táboroznak, a felnőttek pedig szakmai
továbbképzésen vesznek részt.
A konferencia megszervezésével célunk a magyar értékek és teljesítmények jó hírének
népszerűsítése, baráti kapcsolatok ápolása s a szakmai ismeretek bővítése. A külföldi
szakemberek előadásaiból a résztvevők betekintést nyerhettek a Kárpát-medencei országokból érkezők gyermekvédelmi, társadalmi, gazdasági és szociális helyzetébe is. A
programsorozat ideje alatt a gyermekeknek olyan szabadidős programokat szervezünk,
melyekkel a hátrányos helyzetű gyermekek pszichés fejlődését erősíthetjük. Jövőbeni
fő célkitűzésünk, hogy a magyar öntudat jegyében a határokon átívelő, összetartó közösség jöjjön létre.
Tervünk, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt hagyományt teremtett programjainkat
folytassuk. Rendezvényeink eredményességét az írott és az elektronikus sajtó minden
évben méltatta, újságcikkek, fotók bizonyítják, hogy a Kárpát-medencében élő magyarságnak milyen fontos az ilyen nemzetközi összefogás, együttműködés. Fontos számukra, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek, nevelőszülőknek, gyermekeknek az érdekeit érvényesíteni tudjuk hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Visszatérő
programjainkat minden évben színes, tartalmas elemekkel bővítjük, s ennek köszönhetően láthatjuk a programjainkon készült fényképeken a sok-sok boldog gyermekarcot.
Ekkor úgy érezzük: igen, ezért kell tovább küzdenünk és folytatnunk a munkánkat.

A Magyar
A Magyar
Gyermek-és
Gyermek-és
Ifjúságvédelmi
Ifjúságvédelmi
Szövetség
Szövetség

335

SZEMLE KÖNYVEK

Deresné Tanárki Mária

Gyermekvédelmi
Szakszolgáltatók Szakmai
Egyesülete
Az Egyesületet 2005 szeptemberében jegyezte be a bíróság.
Céljai:
– megyei, illetve országos gyermekvédelmi intézmények számára ajánlások kidolgozása, szakmai segítségnyújtás, álláspontok egyeztetése a szakmai, módszertani
dokumentáció és adatkezelés területén;
– egységes álláspont képviselete működési és szakmai, szervezeti kérdésekben, külföldi és belföldi kapcsolatrendszer kiépítése szakmai civil és állami szervezetekkel,
együttműködés elősegítése, közös pályázati lehetőségek megvalósítása;
– g yermek- és ifjúságvédelmi tájékoztatók, előadások, szakmai tapasztalatcserék,
tanulmányutak szervezése, gyermekvédelmi kiadványok szerkesztése, kiadása,
terjesztése;
– oktatási, képzési tevékenység;
– pályázati figyelőszolgálat működtetése;
– az intézmények vezetőinek és dolgozóinak jogi képviselete és védelme;
– a gyermekvédelmi munka presztízsének emelése;
– fejlesztési javaslatok, elképzelések kimunkálása;
– kiemelkedő szakmai munka elismerése, díjak alapítása.
Összegezve
Az Egyesület szakmai érdekképviseleti, érdekvédelmi, javaslattételi, kezdeményező
tevékenység folytatására jött létre, azzal a szándékkal, hogy a tagjai szaktudását, tapasztalatait a gyermekvédelmi munka jobbítására, társadalmi megbecsülésének emelésére ajánlja fel.
Az Egyesület tagjai
Az Egyesület tagja lehet minden gyermekvédelmi területi szakszolgáltató jogi személyiséggel bíró szakellátási intézmény, valamint az a természetes személy, jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki és amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az
Egyesület munkájában, valamint megfizeti a tagdíjat.
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Az Egyesület elnöksége
Az elnökség tisztújítására nyugdíjba vonulások miatt 2016 novemberében került sor.
Az elnökség tagjai:
Szügyi János igazgató, Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Erdei Sándor igazgató, Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Kuslits Gábor igazgató, Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Pados Zsolt igazgató, Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az Egyesület titkára
Deresné Tanárki Mária igazgató, Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az Egyesület elnöke
Az Egyesület eddigi tevékenysége
Az Egyesület az elmúlt évek során számos jogszabálytervezettel kapcsolatosan alakította ki álláspontját, segítve ezzel a jogalkotó munkáját és a szakmai elvek, értékek,
javaslatok beépülését.
Néhány esetben jogszabály-módosítást kezdeményeztünk, s e javaslatainkat a jogalkotó befogadta.
Strukturális kérdésekben kifejtettük a véleményünket, megfogalmaztuk javaslatainkat, aggályainkat.
Szakmai munkacsoportokba delegáltuk az Egyesület tagjait, hozzájárulva az aktuális szakmai protokollok kimunkálásához.
Rendszeresen információt cseréltünk mint jogalkalmazók, törekedve az egységes
joggyakorlat kialakítására.
Munkacsoportunk ajánlást dolgozott ki a közvetítői eljárás protokolljára.
Kapcsolatfelvételre és együttműködésre törekedtünk a szakszolgálatok mindenkori
fenntartóival, az irányító főhatósággal, valamint más szakmai civil szervezetekkel.
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Az Átmeneti Gondozást Ellátók
Országos Érdekvédelmi
Szövetsége – ATOSZ
Az Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2005-ben alakult
meg Urbán Erika vezetésével. Érdekvédelmi szervezetként az volt a kezdeti cél, hogy a
gyermekvédelmi alapszolgáltatások minél magasabb színvonalú működtetése érdekében
részt vegyünk a törvényalkotási munkában, gyakorlati tapasztalatainkat megosztva a
jogalkotóval. 2010-ben vettem át a Szövetség vezetését, s akkor a következő célkitűzéseket fogalmaztam meg:
1. Első lépésként olyan szakmai munkakapcsolatot kell kiépíteni az gyermekvédelmi
alapellátásban dolgozók között, amely lehetővé teszi a közös problémák és célok megfogalmazását és megoldását. Ennek érdekében az ATOSZ szorosan együttműködik a
Bogó Emília által vezetett Átmeneti Gondozás Szakmai Műhellyel és az Ökumenikus
Segélyszervezettel (akik több évig látták el az országos módszertani feladatokat): jelenleg számos modellprogramot működtetnek a területen.
2. Létrehoztuk az Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége
honlapját, amelyen nemcsak a Szövetség tagjai, de bárki, aki a gyermekvédelemben
dolgozik, megoszthatja kéréseit, és nyomon követheti az aktuális szakmai eseményeket.
Honlapunkon bemutatjuk tagintézményeinket, és folyamatosan tájékoztatást nyújtunk
a jogszabályi változásokról.
3. Harmadik célkitűzésünk az volt, hogy minimum évi egy alkalommal rendezzünk
konferenciát, ahol meg tudjuk tárgyalni az aktuális problémákat, és felvesszük a kapcsolatot a gyermekvédelemmel együttműködő más szakterületek képviselőivel. A konferenciák anyagi finanszírozását pályázatok útján, illetve a tagdíjakból kívántuk megoldani.
Az elmúlt hét év eredményei
2011-től kezdve minden évben tartottunk egy kétnapos konferenciát Ebből öt alkalommal az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban, az alábbi témákban:
2011, Révfülöp – A családok átmeneti otthonaiban dolgozó szakemberek új kihívásai
2011-ben az oktatás, a kriminológia és a bűnmegelőzés szempontjából.
2012, Révfülöp – Sodródásban: szakmai kihívások a családok átmeneti otthonaiban.
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2013, Révfülöp – Aktuális kérdések a családok átmeneti otthonaiban.
2014, Révfülöp – Családok átmeneti otthonai az alapellátásban: jogi megfontolások
és a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés aktualizálása.
2015, Budapest – Fókuszban a gyermekvédelem.
2016, Piliscsaba – A családok átmeneti otthonainak együttműködése az átalakult
gyermekjóléti szolgáltatókkal.
2016, Sopron – Külső férőhelyek működési feltételeinek kidolgozása.
2017, Révfülöp – Átmeneti otthonok a változások tükrében.
A konferenciák interdiszciplináris voltát a meghívott előadók jól jelzik, néhány nevet
felsorolok a teljesség igénye nélkül: dr. Hegedűs Judit, ELTE PPK (oktatás); dr. Németh
Zsolt rendőrezredes (bűnmegelőzés); dr. Sárik Eszter (kiskorú bűnelkövetők, ügyész);
Leuko Ferenc coach (projektmenedzsment); dr. Petke Zsolt pszichiáter (drogproblémák);
dr. Katonáné dr. Pehr Erika (nemzetközi gyermekvédelmi jogász).
Konferenciánkra mindig meghívtuk az EMMI, illetve a kormányhivatalok illetékes
szakreferenseit, akikkel együtt gondolkodva sikerült párbeszédet kialakítanunk. Budapesti konferenciánkat dr. Czibere Károly államtitkár és Krizsán Ildikó főosztályvezető
is megtisztelte jelenlétével és előadásával, illetve az idei konferenciánkat Révfülöpön
Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős államtitkár-helyettes úr nyitotta meg. Az elmúlt
7 évben hat alkalommal sikeresen pályáztunk a NEA-hoz a konferenciák finanszírozása érdekében, a támogatást e helyütt is megköszönjük. 2010-ben 35 tagintézménye volt
az ATOSZ-nak, ma 73 tagintézményünk, illetve egyéni tagunk van, akik a tagdíjak
befizetésével hozzájárulnak a Szövetség működtetéséhez.
Szoros és nagyon termékeny együttműködés alakult ki az EMMI főosztályvezetőjével,
osztályvezetőivel és szakreferenseivel. Lehetőséget kaptunk 2015-ben egy kötet kiadására, melynek elkészítésére munkacsoportot állítottunk fel. A munkacsoport vezetői
Bogó Emília, Rácsok Balázs és Mihály Blanka voltak. A kötet címe: Az átmeneti ellátás
gyakorlati kérdései, és egy rövid idézet az előszóból, amely összegzi annak tartalmát:
„E kötet – a teljesség igénye nélkül – azzal a célkitűzéssel született meg, hogy kezdete-kiindulópontja legyen az átmeneti ellátásban dolgozó szakemberek párbeszédének.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfogalmazzuk, hol is tartunk, felmérjük erősségeinket és gyengeségeinket, s hogy ezek a gondolatok eljussanak azokhoz a kollégákhoz,
intézményekhez is, akik eddig nem vehettek részt e munkában, viszont tapasztalataikkal, tudásukkal gazdagítják az átmeneti ellátás színvonalát, s ezzel hozzájárulnak a
ránk bízott családok, gyermekek eredményes kigondozásához.
Meggyőződésünk, hogy minden hiányossága ellenére ma Magyarországon magas szintű
szakmai munka folyik az alapellátási intézményekben, köszönhetően a terepen dolgozó munkatársak odaadó, sokszor nagyon nehéz és elégtelen körülmények között végzett heroikus
munkájának. Nem feledkezhetünk el azonban arról, hogy munkánk eredményességének és
fejlesztésének céljából mennyire fontos újabb és újabb szakmai célkitűzéseket meghatározni
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és emellé hatékony eszközöket állítani. A szakmai munka mérhetőségének és fejlesztésének
nagyon fontos elme az indikátorok és szakmai sztenderdek megfogalmazása, bevezetése. Fontos, hogy az alapellátáson belül rálátásunk legyen a társintézmények működésére és problémáira.”
Nagyon fontos lépésnek tartjuk, hogy 2016-ban Farkas Ágnes és Mihály Blanka vezetésével megalakult az ATOSZ keretein belül a gyermekek átmeneti otthonainak munkacsoportja. A munkacsoport tevékenységét szintén a honlapunkon lehet nyomon követni.
A Bogó Emília által vezetett Átmeneti Gondozás Szakmai Műhely keretén belül 7 fős
munkacsoportot alakítottunk azzal a céllal, hogy javaslatokat tegyen a jogszabályi
változtatásokra, és széles körű szakmai konzultáció után megtárgyalja őket az illetékes
minisztériumokkal. Az elmúlt években több fontos jogszabályi változtatást készítettünk
elő, melyek jelentősen megkönnyítették a terepen dolgozó kollégák munkáját. Jelenleg
a szakmai munkacsoport a külső férőhelyek működési feltételeinek kidolgozásában vesz
részt, együttműködve az EMMI szakembereivel.
Itt szeretnék köszönetet mondani az ATOSZ vezetésében nagy segítséget nyújtó alelnököknek: Kovács Juditnak (Sopron, intézményvezető), Varga-Hegyi Eszternek (Érd,
intézményvezető) Papp Krisztinának (Budapest, intézményvezető) és Karácsony Teréznek (Gödöllő, szakmai vezető), akiknek támogatás és segítsége nélkülözhetetlen volt az
elmúlt években.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2100 Gödöllő, Berente u 11. E-mail-cím: atoszegyesulet@gmail.com, honlapunk
címe: www.atoszegyesulet.hu. Telefonos elérhetőség: Roszík Ágnes +36 20 8247615
Karácsony Teréz: +36 20 4376574.
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