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BODÓ MÁRTON 

A pedagógusszerep 
és az Iskolai Közösségi Szolgálat 

A felmérések alapján a pedagógus társadalom iskolai szociális érzékenyítést igénylő hozzáállása miatt tá
mogatja a közösségi szolgálat bevezetését. Ma a magyar IKSZ a tevékenységek megszervezésére fókuszál. 
Nehézséget jelent a felkészítés és feldolgozás megszervezése. Az intézményvezetők többségükben sok éves 
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáikra bízták ezt az új pedagógiai feladatot. A megvalósítás viszont 
a pedagógusok leterheltsége miatt csorbul, és az adminisztráció kerül előtérbe, a program lényegét adó 
élménypedagógiai elemek helyett. A hatékonyság növelésének, a standardizált programminőség kialakítá
sának legfontosabb eszköze a közösségi szolgálat koordinátorok heti 5 órás órakedvezményének bevezetése 
lenne. A társadalmi szolidaritás és a közösségi szolgálat kapcsolatának megismerése a segítettek, fogadó 
intézmények bevonását is feltételezi a mérésekbe a jövőben. Az IKSZ rendszer kiépítése még gyerekcipőben 
jár. Párhuzamosan érdemes helyileg fejleszteni a központilag kiépített standardok mentén, illetve a minő
ségbiztosítás lehetőségét megteremteni. Az egyéni attitűd fejlődésének mérésére, illetve az iskolai program 
hatékonyságának feltérképezésére külön eszközökre és kutatásra van szükség. 

Bevezetés - Nemzetközi kontextus 
A demokratikus attitűdre és aktív állampolgárságra neve
lés válságban van Európában évtizedek óta, amit a témá
ról készült összehasonlító tanulmányok nem fednek fel, 
nem rudnak mérni. A társadalmi integráció hiányáról és 
a bevándorlók beilleszkedési zavarairól szóló egyre gyako
ribb hírek jelzik az oktatási rendszerek hatékonyságának 
ezen a területen megmutatkozó tehetetlenségét. A nem
zetközi pedagógiai felmérések nem tudják kimutatni a 
társadalmi változásokból következő feszültségeket, illetve 
az oktatási rendszerek nem voltak eddig képesek megfe
lelő válaszokat adni ezekre az új kihívásokra (Intellectual 
properry and educacion in Europe, 2015, Cicizenship Edu
cation in Europe, Education, 2012). Az általuk használc 
módszertan, amely kvalitatív kérdőívek segítségével a té
mák oktatási rendszerben betöltött szerepe alapján hason
lítja össze az egyes oktatási rendszereket, a kerettantervi 
szerepüket vizsgálva például az állampolgári ismereteknek, 
alkalmatlan e rendszerek hatékonyságának mérésére. 

Egy 62 tanulmányt alapul vévő amerikai mecaelemzés 
201 J-ben rámucacocc (Celio-Durlak-Dymnicki 2011), 
hogy az iskolai közösségi szolgálat (továbbiakban: IKSZ) 
jellegű programokban (service-learning, community ser
vice') része vevő diákok öt területen mutatnak jelentős 
pozitív eltérést a kontrollcsoportokhoz viszonyítva: ön
magukhoz való hozzáállásban, az iskolához és a tanulás
hoz való viszonyban, a társadalmi felelősségvállalásban, 
a szociális készségeikben és a tanulmányi eredményük 
tekintetében. Ez az eredmény sarkallhatja az élménype
dagógiára épülő közösségi szolgálat jellegű programok 

elterjedését (Bodó 2015a), mert szemléletbeli változást ér 
el a diákoknál, szemben a tanórai tudásátadásra épülő 
frontális állampolgári ismeretek tanításával, ahol nincs 
ilyen közvetlenül kimutatható hatás (Roseline Verdon 
2007). A mért eredmények kihatnak a diákok későbbi 
attitűdjére is legalábbis a felsöokracásban továbbtanuló 
diákok esetén bizonyíthatóan (Matolcsi 2013a, Handyet 
al. 20IO, Padanyi et al. 2009, Communicy Service and 
Service-learning in American'Schools, 2008). 

A kutatás keretei 
Az elmúlt években több kutatás érincecce a közösségi szol
gálat kérdését. A 2013-as TÁMOP 3.I.J. keretében vég
zett, a hazai pedagógustársadalomra nézve reprezentatív 
online kutatás néhány kérdés erejéig tárgyalta a közösségi 
szolgálatot is. Ennek keretében került vizsgálatra a közös
ségi szolgálat bevezetésével kapcsolatos általános pedagó
giai accicűd. 

A 2015 első felében lebonyolított kutar.ís2 célcsoportját 
az érettségit adó középfokú inrém1ényekben (szakközép
iskolák, gimn:íz.iumok) dolgozó IKSZ-szervező koordi
nátorok, osztályfőnökök, intézményvezetök, illetve az érin
tett diákok adták. A 20 I 5. január I 2. és 25. között végzett 
kutatás online kérdőívét megkapta minden olyan középfo
kú intézmény celephelye3 (összesen 976 db), ahol van 2016. 
május-júniusi vizsgaidösz.1kban napp:ili tagozaton érettsé
giző osztály. A kutatás országosan reprezemacív mintával 
rendelkezik a feladatellát:isi hely fennt::1rcójára és régiój:fra 
vonatkozó szempontok szerint. A kutatás a követke-ző mód
szerekkel gyűjtött adatokat: online kérdőíves adatfelvétellel 
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a yez.erók körében: 529 db (54,2%) fdadarellitási hely ve
ur6je (ig:ug:itó, illen·e ig:11g;uóhdyerres) wrr r6:z.r az adar
fdvérdben. Online kérdóiYes adarfdvérellel az ok.ucisi in
réz.mén~·ekben dolgoz.ó IKSZ-koordinátorok4 körében: 571 
dh (5S,5%) fdadardlátási hely koordinátora töltötte ki a 
kérdóiv-et. F-óku.s:z.csoporros interjúkktl 7 kiválas:z.rorr isko-
1.ib:m az IKSZ--ben érintett munkacirs:ainak, illetve a fogadó 
s:z.en"'l:Utek munka.t:Íis:iinak reszvétdé-.·d. Fókuszcsoporros 
imerjúkon kereszrül külön a 7 kiválas:rnm iskola diákjaival. 

Mindezen fdül az Iskolai Közösségi Szolgálar helyzer
fdmérö-ran:ics:idó-cimogaró célú monirori programja 
sor.ín\ megyénként kér. országosan összesen negyven, 
KJebdsberg lntéun6lyfennrartó Központ (továbbiakban: 
KLil\.1 ilt:i.l fennranon középiskolát (17 szakközépiskola, 
9 gimnázium, 14 integrált intézménr) látogattak meg, 
interjút kész.irve az intézményvezetóvel, iskolai koordiná
rorral. érinren diákokkal 2015. április 2. és június 15. 
között, megYiz.sgalva a szükséges hivatalos és iskolai do
kumentumokat. Ez utóbbi monitori látogatások tanulsá
gai ~m rekimherök reprezencarívnak, ugyanakkor képer 
adnak arról, hogy a fdmenö rendszerben a 2012/13-as 
r:i.nfrben bevezetett Iskolai Közösségi Szolgálar program 
milym erósségeket murar, és milyen nehézségekkel k.-üzd 
az iskol.ikban egy én-d a 2016. májusi dsö éreruégivízs
g.1-idószak elón, ahol már a di.ikok számára előfeltétel az 
50 óra közösségi szolgálat rdjesírése. 6 

A közösségi szolgálatot végzók köre 
2011 elótt és után 
976 td<-phe~·e.n n~gezre.k ~fagyarorsz.ágon 2015-ben IKSZ 
keretében te\·ékenysége.ker a diákok. A telephelyek a ku
cc.ásb.m r6-u ,·e.\·Ö sz.akköz.épiskolák és gimnáziumok 
cserbl ~-érrdmúen uralnak a KLIK túlsúlyára fenntar
tóként. Míg ezen iskol.ik 63%-a tartozik ebbe a körbe, 
addig a nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit kfc.-k 
arinra cs:ik cgy~y száz.a.lék. Az egyházi imézménreké 
17%, alapítványi fenntarúsú 8%, minisztériumi fenntat
cisú pooig 6%. A végzós djákok lécsz.áma a 2015-ös Ok
orisi Hiva.ta..l adatai alapján 30 541 fö sz.akközépiskolás 
('S 31 630 fo gimnazista az idén éremégizó évfolyamban.7 

HJ minden di.ík teljesíri :12 érettségi elöfelrérel 50 órájir, 
akkor eb~ az é\folyamban az Ok.-rarási Hiv:iral statisz
tikai adaui sz.e.rim 62 371 &ik teljesít 3 118 550 óra kö
zösségi szolgábtot, :imi komoly társadalmi értéknek és 
közügyekhez ,-aló hozz.ij:írul:í.snak tekintherő.8 

A programra rnnatkozóan azért fontos a fenntartói 
összerérd, merr a be,·a.etésr megdózöen c.s:ik az iskolák 
3 szegmensében rnlr ilren ripusú tanórán kívüli tapaszta
lar. Ezek JX<lig az alapitv:ínyi fennrarcisú (8%) Waldorf-is
koLik, -ahol a pedagógiai program r6-ze 11. évfolyamon a 
swci.ílis gyakorl.ar, a nemzetközi éremégir adó Karinthy 
Gimn:írium, amdy fennállis óra állami fenntartásban 
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van, illerve az egyházi középiskolák (17%) egy része.~ 
Ezeknek az iskoláknak volt némi kisugárzása a saját fenn• 
rarrói körükben néhány másik iskolára is, amelyeknek 
átadták jó gyakorlatként a maguk közösségi szolgálar jel
legű programju kar. Ez jelem az IKSZ-program rekimeté
ben legnagyobb iskolasz.ámmal renddkezö egyházi iskolák 
esetén kb. 15 iskolát (Bodó 2014: 54-56, Matolcsi 2013: 
77), az alapítványi szegmensben egy tucatot és az állami, 
külfoldi és egyéb fenmanásban lévö nemzetközi érettségit 
adó intézmények programjának adaptációja kapcsán nu

ximum 10 intézménye. Tehát 976 intézményhez viszonyú
va közel 40 intézmény rendelkezett csupán többéves u
paszralarral. Az előzmények hiánya azén is fontos, mert 

az álralános iskolai szinten bár nincs reprezentatív ada
tunk, de a 2013-ban 2227 telephelyen múködó álu.lános 
iskolák közül 148 jelezte egy felmérés során (Bodó-Scb
nellbach-Sikó 2014: 322), hogy rendelkezik közösségi 
szolgálat jellegú programmal, ami nem jelenti azt, hogy 
minden, az adott intézménybe járó diák részt is vert ezek. 
ben a tevékenységekben, hiszen sok eserben önkénres ala
pon múködnek ezek a programok ranórán és tanírisi idón 
kívül. Mindezek alapján egyénelmú, hogy elenyésző volt 
a már rapaszrala.ttal rendelkezó iskolák száma a 2011~ 
be,,ezerés pillanatában Magyarországon. 

A szociális érzékenyítésre vonatkozó 
pedagógus attitüd 
A 2013-as pedagóguskucatás mérte a pedagógusok elége
dettségét különbözó területeken. A legelége.denebbek az 
óvodapedagógusok voltak, a legkevésbé pedig a szakiskoui 
tanárok. ,.Az adatok olyan trendet rajzolnak ki, mintha. 
személyiség és a szociális készségek fejleszrésér célzó mun
ka eredményessége 3 és 14 éves kor közön egyenleresen 
csökkenne (az iskolákban)." (Göncz.öl 2015: 122-12.3) 

A három reriilet, amelynek fejlesz.rését a pedagógusok a 
legfontosabbnak tarrják: érz.elmi bizronság megteremt& 
(53%), együrtrnűködési és konAikruskezelési képesség 
(47%); az empátia, a tolerancia és a szociális érzékeny~ 
fejlesztése (42%). A megkérdezett pedagógusok több m::it 

90%-a gondolta úgy, hogy a közösségi szolgáb.r jó hatáid 
van a diákok szociális kompetenciáira, önismeretére és ön· 
kéntességgel kapcsolatos attitűdjeire (Gönczöl 2015: 15si 
Az külön említésre méltó, hogy azoknak a pedagógu.sokrui 
a körében is, akik már szervezik a közösségi szolg:ilarot, és 
ezén nagy többségükben nem kapnak sem Ól".ikem~
ményt, sem túlórát, !O-ból 8-an pozitÍYan írélrék meg20t). 
ben a közösségi szolgálat programor. Ez a niosr beYrutl.'U 
reformok közön kimagas!ÓJ.n nagy számú rámogatÓl jdcll. 

Mindez rámutat arra, hogy a pe<hgógusok funros fd. 
adatként érzékelik a szociális érzéken)Ítést, ugyaaakkN 
az iskolarendszerben való elörehabdással egyre kc!\•é:\.1-( 

tartják hatékonynak megvalósu lisát. Ahogy egyre inki~ 
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a kognitív fejlesztés kap hangsúlyt az. oktatási rendszer 
felsóbb szintjein, a szociális érzékenyítés egyre kevésbé 
kaphat szerepet órai keretek között, e:zért nem csoda, hogy 
a pedagógusok üdvöz.ölték a közösségi szolgálat bevezeté
sét. Ugyanakkor az. is egyértelmű a tevékenységet koordi
náló pedagógusok körében, hogy ennek a feladatnak az. 
elvégzéséhez. meg kellene teremteni a peremfelcécelekec, 
amelyek nem állnak rendelkezésre jelenleg minden intéz
ményben azonos módon. Beszédes adat, hogy a leg
nagyobb számban a közösségi szolgálatot szervező pe
dagógusok csak felcécelekkel vállalnák a koordinátori 
feladatokat (37,4%). Ugyanakkor ettől alig elmaradva 35 
fő (9%) nyilatkoz.occ úgy, hogy „szívesen vállalja a koor
dinátori feladatokat" feltétel nélkül, 8,9% pedig „kifeje
z.ecren surecné vállalni a koordinátori feladatokat", mi
közben csak 3,3% zárkózik el a feladatok végzésétől, míg 
14,6% az „inkább nem vállalnám a koordinátori felada
tokat" válasz.e adta. További kutatást igényelne a moti
vációknak, illetve azok hiányának pontos feltárása, de a 
jelenlegi ismereteink alapján is elmondható, hogy a peda
gógusok röbbsége a teljes munkaidő 22-26 óra feletti 
idősávjában, a benncarrózkodásuk terhére (22/26-32 óra 

I. ábra. 

között) szervezi a közösségi szolgálatot, és ilyen leterhelt
ség mellett is hasznosnak tekinti a tevékenységet. 

Ugyanakkor ez a nagyfokú elköcelez.ődés, a pedagó
gustársadalom egyértelmű támogató hozzáállása magáról 
a programról még nem árul el információt. A továbbiak
ban az.e szeretném megvilágítani, hogy a program beve
zetése hol tart 2015-ben. 

A pedagógus szerepe a programban 
A közösségi szolgálat program több szereplő együttműkö
désén alapszik. A tevékenység megszervezéséért az. iskola a 
felelós. Az iskola ezt a feladatot együttműködő partnerekkel 
és szülői hozzájárulással végzi a diák jelentkezése alapján. 
A sz.ülő a legtöbb esetben csak ahhoz járul hozzá, hogy 
gyermeke IKSZ-programban vegyen részt, és nem a konk
rét tevékenységhez. A program tapasztalatainak növekedé
sével remélhetőleg egyre inkább már a konkrét tevékeny
séghez tud hozzájárulni, illetve tudja annak végzését 
otthonról segíteni. Ha a fogadó intézmény szülői hozzájá
ruló nyilackoz.atoc kér a diák egészségügyi állapotáról, ezt 
megreheti. Ez a bölcsődéknél,10 óvodáknál kézenfekvő, a 
többi esetben az intézmény saját döntésén alapul. A fogadó 

AZ IKSZ szerepúJi és kapcrolatuk, dokumentumok (Botló Márton, 2016) 
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intézmény együttműködési megállapodás alapján fogadja 
a diákokat, és a végzete tevékenységet a közösségi szolgála
ti naplóban igazolja. Az együttműködő felek megállapodá
sán múlik, hogy a program pedagógiai hozzáadott értékét 
jelentő felkészítése és feldolgozást miként szervezi. Minél 
több a fogadó intézmény, annál inkább csökkenhet az is
kola szerepe a felkészítésben és az élmények feldolgozásában, 
és nőhet a feladatok száma a fogadó intézményeknél. Ha az 
iskola megfelelő módon látja el feladatát, akkor nem befo
lyásolja, hogy milyen a fogadó intézmények száma, mert az 
érzékenyítést és az élmények feldolgozását megszervezi. 
A legszerencsésebb, ha minden partner hozzájárul a felké
szícés és feldolgozás folyamatához a maga szintjén. A foga
dó intézmény visszajelzése az iskolának, a diákoknak a 
teljesített tevékenységek minőségéről, hatékonyságáról na
gyon fontos eleme a programnak. Az iskola élménypeda
gógiai tevékenysége nem merülhet ki jogszabályok és kere
tek ismertetésében, hanem az érzékenyítéstől az élmények 
közös feldolgozásáig terjed. 

Iskolai feladatkörök az IKSZ-ben 

Az iskolán belül a felelősségi körök különbözők lehetnek. 
Az iskolai program kialakításáért és az IKSZ-program 
érettségi előfeltételként való biztosításáért az igazgató a 
felelős. A konkrét tevékenységek megszervezésére koordi
nátort nevez ki. A koordinátor helyzete és súlya annak 
függvénye, hogy milyen szerepe van az iskola belső életé
ben. Szaktanárként nincs jogosultsága az osztályfőnökök 
irányítására. A 2015-ös IKSZ monitori látogatások alapján 
elmondható, hogy a koordinátor akkor tudja betölteni 
megfelelő módon a szerepét, ha vagy igazgató/igazgató
helyettes, vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 
hiszen így van lehetősége az osztályfőnökök irányítására. 
A szervezés elcsúszhat ott, hogy a koordinátor a vezetőség 
támogatása nélkül próbálja az osztályfőnököket irányíta
ni, de ez csak felelősségi körök átruházásával sikerülhet. 
Van iskola, ahol az igazgató az aláírási jogig minden fele
lősségi kört az IKSZ-szel kapcsolatban átruházott a koor
dinátorra, ezzel segítve az ő munkáját. A feladat elvégzé
séhez mindenképpen szükség van a koordinátor 
megfelelő felhatalmazására, különben csak akkor működ
het hatékonyan, ha egy kis iskoláról van szó, ahol közvet
lenül tudja tartani a kapcsolatot a diákokkal. Ez leginkább 
ott működik, ahol egy évfolyamon egy osztály van, és a 
koordinátor valójában az osztályfőnök, de itt is a több 
osztály irányítása már problémát jelent. 

Az intézményvezető feladata a külső szereplőkkel való 
együttműködési megállapodás megkötése. A kapcsolat
tartás már többnyire a koordinátor feladata. Ez nem kis 
feladat, ha az iskola nem tartja keretek között, hogy mi
lyen területeken szervezi meg a 8-ból a közösségi szolgá
latot, és nem korlátozza az együttműködő felek számát. 
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A legtöbb intézmény a diákokra bízza, hogy mely intéz
ménynél szeretnének közösségi szolgálatot végezni, de ez 
azt is jelenti, hogy a koordinátor számára több száz intéz
ménnyel való kapcsolattartás válik feladattá, ami napi 
szinten elvégezhetetlen feladat. 

A 2015-ös vezetői kérdőív tanulságai szerint (Bodó 
2015a: 81) 61%-ban az iskolai koordinátor és az osztály
főnökök feladata a közösségi szolgálat megszervezése. 
20%-ban vallották a megkérdezett intézményvezetők, 
hogy csak a koordinátor feladata, 13%-ban pedig jelezték, 
hogy nincs kijelölc IKSZ-koordinátor, ami csak azt jelent
heti, hogy az osztályfőnök közverlenül felel osztálya tevé
kenységének megszervezéséért. Ez működhet megfelelöen, 
a fentiek alapján, ha jó a munkamegosztás és mindenki 
motiváltan végzi a feladatát (Molnár 2015). Mindezek 
fényében ku les kérdés a program hatékonysága szempont
jából, hogy ki, milyen körülmények között végzi az isko
lában a koordinátor feladatait. 

Ki az IKSZ~koordinátor az iskolában? 
A 2015. január 12. és 25. között a TÁMOP 3.1.l. 3. alpro
jekt 7. téma keretében végzett online kutatás alapján a 
következőket lehetett megtudni az IKSZ-koordinárorról. 
A kinevezése körülményei nagyban befolyásolhatják a 
tevékenységhez kapcsolódó viszonyát, motiváltságát 

1. táblázat. 
A koordindtorok kivdlasztásdnak szempontjai, körülmé
nyei (érvényes %) 

Milyen módon, illetve milyen 
Válasz-körülmények között lecc az iskolai (több Válaszok 

adókacl-válasz is lehetséges) közösségi szolgálat arányában 
nyákn koordinátora 

A vezetőség döntött róla 29,3 77,S 
Személyes indíttatásból jelentkeztem 

13,4 35,6 
erre a feladatra 

Érintett tanulócsoport osztályfönöke 
12,3 32.7 

voltam/vagyok 
Van már tapasztalatom az ilyen típusú 

10,7 28.5 
tevékenységben 

Van kapcsolatrendszerem a potenciális 
9,1 24.3 

fogadószervezetek között 

Érintett tanulócsoport tanára voltam/ 
8,1 21,5 

vagyok 

Az iskolai egyenlő terhelés miatt 6,4 FJ 

Egyéb 3,5 9J 
Iskolán kívül aktlv szerepet vállalok 

3,4 'l.l 
helyi társadalmi eseményekben 

Családi helyzetem okán feltételezhetően 
3,4 9,0 

rugalmasabbnak gondolnak 
A diákok választottak meg erre a 

0,3 0.9 
szerepre 

Összesen 100.0 16\~ 

Forrás: TÁMOP 3.J.1. 1-11. swkasz Koordiltlilor kirdöiv. OFJ. lvi' 
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Bodó Márton: A pedagógusszerep és az Iskolai Közösségi Szolgálat 

A dbszok és a kvalit:ltÍv felmérések alapjfo körvonalaz
h:nó. hogy többffü szempont játszott közre a koordiná
torok kiv:íbszdsakor, ezt a 2015. évi IKSZ monitori !áto
g:misok is mrgerősicették. Az iskobvezetöi döntés volt az 
elsődleges, de ezt sokszor az alapján hozták meg az inréz
mény,·ezecök, hogy rnddk, ki motivált egy ilyen feladat 
\'ég-zésében, kinek van megfelelő tapasztalata, kapcsolat
rendszere, illetve kapacitása az IKSZ koordinálására. 
A személres indíttatás ad.nya jelenrösen kisebb, mint ami 
a korábban bemutatott pedag6gusattitüdből következne, 
ami jelzi az elmélet és gyakorlat egymásnak feszülését. 
A ml'gkérdezett koordinátorok 13.4%-ánál van csak sze-
1nél)'es indíttatás, és ez veszélyeztetheti a program sikeres
ségét, de legalábbis rányomhatja bélyegét a tevékenysé
giikre, és a diákok motivációját is befolyásolhatja. Ezt a 
későbbiekben igyekszem alátámasztani. 

Néh:ínr ponron jól megragadható a közösségi szolgálat 
koordinálásával megbízott pedagógusok köre. Átlagélet
koruk az online kérdőív alapján 45 év (23 és 62 éves kor 
között szóródik), 4-szerese a nök aránya a férfiakénak, ami 
a pedagógusp:ílra nemi megoszlásából levezethető. Átlag
ban 17 éve a pályán lévö pedagógusokról van szó, ami azt 
jdzi, hogy kiválasztisuknál elsödleges volt a felkészültsé
gük. 85,3% egyetemi diplomával rendelkezik, 10-böl 4-en 
más végzeméggel is rendelkeznek. Többnyire humán 
szakos tanárok: 30.5%-uk idegen nyelv, 22,7%-uk ma
gyar nyelv és irodalom, 18,9%-uk történelem szakos, 
95,6% föállásban dolgozik, 49,6% osztályfőnök. A koor
dinátori kérdőívet kitölcó pedagógusok közül 10-ből 8-an 
kijelölt koordinátorok. , 

Az IKSZ monitori látogatások is alátámasztották, hogy 
az intézményvezecö számára elsődleges kiválasztási szem
pont volt, hogy olyan pedagógust válasszon, aki megfele
ló tapasztalatokkal rendelkezik egy ilyen komplex feladat 
elvégzésére a pályán eltöltött évei okán is, de felkészültsé
ge is széles körü legyen, ugyanakkor legyen kapcsolara a 
diákokkal, és kötödjön egyércelmüen az intézményhez. 
Azt lehet mondani, hogy jól mérték fel az intézményve
zetők a szükséges kompetenciákat, amelyek nélkül a fela
dat nem végezhető el. 

Külön érdekes, hogy maguk a koordinátorok a tevé
kenység megszervezésének mely részét tartják elsődleges
nek, illetve hol érzékelnek igazán nehézségeket. 

Az IKSZ-koordinátorok feladatai 
A kijelölt koordinárorok többsége elsődlegesen szervezési 
feladatnak tartja a közösségi szolgálattal kapcsolatos te
endőit (57,2%), ami természetes is, hiszen valóban nagyon 
szerteágazó szervezői feladatai vannak a koordinátornak 
a fogadó szervezetek felkutatásától a diákok tevékenysé
gekről történő informálásáig. Az viszont elgondolkodtató, 
hogy a rangsorban jelentős lemaradással az adminisztrá-

ciós feladatuk szerepel, és csak 13,8%-uk tekinti elsődle
gesen pedagógiai feladatnak a közösségi szolgálatban 
betöltött szerepét. Persze a válaszok nagyban függnek a 
feladatok szétosztásától, és van, ahol az osztályfőnök fel
adata a felkészítés és az élmények feldolgozása, van, ahol 
erre civil szervezetet kérnek meg. Tehát nem egyértelmű
en értékelhetők a válaszok, de azért azzal a feltételezéssel 
élnék, hogy a válaszok aránya mutatja a hangsúlyokat a 
feladatok között. Utalnak arra, hogy a feladattal megbí
zott pedagógus - a bevezetés szakaszában - inkább a te
vékenység megszervezésére koncentrált, és nem maradt 
elég ideje a pedagógiai felkészítésre és feldolgozásra. Ezt a 
feltételezést a 2015. évi IKSZ monitori látogatások is alá
támasztották. 

2. táblázat. 

A koordindtori tevékenység értelmeuse (érvényes %) 
-

Melyik állfrás igaz rá az I !<SZ-feladatok 
szempontjából 

Kijelölt 
Nem vagyok 

IKSZ.-koordi-
• 

Hogyan értelmezi nátor vagyok, 
kijelölt 

IKSZ-koor-
a koordinátori feladataim 

dinátor, munkát közé tartozik Összesen 
az iskÓlában 

de végzek 

zajló IKSZ-
az IKSZ-szel 

tevékenységek 
kapcsolatos 

összefogása 
feladatokat 

Els6sorban admi-
18,3 27.5 20,1 nisztratív feladat 

Elsősorban szerve-
57,2 50,5 55,9 z6i feladat 

Elsősorban peda-
13,8 17,4 14,5 gógiai feladat 

Egyéb 10,6 4,6 9,4 
Összesen 100,0 l00,0 100,0 

Forrds: TÁMOP 3.1. 1. - II. szakasz Koordindrori kérdöiv, OFJ, 2015 

A fenti értelmezést erősítik a szükséges kompetenciákra 
irányuló kérdésre adott válaszok is. A megkérdezettek 
72,8%-a szerint az elsődleges kompetencia valamilyen for
mában ahhoz, hogy valaki jól végezze IKSZ-koordinátori 
feladatát, a szervezőkészség. A megkérdezettek 41,3%-a 
szerint az empátia szükséges készség, amihez más készség
nek is társulnia kell. 34,lo/o tartja a hitelességet minden
képpen elengedhetetlen elemnek a tevékenység során. 
A széles kapcsolati háló pedig a válaszadók 16,4%-ának 
fontos. A felsorolás egyértelműsíti, hogy a feladatot végzö 
pedagógusok pontosan tudják, legalábbis elméletben, hogy 
milyen készségek birtokában tudják jól elvégezni a közös
ségi szolgálat koordinációjának feladatait. 
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3. táblázat. 
A jó koordinátorok legfontosabb jellemzői (érvényes %) 

Az alfübi rnlajdonságok közül melyik a két legfon-
Aránya a 

tosabb ahhoz, hogy valaki jó IKSZ koordinátor 
mintában 

legyen 

Jó szervezllkészség és empátia 23,9 
Jó szervezőkészség és hitelesség 18,0 
Precíz, és jó a szervezőkészsége 17.2 
Széles kapcsolati hálóval rendelkezik, 

10,9 
és ió a szervezőkészsége 
Hitelesség és empátia 10,6 
Precíz és empatikus 3,4 
Precíz és hiteles 3,3 
Jó szervezőkészség 2,8 
Széles kapcsolati hálóval rendelkezik, és empatikus 2,4 
nincs válasz 1,9 
Széles kapcsolati hálóval rendelkezik, és hiteles 1.5 
Precíz 1,3 
Empátia a diákok felé 0,7 
Hiteles a közösségért végzett feladatokban 0,7 
Precíz, és széles kapcsolati hálóval rendelkezik 0,7 
Széles kapcsolati hálóval rendelkezik 0,6 
Széles kapcsolati hálóval rendelkezik, 

0,3 
empatikus és hiteles 

Összesen 100,0 

Forrás: TÁMOP 3.1.1. -11. szakasz Koordindlori kérdőív, OFl, 2015 

Az IKSZ-koordinátorok leterheltsége 
A feladat elvégzésének minőségét egyértelműen befolyá
solhatja, hogy munkaidejének melyik sávjában végzi a 
pedagógus a tevékenységét. A jogszabályok leherővé teszik, 
hogy a pedagógus tanrendbe illeszrerren a 22 és 26 óra 
közti idősávban, rehár a megranírorr órák feletti sávban 
végezze az IKSZ pedagógiai felkészítését és az élményfel
dolgozást, míg e feletti idősávban a szervezői feladatokat. 
A válaszmegtagadások nagy száma irr a keretek bizonyta
lanságára, illetve a válaszadók bizonytalanságára ural. A 
monitori látogatások egyértelműsítik, hogy a pedagógusok 
zöme a bennrarrózkodási időben végzi feladatát, a meg
rartorr 26 órár követően. Ez megoldhararlan feladat elé 
állítja őker, mert egyszerűen ennyi megrarrorr óra urán 
nem lehet motiváltan munkát végezni. Sok esetben az 
intézményvezető nem rudorr arról, hogy tanrendbe illeszt
ve is 4 óra erejéig kompenzálhatná kollégáját, ezzel segít
ve a tevékenység megszervezésének hatékonyságát. Több 
esetben viszont arra rörrént hivatkozás, hogy a fenntartó 
nem engedélyezi a tevékenység 26 óra alarri idősávban 
történő megszervezését, amit megreher, mert a jogszabály 
leherőségkénr mutatja fel ezt az időkeretet, és nem köte
lezerrségkénr.11 Mivel sokféle egyéb tevékenységre is fel
használ ható a 22 és 26 óra közti idősáv, itt a fenntartónak 
és az intézményvezetőnek egyaránt mérlegelnie kell, hogy 
mit tart fontosabbnak. 
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4. táblázat. 
A koordindtori tevékenyséf!e JZtÍnt munkairlő efs:uímoldJ11 (%) 

Elsdmolha1ja Ön 
nem nina 

a koordin,hori 1cvékcnységét igen 11em 
1udJ~ vfü1i 

munkaideje részeként· ... 
~ 

... a 22-26 óra közöll i /4l,6 29,2 7,0 22,2 
iddsávban 

... a 27-32 óra kö1.ö1t i 
22,8 47,/4 11.0 21.? 

idősávban 

Foml!: TÁMO!' 3.1.1. -11. ru,Á'lfJZ Veu/61 klrr/íf/11, 01'/, 2015 

A vezetői kérdőív adatai alátámasztják, hogy az iskolak 
nagy többségében a pedag6gusok a közösségi szolgala, 
megszervezését teljes állásban megtartott 26 órájuk udni 
tevékenységként végzik. A legtöbben a koordinátorok kö
zül (58,2%) kerülnek ki, az osztályfőnökök 35,8%-a vég
zi ezt a feladatot, a legkisebb arányban az incézményveu
tőket (3,7%) terheli a koordinátori feladat, Ebből az 
következik, hogy az IKSZ-program, ha a pedagógus!~
terheltsége felől vizsgáljuk, úgy tud hatékonyan működni, 
hogy vagy igazgatóhelyettesekre, i n rézményvezetókre 
bízzuk a tevékenységek szervezését, vagy támogatást nyúj
tunk a koordinátorok, osztályfőnökök számára ahhoz, 
hogy kisebb leterheltség mellett végezzék. A monitori lá
togatások tapasztalata, hogy a 26 óra megtartását követő 
sávban a pedagógus nem képes az adminisztráción túl 
bármilyen tevékenységet végezni, de ez nem is várható el 
tőle. Így egyetlen menekülési Útvonal marad a számára, 
hogy a szervezési feladatot átterheli a diákokra, a szülők
re, és ő csak a feladat adminisztratív részével foglalkozik, 
és nem szervezi meg a program felkészítő és reílexiót je
lentő részét, az IKSZ így nem több számára kipipálandó 
adminisztratív feladarnál. 

S. táblázat. 
Az IKSZ-tevékenység 26-32 órás munkaidőkeretben való 
rögzltésével érintett munkakörök (vd!dszlehetöségek 
vtilasztdsdnak artinya, érvényes %) 

Kinek a 26-32 óra közötti munkaidőkcretében Arányuk 
jelenik 111c11; a·t I KSZ-szcl kapcsol a cos tevékenység a mindLan 
Koordinátor 58.2 
Érintett osztályfőnök 35,8 
Érintett intézményvezető-belyencs 12.4 
Intézményvezető 3,7 
Egyéb 2,8 

Fomlr: TÁMOl' 3.1.1. - 11. Jzak11sz Veutói kln/ó/,,, Ofl. 2015 

A feladatot végző pedagógusok nagy többsége ítéli meg 
úgy (93%), hogy az IKSZ koordin:íciós tevékenysége hc'• 
rence minimum 5 vagy annál is cöbb órát igényel a részük• 
ről. Ez azért fontos adat, mert megmutatja, hogy milyen 
támogatás eserén lennének megfelelő m6don moddlr;1k 
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a pcd.1gógu~ok a tcvékrny~ét; pedagógiai r;\mogadsáb;111, 
lcbo11yolítk\ba11 v,1lö ré.wvérelre. 

2. ábra. 
/tfr1111yi idöt vesz igt!11ybr ,1 /..:oordiniltori ,r11111J.·dja hrtente 
dtlf/,~OS{/1111 /1111/1, sordn? N=591 I 

■ 0-5 óra 

6-10 óra 

, 11-15 óra 
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a egyéb, változó 

Fotrdi: TÁMO!' J.1./. -1!. w,~·nsz, Koordin,Í/ori krrdói1•, OFI, 2015 

Nehézségek az iskolai koordináció során 
Arra a khdésre, hogy „Mit gondol, milyen nehézségekkel 
kerülhet s'lembe az iskolai közösségi szolgálathoz kapcso
lódó tevékenysége során?", a ped:1gógusok első helyen az 
adminisztrációt jelölték meg (74,7%),12 másodsorban pe
dig a gy:1korlari ismeretek hiányát. Fontos tudatosítani, 

3. ábra. 

l1ogy a közösségi szolgálat jellegű tevékenység nem tipi
kusan a pedagógus által korábban is szervezett feladat, 
;imíhez meglett voln:1 a szükséges ismeret. Olyan új él
mé11ypedagógbi eszköz, amelyhez szükséges a pedagógu
sok külön felkészítése a projektmódszertan és a szociális 
érzékenyítés módszereinek átadásával. 

A megkérdezettek a harmadik helyen említik a munka 
anyagi elismerésének hiányát (39.9%), ami a 2015. évi 
IKSZ monitori látogatások alapján is lényegi elem, hiszen 
erősen befolyásolja a pedagógus motiváltságát a tevékeny
séggel kapcsolatosan. Ez nem hozzáállás kérdése, hanem 
a lehetséges ráfordított idő kérdése nagyszámú elkötelezett 
pedagógus esetén is, illetve azoknál, akik csak feladatként 
élik meg a tevékenységet, és nem belső indíttatásból vég
zik egyértelműen, hátráltató tényező lehet. 

Erről tanúskodnak a kvalitatív vi'lsgálat interjúi is: 
,,Nekem az jutott először eszembe, hogy újabb feladat van, 
amit meg kell csinálni, ami adminisztrációs munkával, 
szervezési munkával jár együtt. És akkor később, amikor 
egyre többet megtudtam, hát akkor alakult ki valami ké
pem, <le az első benyomásom az volt, hogy egy többletfel
adatot kell ellátni." (Forrás: TÁMOP 3.LL - II. szakasz, 
Interjú 5.1) 

,, ... bedobják a mélyvízbe, és azt se tudod, hogy mi 
legyen, és nem tudnak még választ adni a kérdéseikre azok 
sem, akiknek választ kellene. Te sem tudod úgy kommuni
kálni a gyerek Jelé, hogy hú, ez egy baromi jó dolog. Leg-

Mit gondol, milyen 11ehézsége/..•kel kerülhet szembe az iskolai kó'zösségi szolgálathoz kapcsoló& tevékenysége során? 

A diákok ellenállása 

A szülők ellenállása 

A pedagógusok ellenállása 

A vezetői támogatás hiánya 

Gyakorlati ismeretek hiánya 
az újszerű módszerek alkalmazásában 

A munka anyagi elismerésének hiánya 

A'l adminisztrációs terhek növekedése 

A fogadó szervei,ctek, incézmények megtaWása 

Egyéb 
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alábbis én biztos, hogy nem tudtam úgy kommunikálni, 
magamra vállalom. Én, amikor azt láttam benne az elején, 
hogy ez egy adminisztrációs pluszmunka az egész." (Forrás: 
TÁMOP 3.1.1. - II. szakasz, Interjú 1.1) 

Az IKSZ szervezésének iskolai elismerése 
Az iskoláknak nincs lehetőségük arra, hogy ezt a feladatot, 
a koordinátor személyét külön anyagilag vagy más módon 
támogassák, derült ki a 2015-ös IKSZ monitori látogatá
sok során. Ez ugyanakkor úgy tűnik, hogy nemcsak anya
gi források, hanem hozzáállás, szemlélet kérdése is. Az 
elismerésnek sokféle módja lehet, de ennek nincs elterjedt 
kultúrája minden intézményben. Sok igazgató értetlenül 
állt a feltett kérdéssel szemben, mondván, ez egy feladat, 
amit ő kiad, és el kell végezni, miért kellene a pedagógust 
ezért megdicsérni. A 2015. évi online kérdőívek adataihoz 
képest (Bodó 20156) a valóság az interjúk alapján prózaibb 
képet mutat. 46%-ban részesül a pedagógus legalább tan
testület vagy egész iskola előtti szóbeli dicséretben, illetve 
hasonló mértékben kap órakedvezményt vagy más felada
tok alóli felmentést. 

Ezt a képet árnyalja némileg a fenntartók szempontjából, 
hogy míg a szóbeli dicséret (44,1%) és más feladatok alóli 

6. táblázat. 

felmentés (31,9%) tekintetében a KLIK fenntartású intéz

mények állnak az első helyen, addig órakedvezmény (25,6%) 
és év végi jutalom (22,2%) tekintetében az egyházi intéz
mények. A gazdasági társaságok által fenntartott intézmé
nyeknél bár nagyobb százalékban jelenik meg az év végi 
jutalom (44,4%), mivel az intézmények száma elenyésző 
országosan, a pedagógusok hozzáállását csak kevéssé tudja 
befolyásolni. Az egyházi intézmények IKSZ-koordínácorok
kal kapcsolatos honorálási rendszerével kapcsolatosan csak 
találgathatunk (mivel a 2015. évi monitorozás körébe nem 
tartoztak egyházi intézmények), de nyilván közrejárszikeb
ben, hogy az egyházi intézmények vezetői más mozgástérrel 
rendelkeznek jutalmazás tekintetében, mint az államiak, 
illetve érzékenyebbek lehetnek e feladattal kapcsolatosan . 
korábbi tapasztalataik, szociális kérdések iránt talán érzé
kenyebb hozzáállásuk következtében. 

A pedagógusok „kísérő" feladata 
A pedagógusok IKSZ-koordinációhoz való hozzáállását 
döntően befolyásolhatja, hogy milyen mértékben vonód
nak be a szakmai feladatokba. 

A tevékenységekben való részvétel fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hiszen ezen keresztül válik érzékeny-

A kü/,önbözö, koordinátori munkáért adott elismerések formájának elöfordulása az iskolafenntartó típusa alapján (vá/aszú. 
hetöségek választásának aránya, érvényes %) 

Milyen módon ismerik el Fenntartó típusa 
a koordinácor munkáját Alapítványi, 

Egyházi KLIK 
Gazdasági Egyéb (elsősorban 

Összesen az intézményben -~gxesületi (~ . _ társaság_ , _ __i!Jami) ___ 

Szóbeli tancescülec előni dicsérec 9,5 31,1 44,2 30,0 35,3 38,1 
Más feladacok alóli felmentés 26,2 21,1 31,9 10,0 15,7 27,7 
Órakedvezmény 4,8 25,6 16,4 0,0 24,0 17,5 
Szóbeli, egész iskola elö11i 

0,0 7,8 9,9 20,0 2,0 8,1 dícsérec 
Év végi jutalom 16,3 22,2 0,6 44,4 3,0 6,6 

Forrds: TÁMOP 3. 1.1. - II. szakasz, Vezetöí kérdőív, OFI, 2015 

7. táblázat 

A koordindtorok bevonóddsa a dídkok IKSZ-tevékenységébe (érvényes%) 

Elkíséri a diákokat az iskolán kívüli fogadóincézménybe A diákokkal együ11 része vesz az iskolán kívüli fogadó-
(a tevékenységben való részvétel nélkül, csak kíséret) imézménvnél vé -zen IKSZ-1evékenrsé2ben 

A koordinácorok 
Kijelölt IKSZ-koor-

Nem vagyok kijelölt Kijelölt IKSZ-koor- Nem vagyok kije-dinátor vagyok, fel-
bevon6dása a diákok adacaim közé tartozik IKSZ koordiuácor, dinácor vagyok, !öle IKSZ-koordi-
JKSZ-m·ékenységébe az iskolában zajló de végzek Össiesert 

feladataim közé nátor, de Yégzek az Ös1zesec 

1 KSZ-tcvékenységek az IKSZ-szel kapcso- carcozik az iskolában IKSZ-szel kapcso-

összefogása lacos feladatokat zajló IKSZ-tevékeny- Jacos feladatokat 
- - --- ségek összefoeása 1 

soha 18,7 28,8 
20,7 37,4 50,0 39.S 

ri1kán 6!,9 52,9 60,1 49,7 40,0 47.8 
gyakran 19,4 18,3 19,2 12,9 10,0 12,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

. ' forras: TÁMOP 3.U. - II. szakasz Koordinator1 kerdom OFI, 2015 
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nyé az adott tevékenységre a pedagógus is. Mivel új fela
datról beszélünk, és az önkéncesség nem minden felnőtt 
számára jellemző tevékenység, különösen fontos a konkrét 
tevékenységek megtapasztalása. A jogszabály a kísérés fo
galmát nem használja.13 Az OFI honlapján (www.kozos
segi.ofi.hu) a Gyakran lsméclődő Kérdések között szerepel 
a következő leírás a kísérésre vonatkozóan: ,,A koordiná
tornak - il lecve ha van, a program megvalósulásáért felelős 
további pedagógusnak (pl. osztályfőnök) - az első cevé
kenység-al kalmakon lehetőleg személyesen kell jelen len
nie, hogy lássa és megismerje, pontosan mit tevékenyked
nek a diákok. A program kísérése szempontjából időről 
időre érdeklődnie kell a tanulók capaszcalacai, nehézségei 
felől. Szükséges a rendszeres kapcso!accarcás bizcosícása, az 
együttmüködés és a folyamat nyomon követése." 

A 2015. évi monitori látogatások alapján az IKSZ-te
vékenység szervezésében része vevő pedagógusok nagyon 
kis számban vesznek részt a konkrét tevékenységben, 
főként, ha a diákok jelentős része bejárós. Sok esetben 
nem is volcak tisztában a pedagógiai kísérés fogalmával, 
és elsősorban a diákok fizikai kísérését értették alatta. 
Hozzá kell tenni, hogy az IKSZ-koordinátorok lecerhelc
sége mellecc fizikai képtelenség, hogy rendszeresen jelen 
legyenek a diákjaik közösségi szolgálatos tevékenységénél, 
kivéve, ahol ezt az osztályfőnökök munkaköri leírásába 
beillesztette az iskola, de ilyen csak elenyésző számban 
van. Sokkal inkább az adminisztrációs tevékenységeket 
végzik, és a felkészítés és feldolgozás a legtöbb esetben 
nem valósul meg, vagy csak eseclegesen. Ezt a diákok is 
megerősítették főként azok, akikre a 2016. évben elsőként 
már a közösségi szolgálat 50 órás érettségi előfelcécele 
vonatkozik. Ehhez képese a kérdőíves reprezentatív fel
mérés válaszai pozitívabb képet mutatnak. A fogadó in
tézményhez a diákokat legalább egyszer elkísérő pedagó
gusok száma önbevallásuk szerinr 79,3%, akik pedig részt 
is vesznek a fogadó intézmények álca) végzett tevékeny
ségekben akár csak egy alkalommal, azoké 60,2%. Álljon 
itt két idézet a felvett interjúkból a kérdéskör ellentmon
dásosságának érzékeltetésére egy pedagógus és egy diák 
részéről ugyanannál az iskolánál: ,,Amikor csoportosan 
csinálunk valamit, akkor megyünk, megyünk velük, nem 
is csak azért, hogy ott felügyeljünk, hanem hogy részesei 
legyünk a közösségi élménynek, mert abban ott kell len
nünk, hát különben, mi erre, ők meg arra, tehát az úgy 
nem múködik."1 ◄ ,,- Olyan előfordult már, hogy a foga
dóintézménybe valaki elkísért benneteket az iskolából? 
(nevetés) - Hát nem. - Ez mit jelent, a nevetés? Igen, 
szeretném, ha a nevetése lefordícanátok. - Hát nyilván 
nem, az annyira abszurdum lenne. - Miért lenne abszur
dum? - Már csak azért is, mert egyáltalán nem foglal
koznak vele, sokkal kevésbé, meg hogy kísérgessenek 
bennünket ilyen helyre. Meg most engem elkísér ... -ba, 

hogy. - De ki, a tanár? - Senki nincs ilyen felelős. Nincs 
megszervezve.'' 15 

Ezek a válaszok az előzmények alapján mindenképpen 
értelmezést igényelnek. Leginkább kér észrevételt lehet 
mindezek ismeretében megkockázcacni: a pedagógusok 
megtanultak válaszolni, és ezért a kérdésből érzékelve, 
hogy mi a helyes válasz, hajlanak olyan válasz megjelölé
sére, ami nem tökéletesen fedi a pedagógiai gyakorlatukat. 
A kvantitacív adatok alapján a kérdőívben feltüntetett 
gyakran részt vevő pedagógusok számaránya látszik kö
zelebb állni a valósághoz: 19,2% jelezte, hogy gyakran 
elkíséri a diákokat a fogadó intézményben a tevékenység
ben való részvétel nélkül, míg 12,4% állícocca, hogy részt 
is vesz a foglalkozásokon. A másik lehetőség, hogy mivel 
a kvantitatív adatok elsősorban a 2016-ban éreccségizőkre 
vonatkoztak, és mivel ők volcak az Úttörő évfolyam, náluk 
a felkészícés és feldolgozás inkább csorbult, mim a későb
bi évfolyamokon, ezért a valóság közelebb áll az online 
válaszadók válaszaihoz, mint az általuk és diákok által 
jelzete tényekhez. A válaszok arra is rámucacnak, hogy 26 
óra feletti leterheltség mellett a pedagógusnak nem marad 
más választása, mint hogy az elengedhetetlen adminiszt
rációra szoríckozzon, a pedagógiai tartalmat elhagyva vagy 
csorbítva. Mindenesetre ahhoz, hogy motivált pedagógu
sok vegyenek részt a programokban, illetve hogy ki tudják 
szűrni azon fogadó intézményeket, amelyek nem a prog
ram céljának megfelelő tevékenységeket szerveznek, és 
leginkább ahhoz, hogy diákjaikat pedagógiailag támogat
hassák, fontos ismerniük, hogy miben vesznek részt a 
diákok. A kvantitatív adatok alapján remélhető, hogy a 
tevékenységbe bevonódottak száma folyamatosan nő, il
letve hogy a pedagógusok tisztában vannak azzal, hogy 
ez része a feladatuknak. 

A diákok hozzáállásának megítélése a koordináto
rok körében 
A kérdés nem is azért izgalmas, mint amiről első látásra 
szól. A válaszok pozitívabb képet sugallnak a diákok hoz
záállásáról egy új, kötelezően bevezetett tevékenység kap
csán, mint amit feltételeznénk. A pedagógusok 40%-a 
gondolja úgy, hogy a diákok szabadidejük fölösleges lefog
lalásának tartják a közösségi szolgálatot. Teljesítendő kö
telezettségnek látják a pedagógusok szerint a diákok 79%
ban az IKSZ-et, érdeklődnek az IKSZ iránt szerintük 
69%-ban, és foglalkoztatja a diákokat a közösségi szolgá
lat kapcsán szerzett tapasztalat a pedagógusok szerint 
71%-ban. Természetesen világos, hogy ebből a felmérésből 
nem a diákok attitűdje olvasható ki, hanem a pedagógu
sok véleménye a diákok iskolai közösségi szolgálattal kap
csolatos hozzáállásáról. 

Az érdekes viszont az, hogy a pedagógusok válaszait 
befolyásolja, hogy saját motivációból választották az IKSZ 
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koordinációt, vagy sem. Akik nem maguk választották a 
fel adatot, áclagosan kisebb értéket adtak arra a válaszle
hetóségre, hogy „A diákok jellemzően érdeklődnek", il
letve „A diákokat foglalkoztatják az IKSZ során szerzett 
tapasztalatok". 

Ugyanez figyelhető meg „A diákok számáráta jellem
zően egy teljesítendő kötelezettség az IKSZ" kérdésnél. 
A kik azért lettek IKSZ-koordinátorok, mert: .,A vezetőség 
döntött róla"; ,,Érintett tanulócsoport osztályfőnöke vol
tam/vagyok"; .,Az iskolai egyenlő terhelés miatt", áclago
san nagyobb értéket adtak arra a válaszlehetőségre, hogy 
véleményük szerint a diákok azért jelentkeztek az. IKSZ-re, 
mert „A diákok számárára jellemzően egy teljesítendő 
kötelezettség az IKSZ", mint azok, akik személyes indít
tatásból végzik a közösségi szolgálat szervezését. Tehát 
statisztikailag a kereszttábla szignifikancia vizsgálat kimu
tatta, hogy a pedagógusok válaszadását egyértelműen 
befolyásolja a saját hozzáállásuk a közösségi szolgálat te
kintetében, amikor a diákok hozzáállását ítélik meg. Talán 
nem meredek feltételezés a részemtól, hogy a pedagógus 
döntő szerepet tölt be abban, hogy a diák miként fog az 
adott tevékenységhez hozzáállni. Ha maga lelkesedik a 
közösségi szolgálatért, képes lesz a diákot is lelkesíteni, 
motiválni a íeladacra, így a diák számára hasznosabb lesz 
a tevékenység, mintha elidegeníti a feladattól annak kö
telező jellegét hangsúlyozva, rontva az esélyét, hogy a diák 
maga hasznosnak élje meg magát, és hasznos tapasztala
tokat szerezzen. 

4. ábra. 

A közös.>égi munka bt'Vc-wéu: rnít1tlc11kéJij)cll c~y(iJ, 

lyamat, és ennek még csak az elején tanunk. Míkfooz 
egyik pedagógus mcgfogalrnazta ar, interjúban: .IHr n 1 

osztályíőnökökrn:k minJenképpc11 wkkal tűbh 111unb, 
az bizcos. Viszont én úgy gondolom, hogy .Jthr a Jí~h;!,,, , 
nak a hozzáállása is kicsit 1:11:ín válto'l-ik a kőzm.-igí mun, 

ka felé. Amikor megkérde:aem a 12.-e.sekcr, ők nt mtJnd- , 

rák, hogy hát ez ilyen küteb,ő, meg nagyo11 nem v,,lr ' 
kedvük hozzá, aztán megcsínáldk, n1crt kellett. Azún , 
megkérdeztem a 10.-esekec, ők rnár egy kícsít ldkc~bbtk 
voltak, meg gondolták, hogy talán fc:lhasználh;itó, dcnür 
annyira nem, és a 9.-esek meg ígazáb61 nagyon wk tcrii• 
!etet mondtak, amiket vábszcottak. Tehát azút úgy Uwm. 
hogy talán ez is egy idő, tehát egy ídő után ők í~ hozzJ. , 
szoknak, és el fogják ezt fogadni, és emiatt ís javul,"1G 

Megállapítható, hogy a pedag6gustársadalom fcfömcr• 
te az iskolai közösségi szolgálatban rejlő lcherő~égekct, 
ugyanakkor a megvalósítása nehézségekbe: ütközik. Azuf. 
hogy ez a feladat a pedagógus alaptevékenységének térit 

lett, egyszerre sikerül biztosítani a programot homú d, 
von, hiszen nem kell félni a program finanszíro1,á,;i prob• 1 

lémáícól, ugyanakkor befolyásolja a. lebonyolícá.s haréluiny, 
ságác. Megfelelő órakedvezménnyel (és nem lennrnükig 
többre, mint heti 5 óra kedvezménye adni az IKSZ-koor• 
dínációval megbízott pedagógusnak), a program mcgfc• 
lelő hatékonyságot mutatna, és elérné célját, hogy a día
kokat az önkéntességgel megismertesse és a tevékenr.ig 
során szerzete élményeken keresztül akár önkénrc& 1evi-

Az Önök iskoUjában a diákok hogyan viszonyulnak az iskolai közösségi szolgálathoz? 
(N=562, sz.tíz.a/ék, érdemben válaszolók) 

A szabadidejük fölösleges lefoglalásának tartják. 13 47 
lml_l I__J 

~_,. __ .,..__,_..,...a11111 

A diákokat foglalkoztatják az IKSZ során r .1----1.--1.--_.._....,1111 

szerzett tapasztalatok. 3 .... : --r-
2
-
6
...,.~...,...---..---.--,.-~--, 

A diákokat számára jellemzően az IKSZ 
egy teljesítendő kötelezettség. 

A diákok jellemzően érdeklődőek az IKSZ iránt. 
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Fo"á1: TÁMOP 3.1.1. - II. 12:ala11z, Koordind1ori kérdőív, OFI, 2015 
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kenységre motiválja. A tevékenység megszervezésének 
kulcsa, hogy a koordinátor pedagógus milyen leterheltség 
mellett szervezi a diákok IKSZ-tevékenységét. Ugyanak
kor látható, hogy a nehézségek ellenére az iskolák a fela
datot megszervezik, több-kevesebb sikerrel, a programok 
az évek előrehaladtával egyre szervezettebbek, a diákok 
egyre felkészírettebbek lesznek, illetve van remény arra, 
hogy ráéreznek, milyen szempontból lehet számukra hasz
nos egy ilyen típusú tevékenység, élmény. 

Tökéletesen standardizálni persze nem lehet ezt a fel
adatot sem. Hiszen minden pedagógus és diák más, illet
ve a körülményeik is különbözőek, tehát más és más te
vékenységbe lehet őket bevonni, mégis a cél, hogy a záró 
diákbeszámolóból kiderülő hatékonysággal és megszerzett 
élményekkel zárják a diákok közösségi szolgálatukat: 

,,Életre szóló élmény számunkra ez a történet. Megta
pasztalruk, hogy képesek vagyunk összefogni, az erőnk 
határait feszegetni. Mindenki kedves volt a másik ember
rel, megszűntek a viták, a különbségek. Az érintett falvak 
lakói valamennyiünknek megköszönték a segítséget. Ma
radandó élmény számunkra, hogy semmi más nem szá
mított ebben az időben, csak az, hogy úrrá legyünk az 
árvízen. Munka közben jólesett, hogy a falu lakói étellel 
kínáltak minket. Adtunk és kaptunk."17 

Összegzés 
A felmérések alapján a pedagógustársadalom iskolai szo
ciális érzékenyítést igénylő hozzáállása miatt támogatja a 
közösségi szolgálat bevezetését.. Az intézményvezetők 
többségükben sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező 
kollégáikra bízták ezt az új pedagógiai feladatot. A meg
valósítás viszont a pedagógusok leterheltsége miatt csor
bul, és az adminisztráció kerül előtérbe a program lénye
gét adó élménypedagógiai elemek helyen. Szükséges 
lenne az IKSZ-t szervező pedagógusok számára a diákok 
létszámától függő módon órakedvezményt adni (a válasz
adók szerint átlagosan heti S órát), mert 26 óra megtartá
sát követően nem képesek az IKSZ-tevékenységeket haté
konyan megszervezni, csak adminisztrálni. A diákok 
hozzáállásának pedagógusok által történő megítélése a 
saját hozzáállásuk függvénye. Megfelelő motivációt csak 
a munkaterhek átgondolt csökkentése jelenthet. A prog
ram szakmai megvalósítása az első évfolyam számára volt 
a legnehezebb, a későbbi évfolyamokon a szervezés foko
zatosan kisebb feladatot jelent, és hatékonyabban tud 
megvalósulni a beszámolók szerint, de ezt további kuta
tások feladata lesz igazolni. 
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,,Megsimogatjuk és megöleljük és biztatjuk" 
- Felzárkóztatás és annak mérhetősége az 
'Arany János Kollégiumi Program egy terepén* 

: A közoktatás kötelező és ingyenes elérhetősége önmagában nem jelenti mindenki számára az oktatási javak 
: teljes körű és egyenlő elérhetőségét. A szociokulturális hátrány, az iskoláztatás társadalmi egyenlőtlensége 
j szinte kiküszöbölhetetlen jelenség. A felzárkóztató programok abban nyújtanak segítséget, hogy részben 

beavatkoznak az oktatási rendszer belső egyenlőtlenségeinek problémás szeleteibe, részben pedig, hogy 
pozitív változást kívánnak elérni a tanulók döntéseiben és cselekvéseiben, figyelembe veszik és felhasználják 
a társadalmi kontextust. Kutatásunk középpontjában egy olyan működő program áll, amely a hátrányokkal 
küzdő tanulók felzárkóztatását célozza meg. Az elemzés egy 3 hónapos kutatás eredményeit mutatja be, 
amelyben e program eredményességének vizsgálatára tettünk kísérletet.* 

Kulcsszavak: felzárkóztatás, beválás, Arany János Kollégiumi Program, hátrányos helyzetű tanulók 

1. Bevezetés 
. Tanulmányunk egy olyan kutatás keretében készült, 
: amely a felzárkóztató programok beválását, annak mér
hetőségét járta körül. A fő kérdés az volt, hogy mit tekin
tenek beválásnak a felzárkóztatásban érintettek (a progra
mok alapÍtói, vezetői, megvalósÍtó munkatársai, résztvevői, 
a programokat külső, elfogulatlan szemmel látó szakér
tők), és ők milyen módon, milyen szempontok szerint 
mérnék meg egy-egy program beválását. A kutatást az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából a Debre
ceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
ja (CHERD-Hungary) koordinálta. A teljes kutatás során 
ötféle program összesen tíz terepén jártunk. Jelen tanul
mány az egyik legmélyebben megismert terepen készült 
esettanulmányt foglalja össze. Az első részben a programot 
magát mutatjuk be: felvázoljuk a felzárkóztató tevékenység 
lényegi elemeit, kiemelve a megkérdezettek saját értelme
zéseit, hiszen ha beválásról beszélünk, meg kell ismernünk 
az odáig vezető urar és a kontextust. A tanulmány máso
dik részében a beválás ismérveit a programban érintettek 
oldaláról világítjuk meg, valamint ismertetjük az érintet
tek rapaszralarain alapuló beválásmérési elképzeléseket. 

• A canulm:lny ;u Okutiskutacó és Fejlcsztö lntézcrTM!OP-3.1.1- 11/1-
2012-0001 scimú a .XXI. sz:ízadi közokrarás (fejlesztés, koordinició)" 11. 
sJ.akt.sz cimú kicmelc projekc 5. 31projekc ..A korábbi fejlesztések h:u:ísvi
z.sg:íbta", 1. téma, 6512 számú, .Fdzárkózmó programok hat:i.wizsgál:u:1" 
e. cém:icgység k~recében kés,.ült. A kutacl.s J Debre.:cni Egycrem Felsöok
catisi K+F Közpomj;i (CH ERO-Hung.lt)') koordinálta, Prof. Dr. Pum:ii 
c;abriclfa vcmésévd. Ös=fogl:tló d cmu.'s: Ceglédi 2015. 

2. Szakirodalmi áttekintés 
A külső viszonyÍtási rendszer meghatározása az eredmé
nyességkutatások egyik fő kérdése (Pusztai 2013). Az 
eredményességről folyatott pedagógiai, tudományos vagy 
politikai diskurzusban meghatározó törésvonalak alakul
nak ki aszerint, hogy az egyes szereplők milyen viszony
rendszerhez mérten állítanak fel eredményességi szempon
tokat. A tanulmány arra törekszik, hogy prekoncepció 
nélkül mutassa be e viszonyrendszereket, igyekezve feltár
ni, hogy az alanyok milyen struktúra, milyen viszonyítá
si pontok mentén gondolkodnak a program eredményes
ségéről. A viszonyrendszerek bemutatásánál az interjúk 
azon tapasztalatait összegezzük, amelyekben az eredmé
nyességről elmondottak valamilyen elváráshoz, célhoz 
pozicionálva jelentek meg. 

3. Módszertan, elemzés leírása 
A beválás méröeszközének megalkotásához fontosnak tar
tottuk röbb szemszögből, részletesen megismerni a prog
ram működését, eredményeit. Ezért félig strukturált in
terjúkat, fókuszcsoportos interjúkat, megfigyeléseket és 
dokumentumelemzést végeztünk. A program ismeretében, 
működésének gyakorlatára alapozva jártuk körül a bevá
lás mérhetőségének kérdését is, amelyről megkérdeztük a 
programban érintettek véleményét, tapasztalatait is. Az 
interjúk ennek megfelelően alapvetően kér témakörre fó
kuszálrak: 1) a program működése, a működés körülmé
nyei, feltételei, sikeressége, nehézségei; 2) a program ered
ményességének mérhetősége. Az alanyok kiválasztásánál 
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fontosnak tartottuk, hogy megismerjünk egy résztvevöi, 
egy vezetői és egy független, külső szakértői olvasatot is, 
illetve hogy a megvalósírók minél színesebb szerepeit szó
laltathassuk meg (pl. kollégiumi nevelő, szabadidő-szer

vező stb.). A megfigyelések során a megvalósítók és a cél
csoport kapcsolatát igyekeztünk kitapintani, a programok 

pedagógiai tartalmába belelátni. A dokumentumelemzés
sel a programok saját reprezentációját, alapfogalmaik ér
telmezését, lefektetett céljaikat igyekeztünk megismerni. 
Törekedtünk arra, hogy összevessük, ütköztessük, szinte
tizáljuk a különböző források tanulságait. Elemzésünk 
célja a terep bemutatása mellett az is, hogy a programok
ról elmondottakat a programok tágabb céljaira reflektálva 
s a mérhetőség szempontjait kiemelve értelmezze. 

A kutatásban félig strukturált interjúkat készítettünk 
a program alapítójával, jelenlegi vezetőjével, a kollégium
ban dolgozó nevelőtanárokkal és a program külső men
torával, valamint fókuszcsoportos beszélgetést folytattunk 
a program hat résztvevőjével. A félig strukturálr interjút 

az indokolta, hogy nagyobb teret biztosítsunk az interjú
alanyok számára a program bemutatásában, továbbá az, 
hogy a beválásról alkotott elképzeléseiket minél kisebb 
beavatkozás nélkül ismerhessük meg. A félig strukturált 
forma témaköröket ad meg, de ezen belül az alany saját 
gondolatmenete szerint történik a beszélgetés. A résztve
vők esetében a korcsoport sajátosságai miatt döntöttünk 
a fókuszcsoportos interjú mellett: a fiatalok társaságban 
oldottabban mernek megnyilvánulni, s ez a forma arra is 
lehetőséget ad, hogy a másik által elmondottakra reagál

janak az alanyok, s a közöttük lévő interakciót is megvizs
gáljuk. A kutatás szempontjából igen hasznosnak bizo
nyultak a fókuszcsoportos beszélgetések is, így egy 

alulnézeti képet is kaptunk a programokról. A résztvevők 
beszéltek a legkötedenebbül tapasztalataikról, ők mutattak 
rá a legtöbb háttérrényezőre, a működés gyakorlati rész

leteire a programokkal kapcsolatban, s általuk láthattunk 
bele mélyebben a célcsoport világába (a résztvevők meg
kérdezését a szakirodalom is hangsúlyozza - pl. Németh 
et al. 2014, Fehérvári-Liskó 2006, Györgyi-Mártonfalvi 

2014, Németh 2014). 

Az interjúk során a Nagy Mária (2006) által használt 

„tanárok hangja" inrerjúelemzési módszer egyszerűsített 
változatát alkalmaztuk: az interji.'1k szó szerinti rögzítése 
után rövidebb egységekre bontottuk a szövegeket, és egy 

belső kódrendszert alkalmazva jelöltük az egységek témá
ját (célok, mérhetőség stb.). A teljes interjúkból kiemeltük 

azokat a rövidebb egységeket, amelyeknek kódjai ezekkel 

az egységekkel kapcsolatban megfogalmazódtak, és így a 
tém:inkkal összefiiggő fogalmi hálóba tartoztak. Az inter
júkban megjelenő aldimcm.iók alapján tovább részleteztük 

a kódokat, közben pedig kiemeltük az idézetek leglénye

gesebb szószerkezctcit, a tudományos diskurzus nyelvére 

,,fordítottuk" a szövegegységeket, és lejegyeztük r~ 

inkat az interjúban közöltekkel kapcsolatban. Azd 
során felbukkanó újabb kódokat is (pl. az eredmétr~ 

1 

nek a megvalósítók által kirajzolt dimenziói) ~ 
az elemzésbe. Végül rendszereztük és írásos forman.~ 
törtük a tanulságokat. Elemzésünkkel nem törek~ 

átfogó érvényű magyarázatra. A programról, a céloor.r, 
ró) (a résztvevők esetében a saját élményeikről), a célá.; 
a nehézségekről elmondottakban az tükröződött, h~ti 
tekintenek eredményességnek a megkérdezettek. mic'4 
számukra a program. A beszélgetések során kel~ 
szövegek megalkotása nem tudatos az elbeszélők rési:.i 
Azt a mögöttes struktúrát, szerkezetet, szervezóerót, aza.i 
az értékeket kívánjuk kitapintani, amelyek a progr.un& 
tét és ezáltal e szövegek megalkotását mozgatják, és roa: 
öltenek bennük az eredményességi szempontok is (Kmi:r 
Vajda 2007, Bordás 2011). Ezeknek jelen tanulmányl.i 

történő értelmezése csak egy lehetséges értelmezés,(!) 

lehetséges igazság, a szövegvalóság többszólamúsága mi.; 

más olvasatok is érvényesek lehetnek (Szabó 2003, ih 
Bordás 2011). Megértésre törekszünk, nem egy-~~ 
teljes magyarázatra. Azt szeretnénk láthatóvá renni,lr.l 
„rácsodálkozni", ami láthatatlan, hisz magától émrooí1 

megkérdezettek számára. Megkíséreljük bemutatniai.ch 
a fel-felvillanó magától értetődéseket, amelyek a pll'g!r 
mok eredményességével, beválásával összefüggésbe bo& 
tók (Fenyő 2002). 

Az elemzést a kutatói szubjektivitás mindvégigb6 
lyásolhatta. Az itt bemutatott elemzés tehátcsakegy.s:i 
lehetséges értelmezés közül (vö. Szabó 2003, idézi Bo:-b 
2011). A lentebb leírtak szinte teljes mértékben aronili 
pulnak, amit a megkérdezettek elmondtak. A mn1 
olykor csoportba rendezik és összefűzik a gondola.rth 
egy követhető logikai sorrendben. A szó szerinti idézed 
mindig jelöljük, hogy melyik interjúalany tette aztak;~ 
lencést. 

4. Az eredmények, kimondottak 
értelmezése 

a) A program rövid története 
Az Arany János Kollégiumi Program országos;n i 

2004/20 05-ös tanévben indult az Arany János Tdifü-1 
gondozó Program ötlete alapján. Ez a program atx-:· 
különbözik a Tehetséggondozó programtól, hogy kt1-i:'.\ 

jól teljesítő diákokat is befogad (Fehérvári-Liskó :tX. 
Olyan nappali tagozatos, érerrségit adó iskolák pil~1:..'
nak az Oktatási Minisztérium által kiírt pilyázarra,t"t 
lyek vállalják, hogy a hátrányos helyzetü cs.11idból ~ 
mazó gyerekeket segítik, és a program kt>rerein 1:-<~ 

érettségiig juttatják őket. Az általunk vizsgált intew;· 
ben az alapításban részt vevő ped:1gógusnak a m~,i!.;. 
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lás körülményeit bemutató elbeszéléséből azt ismerhettük 
meg, hogy az iskolák s a benne dolgozó pedagógusok ol
daláról mit jelentett ez a cél, és ennek megvalósításához 
milyen lehetőséget láttak a programban: 

„X-ben írtam a pályázatot, és az addigi tanári tapasztalatom 
is azt mutatta, hogy szükség lenne olyan programra, progra
mokra, itt konkrétan a mi intézményünkben is, ami az érett
ségire jobban, biztosabban készíti fal a diákokat. Mert a 4 
év az túl kevés, és akkor erre kerestem lehetöségeket. (. .. ) 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jócs
kán vannak, és azt vettük észre, hogy egyre növekszik a szá.
muk. (. .. )Ezt érzékeltük, hogy mdr a szakközépiskolában is 
van, és a gimnáziumban is lett. (. .. ) Tehát alapvetően ez 
motivált bennünket, hogy a gyerekeknek segítsünk, hogy mi
nél többen próbálkozzanak meg, vagy kapjanak lehetőséget, 
hogy érettségi. vizsgát tegyenek."* (alapító) 

Az intézménynek sikerült bekerülni a nyertesek közé és 
megkezdhette működését a program. Azóta folyamatosan 
várják a tanulókat. Jelenleg 118 diák vesz részt a program
ban. A fejlődést és érdeklődést igazolja az is, hogy többen 
beszéltek arról, hogy "kinőtték az épületet". 

b) Célcsoport, toborzás 
A négyéves gimnáziumi képzési program kibővül egy ún. 
0. évvel, mely a középiskolára készíti fel a tanulókat, segí
ti azt, hogy egy közös alaptudásról kezdjék meg a kilen
cedik évfolyamot a szocializációs nevelés elsődleges figye
lembevételével. Erre igen nagy szükség van, mondják a 

. megkérdezettek, mivel a programba felvett diákok komoly 
szocializációs és tudásbeli hiányosságokkal érkeznek a 
középiskolába. Az intézményben más hasonló tevékenység 
is folyik, ami a rászoruló gyerekek számának emelkedése 
miatt nagyon fontos. Ilyen például az Útravaló program. 

Az előkészítő 0. évfolyam után az AJKP-s osztályokat 
szétszórják az iskola akkor induló 9. évfolyamain. f gy a 
program egyik kiemelt célja a szocializáció, amely elviek
ben az iskolatársakon keresztül is megvalósulhat. A fó
kuszcsoportos interjúból az derült ki, hogy a kollégisták 
az osztályon belül jellemzően inkább egymással barátkoz
nak, de nem zárkóznak el a többiektől sem. Beszámoltak 
jól működő osztályközösségekről is, ahol nem számít a 
programtagság, de említettek olyat is, hogy nem fogadták 

• Ai idézetekben a ( ... ) jelölés azokra a szövegrészekre vonatkozik, 
amelyek kikerültek az inrerjúkból, mert elkalandozó remacikai kitérök, a 
mondandó s-zemponcjából irreleváns részletek vagy az. elmondocrak több
szöri ismétlései voltak. A< > jelek az interjút elemző saját kiegészítéseit, 
átírásait jelölik, amelyek egyrésu az anonimitást sértő részek megvál
toztatására, másrészt az c:löbeszéd cöredezecrségéből adódó jelenrésbcli 
homályosságok kiküszöbölés~re hiva101 tak. A / / jelek közöu a kérdező 
sza,·ai olvashatók. 
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be őket az AJKP miatt, így emiatt osztályváltásra is sor 
került már. 

Mivel a programban csak hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt, a bekerülési 
feltételek is ehhez igazodnak. A célcsoport bemutatásánál 
nagyon sok problémától beszámoltak a vezetők és nevelők, 
amelyekkel a gyerekek otthon küzdenek. A program mű
ködtetői sokat beszéltek a diákok otthoni körülményeiről 
is, amelyet részben a tanulókkal fenntartott szoros kap
csolat, részben a toborzás során végzett családlátogatások 
révén ismernek mélyrehatóan. Az interjúkban a követke
ző szavakkal mutatták be egy-egy gyermek nehéz sorsát: 

„A gyerek tartja el a családot az ösztöndíjból; nagyon súlyos 
konfliktusok vannak a szülők között; alkoholizmus; súlyos 
elhanyagolás; állati szintű létfeltételek; külfoldre megy a szü
lő, és a gyereknek kell nevelni a kistestvéreit; fűtés és étel 
hiánya; az ablakok helyén szövet vagy keménypapír van üveg 
helyett; 10-en laknak egy szobában; két évig nem volt áram, 
víz sincs; hideg van; csak kannás bor volt a hiitöben a csa
ládlátogatáskor; kocsmai verekedésben leszúrták az egyik 
gyerek apját; a kocsmában nö fel a gyerek, mert anyuka is 
odajár; gyakoriak a szülök halálesetei, egyszülős családok; 
foldes szobában laknak; 8-10 gyerek fekszik egy ágyban hu
zat nélkül stb." 

,,Nem tudja, hogyan kell a zuhanyzóban összekeverni a hi
deg-meleg vizet, mert életében nem látott olyat. Nincs für
dőszoba, nincs benti WC. Egyszerűen idegen neki, hogy le 
kell húzni vagy leöblíteni a WC-kagylót. Aki még ilyet nem 
látott ... (. . .) Olyan helyről jönnek, hogy éheznek, hogy nincs 
ruha." (mentor) 

Az érdeklődőknek ahhoz, hogy megismerjék a programot, 
bővebb információra van szükségük, melyet a toborzás 
biztosít. A toborzás alapja, hogy az általános iskolákkal 
(illetve vezetőikkel) olyan kapcsolatot ápoljon a középis
kola, hogy információcserére legyen lehetőség. A toborzás
ban részt vevő megkérdezettek kiemelték, hogy az általános 
iskolában dolgozó nevelők, tanárok ismerik leginkább azt 
a közeget, amiben dolgoznak. Történetekkel színesítve 
mutatták be azt a folyamatot, ahogy a toborzást végző 
szakember felkeresi a lehetséges résztvevőket - akár ottho
nukban is -, és részletes, személyre szabott felvilágosítást 
ad az egész családnak. Elmondták, hogy az érdeklődők 
bármikor látogathatják a kollégiumot is, és a felmerülő 
kérdésekre a nevelők akár nyílt napokon kívül is válaszol
nak. A tájékoztatásban a személyes megkereséseket tartják 
igazán hatékonynak eddigi toborzási tapasztalataik alap
ján. Emellett fontos, de csak másodlagos szerepet tulajdo
nítanak annak a honlapnak (www.ajkp.hu), ahol minden 
lényeges információ szerepel a szervezet működéséről. 



KUTATÁS 

A toborz:í.s során a fogadtatás az iskolákban általában 
sikerrel drul, szinte minden megkeresen incézményböl 
vannak tanulók. A legnagyobb sikernek azt tekintik a 
megkérdezeccek, ha minél több gyerek feliratkozik, érdek
lődik, de föleg, hogy jelentkezik, és nem hagyja ki a lehe
töséger. Ezért nagyon fonrosnak tartják, hogy a szülőkhöz 
is eljusson az információ, hiszen ez a legerősebb kapocs, 
amikor az iskobválasztásra kerül a sor. Negatív rapaszra
brokkal viszonylag ritkán találkoznak a szervezők. Olyan 
problémába ütköznek néha, hogy nem szívesen fogadják 
az általános iskolában a kezdeményezést, nem segítőkészek 
a kollégák, vagy más programoknak lenek a lekötelezerc
jeik. A gyerekeket pedig a közvetlen kapcsolatok befolyá
solják, az ö véleményükre adnak leginkább, és emiarr 
kellemetlenségek érhetik magár a programot. 

A bejutás tulajdonképpen - a hivara1os szociális hát
ránrt igazoló iratok mellen - egy pontszám alapján törté
nik, mely három összerevöből áll: felvételi elbeszélgetés, 
félévi bizonyítvány és az osztályfőnök véleményezése. A fel
Yétel kritériumai a p:í.lyázari előírásban szerepelnek. Tehát 
ha azoknak megfelel a ranuló, beszerzi a szükséges doku
menrumokat, megjelöli nemcsak az intézményt, hanem a 
programot is a felvételi lapon, akkor kap leherőséger, hogy 

I. ábra. 
Az Arany János Programok 
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a már emlírerc három ös.ilerevóbői áfóoo~ -~-,., 
.. - 1 

a felvételi rangsorba kerüljön. A b~vcm: 6rr; .i.6:, 
vezerök és neve.lök szcrim mind a ti...""-:l.é ;~- • h ;. ~ 
a teljesírmény számottevő szempom -.,-olr. 

A toborzisnil igyekeznek lÍ::,oY célb:r v-e-.::E a kéqá , 
iskoláir, hogy az ne ütközzön rn:ís AJKP lxfs.kdinifs 
zerével, rehár az AJKP-o bdü.t az egyes prop."!lc.li ~ 
osztják egymás között a bciskolázási lroczerá:=. _.t.::-;: 

számolt be az egyik robon:ásban reszr vevú rra-éé. ~ , 
akár messzebb is elmennek roborozru. mivda mS 
egyébként is idejönnének a rászorulók. A civoli&bí,~ 
idevonzása pedig a programnak otthont ado, közi:;-:,;. : 

nak is jó, mivel a program indulis:ít megeiózö étro
egyre csökkent a beiskolázás a közepiskofa.&an. ó. , 
program valamelyest vissz:avererr.. (A progom e:rx ± 
tétes hatása is megfigyelhető, mégpedig. ;rz hlofa F' 
sének csökkenését illetően, mert - ahogy eg:fJcl.k ~ - 1 

maz - ,,ahova az AJKP beteszi a l'áb:ír, ru:m ~ 
mennek a nem hátrányos helyzetú gyerd:& '')_A~ 1 

kollégisták lakóhelyeit figyelembe véve eúnam:h:mi ~ , 
a legrobb beiskolázási kön:er a vizsg-í!r t&pübe:1 ·~ 
nyéke, néhány határ menri kisre.lepiilés.. ~a~ 
helyről és azon túlról is szép sz.ámau.l éd=r:ekdh'.:i.. 
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e) Lemorzsolódás 
Szinte minden kollégiumi dolgozó beszámolt túljelentke
zésről, ami minden évben egyre nagyobb mértékű. Bár a 
felvehető tanulók száma az első évben 25 fő volt, mégis 
engedélyezték, hogy 32 jelentkezőt fogadhassanak (a men
tor javaslata alapján, aki felhívta a figyelmet a várható le
morzsolódásra), de e:z. a szám minden évvel egyre nőtt, 
„mert tízen voltunk egy szobába, nem lehetett aludni, de 
egy kicsit alakítottunk rajta, aztán jó volt" (fókuszcsoport 
résztvevője). Nem minden esetben lemorzsolódás történik, 
inkább a program elhagyása jellemző. Ilyen eset például, 
amikor a tanuló az iskolán belül átjelentkezik a szakképzés
be, ahol már nincs lehetősége az AJKP-ban való részvételre. 
A lemorzsolódási arányt a programban részt vevő 11 iskola 
viszonylatában kielégícőnek értéke.lcék az interjúalanyaink. 

A lemorzsolódás okai között említették a gyerekek be
illeszkedési problémáit, a bezártság rosszul viselését, az 
iskolai kudarcot, a családtól való elszakadás nehézségeit 
(,,anyja szoknyáját jobban szereti"), a lányok esetében pe
dig gyakran előfordul, hogy „elhálják" őket, nem ritkán 
gyereket is szülnek. Olyan okokat hallottunk, amelyek 
- az interjúalanyok bemutatása szerint - a kollégiumi 
program hatáskörén kívül esnek, bár a velük szembeni 
tehetetlenséget olykor saját kudarcukként élik meg. 
Ugyanakkor hallottunk sikertörténeteket is, amikor meg
mentettek a kihullástól egy-egy tanulót odafigyelés, törő
dés, többórás meggyőző beszélgetések, a tanuló otthoná
ba ellátogató nevelő személyes fellépése, a tanuló 
problémájának időbeli észlelése segícségével. 

„Képzeld el, nem volt suliban egy hétig. Mondom, menjünk 
már el, csindlt ilyet tavaly is, és azt mondta, hogy ö nem 
akarja csinálni a programot, és utolsó éves. Mennyire fontos, 
hogy a szülö támogassa ezt az egészet, hogy a szülő azt mond
ta, hogy öt nem érdekli, hogyha azt akarja a gyerek, akkor 
ne járjon be. És már az 5. éve. Gondold el, végigverekedte a 
4 évet, és egészen jó képességű lenne a gyerek, és a végén ki
derült, hogy az volt a baja, hogy most a szalagtűző ruhát . .. 
Hogy nem kapták még meg rá a pénzt, és az egész a többiek 
elött ... Hogy neki nincs pénze rd. De aztán megjött ez a 
pénz. Csakhogy még 4 év után is vannak visszaesések, hogy 
a szülői hdttér milyen. Nem támogató, hanem azt mondja, 
hogy »jól van«. (. .. ) Szinte többet vagyunk a gyerekekkel, 
mint a szülei, és azért van hatása az embereknek a gyerekre, 
mert volt vagy két óra hossza, hogy meggyőztük, és azóta itt 
van megint." (szabadidő-szervező) 

d) Célok, programok 
A program célját tekintve - az érettségihez jutás elősegí
tése mellett - szerepel az esélyteremtés és a segítségnyújtás 
azoknak a hátrányos helyzetben élő tanulóknak, akiknek 
nevelési és/vagy oktatási támogatásra van szüksége. ,,Itt 
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ezek a gyerekek olyan kultúrával rendelkezve jönnek be, 
és hogy már ez nagy szó, hogy már nem köp egyet, mert 
olyan is van nagyon sokszor még mindig" - mondja a 
szabadidő-szervező, de a mentor is hasonló szocializációs 
kihívásokról számol be: ,,Megtanulja, hogy kell késsel-vil
lával enni, mert sokan ezt sem tudják." A gyerekeknek 
óriási feladat leküzdeni a meglévő hátrányokat, és olyan 
követelményeknek felelni meg, amelyeknek minden velük 
egykorú gyereknek eleget kell tenni. Ezek a gyerekek „nem 
kedvezményeket kapnak, hanem lehetőséget" (alapító). 

A fókuszcsoport tagjai boldogan mesélnek a bekerü
léstől a kilépésig tartó „kolis életről", a beilleszkedésről, a 
barátkozásról, a ke:z.deti zavarokról. Sokan jobban szeret
nek itt lenni, mint az otthonukban, és rendkívül benső
séges viszony alakult ki néhány nevelő és tanuló között. 
Ezt a mi kollégiumi megfigyeléseink is megerősítették. 

,.Hát nagyon sok türelem kell hozzájuk, ez biztos, na
gyon-nagyon sok türelem. Ahány gyerek, szinte annyi fajta 
bánásmód. Borzasztó sokat beszélgetünk velük. Én azt gon
dolom, hogy őszinték is velünk, sok olyan dolgot elmondanak, 
amit még otthon anyának meg apának se mondanak el, in
kább velünk osztják meg." (nevelőnő) 

Amikor azt kérdeztük a programban részt vevő pedagó
gusoktól, hogy hogyan kerültek kapcsolatba a program
mal, szinte mindannyian „nem racionális" magyarázatok
kal szolgáltak. Sokkal inkább küldetésként, szívügyként 
beszéltek a programról, amit nagyon nehéz működtetniük 
más feladataik mellett, mégis elvállalták. Szinte minden
kinél volt egy ismerős, aki meghívta a programba. Az 
alapító úgy emlékszik vissza a pályázatÍrásra és a felkészü
lésre, hogy a valóban elhivatott kollégák vettek benne 
részt. Az elhivatottságról tanúskodik az is, hogy az elma
radó benzinpénzek, a kifizetetlen hétvégi túlórák ellenére 
is végzik a dolgukat a gyerekek érdekében. 

,.Ez is egy olyan, egy véletlennek tűnő, szerintem nem vélet
len dolog. Mert amikor most lejárt a volt igazgató mandá
t11ma, az új igazgató felkért engem, hogy ezt csináljam. Tehát 
egy éjszaka nem alvást követően és a mellette és ellene szóló 
érveket követően, valami isteni sugallat, de ezt komolyan 
mondom, igazából ha az ép észérveket mondom vagy vizs
gálom, akkor nem fogadtam volna el. Mert ez nekem teljesen 
sz1iz terület. Az AJKP programban ugyan tanítottam elö:uJ
leg, de a kollégiumi programba abswlút beleldtdsom nem 
volt, és mégis tígy éreztem, hogy jömtiim kell. Ez a realitás 
talaján nem dlló döntés volt." (vezető) 

A diákok arról számoltak be, hogy az életük teljesen meg
változott, hiszen - és ezt volt a legnehezebb elfogadni - itt 
egyfajta napi rend alapján töltik napjaikat. Szinte minden 
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idejüket programok, foglalkozások teszik ki. Tehát magár 
a szabályokhoz kötött életvitelt és a rendszerességet kell 
megszokniuk a gyerekeknek, amely többé-kevésbé sikerül 
is nekik. 

A program nemcsak az országos pedagógiai követelmé
nyekhez illeszkedik, hanem tervében, eszközrendszerében, 
tevékenységeiben a helyi értékrendszerhez is nagyban al
kalmazkodik. Ez megnyilvánul az AJKP kerettantervében 
és a helyi tantervekben is. A tájékoztató előadások, az 
együttműködés a partneriskolákkal és a kistérségek tele
püléseinek iskoláival mind ezt a célt szolgálják. A helyi 
igényekkel összhangban vannak a szervezett vetélkedők, 
sportrendezvények, a programok ütemezése, a tanulmányi 
foglalkozások stb. A lokális támogatottságot igazolja a mé
dia (helyi honlapok, helyi tv, rekJámújságok, kistelepülések 
tv-i) szerepe a programban. 

"A tanárok megismerkedhetnek módszertani cklgokkal, ame
lyeket aztd11 mdshol is tudnak alkalmazni. A tanulók, taná
rok sikerélményhez juthatnak." (alapító) 

A programszervezők olyan lehetőségeket kínálnak fel, 
melyben sikerélményekkel tarkítják a mindennapokat, és 
ez rendkívül motiváló. Ez lehet művészeti jellegü, sportte
vékenység vagy tanulmányi előmenetel. A célcsoporthoz 
való igazodásról árulkodnak a konditeremben tartott 
sponfoglalkozások is. A:z. intézménylátogatás alkalmával 
jól kisportolt tanulókat láttunk. Sok esetben ennek lehe
tősége és a toborzó tanár sportos fizikuma kelti fel a tobor
zás során a fiú jelentkezők figyelmét. A más kollégiumok
kal közösen szervezett vetélkedőkről, találkozókról is jó 
élményeket meséltek mind a pedagógusok, mind a diákok. 

Az elmondottak alapján úgy gondoljuk, hogy a környe
zet befolyásolja a gyerek személyiségének alakulását, ezért 
fokozottan figyelniük kell a pedagógusoknak a 57.ervezésnél. 
A tantárgyspecifikus foglalkozásokon túl koncentrálni ér
demes a tanulók szociális és életviteli kompetenciáira. 
A vizsgált településen (és a környező településeken) sok 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tartanak számon, 
az iskola és a kollégium is nagy tapasztalattal bír ezen ta
nulók nevelése és oktatása terén. Többen kiemelték, hogy 
különös figyelmet fordítanak a pedagógusok a differenciá
lásra: a tanulók saját, számukra optimális fejlesztést kapnak, 
melyet az egyéni fejlesztési terv alapján állítanak össze. Az 
elmondottakból kiolvasható, hogy ennek megvalósítása 
egyre nehezebb a létszám növekedése, illetve a szakember
hiány miatt. A felsőbb évesek esetében pedig a helyhiány is 
gondot okoz, hiszen míg az előkészítő évfolyam az iskolá
ban töltheti el tanulóidejét, ahol viszonylag sok tanterem 
áll a rendelkezésre, addig a többi tanuló a kollégiumban kell 
hogy felkészüljön, ahol kevés szabad hely van erre a célra. 
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Szintetizálva az elhangzó gondolatokat, a sikeresség 
egyik kulcsa az a munkamorál, melyet egy összetartó, " 
személyes barátságokkal átszőtt közösség végez. A kollé- 1 

giumon belül meghatározó kollektíva dolgozik, amelynek , 
tagjai minden esetben konzultálnak egymással, és segfr. 1 

séget nyújtanak pedagógiai vagy egyéb kérdésekben a ) 
kollégáknak. A külső mentor szokott számukra esetmeg- ; 
beszéléseket, csapatépítést is tartani. Nehezebb kihívást 
jelent az iskola és a kollégium közötti kapcsolattartás. 
A kapcsolattartás személytelen, főleg e-mailben, telefonon , 
beszélhetnek a kollégák, hiszen fizikailag nincs lehetőség 
a találkozásra (időhiány, különböző beosztás stb.). A ne- e 

velők azt tartanák ideálisnak, ha minden gyerekről nap
rakész információkkal rendelkeznének, és ezáltal tudnák , 
alakírani fejlesztésüket. 

., Végül is közel van a koli az iskolához, és átmehetünk. Sajnos , 
hiába van közel, mégiscsak távolság. Tehdt nem olyan a kap
csolattartás, mint amilyennek lenni kellene, de szerintem ez 
máshol sem jobb." (szabadidő-szervező) 

e) A programban tapasztalt nehézségek 
A leggyakrabban említett és leghosszabban bemutatott 
nehézsége a programnak, hogy a célcsoport nem motivál
tan érkezik. A pedagógiai programban is szerepel, és az 
interjúk szövegeiben is megjelenik, hogy belső motivációt 
szeretnének kialakítani a gyerekekben, mert csak ez segfr
het, hogy a program hosszú távon is hatással lehessen az 
életútjukra. Az interjúkból azonban számos példáját meg
ismerhettük annak, hogy a mélyen rögzült családi mimá
kat milyen nehéz átírni a program működtetőinek, 6 

hogy ezek mennyire megnehezírik a kollégium minden· 
napjait is. A legnagyobb kihívásnak a családi ellenharáso· 
kar tekintik. ,,Ennek a környezetnek akkora hatása van a 

gyerekre, mintha Technokollal lennének odaragasztva, 
vagy én nem tudom, oda lennének bilincselve" - mondja 
a mentor. Az otthonról hozott minták olyan erősek, hogy 
sokszor tehetetlennek érzik magukat velük szemben a 
program működtetői. 

,,Azt nagyon nehéz kiküszöbölni, hogy amikor visszamn1· 
nek ... mert minden hétvégén, kivéve ezeket a programhit· 
végéket, minden hétvégén hazamennek. És ttz nagyon-nagJ'0,1 
nagy nehézség számunkra, hogy amit felépítettünk őt lli1f 

alatt, azt ők otthon . .. sikerül lerombolniuk két nap alatt 
Mert tapasztaltuk családldtogatás alkalmával, hogy v~-z,1-
megy az otthonába, és otthon az várja, hogy buli két napig. 
folyik a pia, a cigányzenére mulatnak, anyu, apu résug. h 
ez fogadja a gyereket két nap otthon. Nyilván akkor meg-1:i 
egy kicsit visszazökken abba a környezetbe, amiből mi ki
emeltük, és mindig egy kicsit Íerombolódik, akkor kmij:'.~ 
megint zíjra építeni." (nevelőnő) · 

KAPOCS XV. évfolyam 69. szárri 



,,Legalapvetőbb érték otthon az, hogy minél több családi pót
lékot összeszedjünk, amit el lehet lopni, azt ef!opjuk - most 
nem akarok bántani senkit-, és ilyen környezetből jön, és 

i azon veszi észre magát, hogy b ... meg, itt tanulni keff, és 
·1

1 
nem tudja, mi az, hogy tanulni keff. Mondd el neki, hogy: 

_fiam, ha tanulsz, akkor csak lesz belőled valaki. Nem érti, 
1 mert nem érti, nem lát ilyen példát. Innen kell indulni." 
(mentor) 

Az egyik nevelőtanár egyenesen azt mondja, hogy nem is 
lehet a gyerekekben komoly, mélyreható változást elérni, 
életkorukból adódóan sem. 

.,Biztos ti is olvastatok ilyen tanulmányt, hogy azt mondják, 
hogy-megi.nt a romákra visszatérve- 12 év után már nem 
nagyon lehet a gyerekek személyiségével mit kezdeni. Meg
kapjuk 15 évesen. Tehát gyökeres változá.st nem lehet, meg 
nem is akarunk, de azért az, hogy munkaerőpiac-képes le
gyen a gyerek, azt azért nagyjából el tudjuk érni. <X>-ékat 
ismered, tehát ha nem figyelnek oda, akkor még mindig ki
esik a kapanyél a szájából, de ha tudja, odafigyel, akkor 
tudja, hogy kell viselkedni." (szabadidő-szervező) 

Ez a nevelő az elvárásait a célcsoporthoz igazítja (elvá
rásredukció), s a mély változások helyere olyan kisebb ered
ményekről számol be, mint a lógások csökkenése. Mindez 
egyébként nagy erőfeszícések árán alakul ki a pedagógusok 
beszámolói szerint. 

„A gyerekeknek motiváltságot nehéz adni sokszor. És a ... és 
azt el, azt .. . ö'hm ... azt kialakítani, hogy igenis beföled 
lehet értékes ember. Merthogy ez az önértékelésükre is kihat, 
mert ő azon a szinten képzeli el a további életét. (. .. )Amikor 
télen is még a szövet van az ablak helyén, mivel nincs üveg, 
vagy ... vagy egy szobában lakik 10 ember, tehát azt ... azt, 
az a kontraszt, amit itt kap nuf!adikban, onnan eljön, nem 
tudja hova tenni. Tehát ez egy olyan éles, hogy ez ... ez ... ez 
nem mindig megfelelő. Vtzgy amikor azt hozza, hogy a prob
lémáinkat egyedül a kiabálással és a verekedéssel lehet meg-

. oldani. Tehát itt ... itt, ugyanazt akarja csinálni itt is. Tehát 
az nem változtatható, súlyos szeméfyiség,deformitásaik van
nak, tehát ezt nagyon nehéz ebben a programban, hogy ezt 
a kontrasztot hogyan tudják kezelni, hogy ne, ne folyamatos 
gyászérzése legyen, merthogy azt ... tehát ... azt.,. fel kell 
cserélni erre, mert ezt sokszor nem olyan egyszerű, mint ne
künk tűnik. A gyereknek nem." (vezető) 

Az előző inrerjúrészletből az is kiderül, hogy nem a gye
rekeket hibáztatva beszélnek erről a problémáról, sokkal 
inkább a családi hatásokat okolják. Az is látszik, hogy nem 
találják teljesen megoldhatatlan feladatnak a diákok ne
velését. Az interjúkban inkább újabb és újabb ötletek buk-

,,Megsimogatjuk és megöleljük és biztatjuk" 

kannak fel, az eddigi eredményeket emelik ki, s nem a 
lemondás hangján szólalnak meg. 

.,A végzősökön már tényleg nagyon sok változást lehet látni, 
borzasztó sokat komolyodtak, segítenek nekünk a kicsik be
szokatásába, megszólítják őket olyanért, amiért korábban 
őket kellett megszólítani." (nevelőnő) 

A fókuszcsoportos interjú arról tanúskodik, hogy a taná
rok ezen hozzáállása, erőfeszítései elérik a hatásukat, hi
szen az idősebbek már nevelik a kisebbeket, egy-egy hang
adó rendet tart. Ez teljesen alulról jövő, spontán kialakult 
hatása a programnak, s egyfajta bizonyítéka annak, hogy 
egy-egy pedagógus kudarcérzete ellenére mégis sikerül 
valamennyire belsővé tenni bizonyos értékeket és normá
kat a több éve bent lévők körében. A program megvalósí
tása során a pedagógusok és mentorok, segítők célkitűzé
sei között a tolerancia, céltudatosság, konfliktuskezelés, 
motiváltság, tanulási hajlam erősítése, önmenedzselés, 
egészséges énkép stb. szerepel. A diákok nemcsak a tanu
láshoz ".aló hozzáállásukban észlelnek magukon vagy 
AJKP-s társaikon változást, hanem az élet más területein 
is: most már kétszer meggondolják, hogy durván szólja
nak-e vissza, komolyodtak, jobban tudnak dönteni, em
patikusabbak, elfogadóbbak lettek másokkal szemben, 
máshol lezüllöttek volna, önállósodtak stb. 

„A!talános iskolában nem igazán foglalkoztam a tanulással 
egyáltalán. Most meg szinte minden időmet az tölti ki. /Mi 
motivál abban, hogy tanulj?/ A jövő, hogy ne ott f yukadjak 
ki, ahonnan jöttem. /Titeket? Tö"bbiek?I Engem is. Azért lá
tom a szüleim példáját. Például anyukám nem dolgozik, 
apukámnak meg éppen olyan munkahelye van, hogy hol be
hívják, hol nem, és én nem így akarom végezni, ahogy ők, 
hanem legyen tartós munkám, legyen házam, legyen jöve
delmem, aztán a többi majd jön. Én azért tanulok annyit, 
mert meg akarom mutatni, hogy azért többet is lehet érni. 
Mert a családunkban nem ismerek olyat, aki leérettségizett, 
és akkor ezt meg akarnám mutatni, hogy én legalább el tud
tam iddigjutni valamilyen úton-módon." (fókuszcsoport) 

A megkérdezettek a nehézségek között említik a finanszí
rozás akadozását is, amely kollégiumi programok meghi
úsulásához, gyerekek lemorzsolódásához, a program mű
ködtetői és a gyerekek közötti konfliktusokhoz (,,Tanár 
úr hazudott!"), a működtetők presztízsveszteségéhez (fi
zetésképtelenek, ígéreteiket nem tudják betartani), a prog
ram hírnevének romlásához, ezáltal a program hosszú távú 
működésének veszélyeztetéséhez is vezethet. 

Nehézségként jelenik meg az iskola és a kollégium kö
zötti fizikai távolságnak a személyes kapcsolatokra kiható 
jellege is. A kollégiumból az iskolába menet, a kollégiumi 
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nevelők és az iskolai tanárok között olykor „eltünik" a 
gyerek. Egy-egy jó nevelő-osztályfőnök kapcsolatról hal
lottunk, amely orvosolja ezt a problémát, de átgondoltabb, 
szervezettebb megold:íst szorgalmaznak a megkérdezettek 
e téren. 

Az iskola hatáskörébe tartozik az a tov:íbbi nehézség 
is, hogy a nem AJKP-s diákok és a tanárok részéről lené
zést tapasztalnak a résztvevők. Az iskola tanárai nem kap
nak pluszjuttatásokat a nagyobb kihívást jelentő AJKP-s 
diákok tanításáért, ami konfliktusforrás lehet. Olyan osz
tályfönökröl is hallottunk, aki megfelelően kezeli az osz
tályába került AJKP-s gyerekek helyzetét, megvédi őket a 
felmerülő konfliktusoktól. De ellenpéldáról is beszámol
tak a fókuszcsoport résztvevői. 

„ Volt 061an, hogy egy tanár ... volt tavaly az XYfoci, és az 
egyik tavalyi osztálytársam véletlenül ellókte a fiát, és oda
ment, megráncigálta, elmondta mindennek, az AJKP-t is 
belemondva. Ez is volt. Akkor az egyik tanár órán azt mond
ta. hogy mi mezöröl jöttünk, egy AJKP-s senkik vagyunk, 
meg ilyenek, és hidba beszélgetett el vele a továbbiakban <X> 
néni"'*, nem változott semmi." (fókuszcsoport) 

Ez az interjúrészlet arról is árulkodik, hogy a kollégiumi 
nevelők és a diákok között milyen sorsközösség alakul ki 
a nehézségek elleni küzdelem során. 

S. A siker és mérése 
a) ,,Mi a siker?" 

A megkérdezettek nem a pályázatokban, dokumentumok
ban ismert struktúrák mentén helyezték el a sikerkritéri
umokat, s elbeszéléseikben nem a „pályázati nyelvezet" 
köszönt vissza. Mindazonáltal a programirányítás által 
elván objektív sikerkritériumokkal tisztában vannak, azo
nosulnak is velük, de mindig hozzáteszik, hogy ezek tel
jesítése már önmagában is óriási ki hívás, hiszen a program 
„nagyon mélyről merít" a célcsoport társadalmi-kulturális 
hátrányait illetően . 

A programirányítás által elvárt kritériumok közül a 
résztvevők érettségihez juttatása került említésre leggyak
rabban, hangsúlyozva, hogy ez rendkívül nehéz feladat. 
,,Az igazi siker az lenne, ha mindenki érettségihez jutna" 
- mondják többen is. Ez a legfőbb, egyszerűen megfogal
mazott célja a programnak, a megvalósfrását ugyanakkor 
nagyon nehéznek Ítélik meg a megkérdezettek, hiszen -
elmondásuk alapján - olyan gyerekeket kell eljuttatniuk 
az érettségiig, akik a családjukban nem találkoznak köny
vekkel, sőt még újsággal sem, akiknél otthon nem érték a 
tanulás. 

„ koliégíumi nevelő 
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.,Az a cél, hogy érettségihez juttassuk, amikor otthon m? 
könyvet sem látott szinte sose, mert egy sincs otthon, se újság.' 
(mentor) 

Gyakori ezzel kapcsolatban az elvárásredukció az interjú
alanyok részéről, amely a hiábavaló {legalábbis résiükrci 
hiábavalónak megélt) erőfeszítéseik kudarcaiból adódik. 
Így ha minden belépőt nem is tudnak az éremégiig eljm
tatni, próbálnak a benn maradókra koncentrálni, és a velül 
megélt pedagógiai és emberi sikerélményekből feltölrödnL 
,,Akánnennyi gyerek, ha egy-kettö-hdrom-négy, akármmllJÍ, 
azért én azt gondolom, hogy ilyen kó'rnyezetből érkeuttgye
rekek és ilyen hátránnyal érkezett gyerekek közül bármenTifJ 
megmentünk, én azt gondolom, hogy ezt eredménynek kd 
elkönyvelni." (nevelőnő) 

A hivatalos sikerkritériumok sorában az ECDL-vizsga. 
a nyelvvizsga és a jogosítvány megszerzése is említésre ke
rült. A lemorzsolódással szembeni harc is egy olyan kívül
ről elvárt sikerkritérium, amelyet a program megvalósítói 
saját személyes céljukként is kiemeltek, hiszen a hozzáju.l 
nőtt tanulók elvesztése érzelmileg is megviseli őket. Sze
mélyes történetekkel színesítve mutatták be az alanyokezi 
a problémát. 

A kollégiumi pedagógiai programban „a tanulók szo. 
cializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlódésé
nek, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészírésénd 
segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása" ii 
célként jelenik meg, melyeknek teljesítését a megkérdem
tek még fontosabb sikerkritériumnak tartották, még hang
súlyosabban jelent meg elbeszéléseikben, mim azobjekri
ven mérhető adatok. ,,Már ez a 4 vagy 5 év, arrút irtelcöli 
ha már itt szocializálódik, az is egy siker" - mondja 1 

program mentora. Ezek azok a pedagógiai-emberi siker
kritériumok, amelyek a legkevésbé befolrásolhatók a prog
ram strukturális elemei által, sokkal inkább a tarralomcrn 
való megröltésen, az emberi tényezőkön múlik. Kiemdtt 
egyikük, hogy mindez közvetetten hozzájárul ahhoz is, 

hogy minél kevesebb lemorzsolódó és minél több érerti 
giző legyen a programban. 

„Tehát ezek a gyerekek, azt kell tudni, előbb-utóbb ntm iJi 
programhoz fognak ragaszkodni, hanem, mint az általdn~ 
iskoUban a tanítónőhöz, itt a tanárhoz. Tehát a nevelofal'.J: 
olyan, hogy anyukát helyettesíti, vagy apukát, vagy mirt~ 

dom én. Már a végén őhozzá ragaszkodnak, csak a.urt iJ i., 
maradnak. Tanárfüggő nagyon. (. . .) Igazából ez a nef,r:, 
amikor így a gyerekek elkezdenek ragaszkodni, és e-z a 11dit 
Ez a programnak a kulcsa, hogy itt maradjanak.» (menro:l 

Az interjúalanyok hosszasan meséltek erről a .. ~ agést 
ai-emberi" feladatukról, az ezzel kapcsolatos mindrnn.it 
küzdelmeikről és sikereikről. Ezekben a szines kollégiur 
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történetekben, a személyes sorsok bemutatásában ismer
hettük meg a program azon rétegeit, amelyeket a legkevés
bé lehet számszerűsíceni, mégis - az alanyok meggyőződé
se szerint - nagyobb nyomot hagy az érintett társadalmi 
réteg egyes tagjainak életében, mint bármi más, s ezáltal 
közelebb viszi a programot a céljai eléréséhez. 

nÉppen hogy a nevelést nem lehet mérni azonnal, vagyis 
azokat a nevelő hatásokat, amik érik a gyereket. Azok lehet, 
hogy évek múlva hoznak eredményt. Tehát azt a magot, amit 
efüftettiink, az nem csirázik ki. Az sokszor, amikor az épít
geti a családi életét, vagy éppen a munkahelyen megfelel, 
beszocializálódik, a pálytlSZQcializáció alkalmával, akkor 
derül ki, hogy mit kapott innen. Tehát igazából nagyon ne
héz ezt mérni, az biztos, hogy az AJKP-program a lemor
zsolódás alapján, illetve mérötesztek alapján a ö ... a társas 
készségeik mérése alapján állapítja meg azt, hogy mennyire 
eredményes a program. Tehát az alapján, hogy mennyi a 
lemorzsolódás, hányan esnek ki a programból a tantárgyi 
bukások mÍlltt, tehát ez alapján mér, ami nem mindig reá
lis. n (vezető) 

nlgényli a lelkük az ápolást, azt, hogy beszélgessünk velük, 
mi legyünk a lelki szemetesládájuk stb. Ez a program sike
ressége egyfelól. n (mentor) 

A pedagógiai-emberi sikerek közört könyvelték el azt is, 
hogy a gyerekek olyan helyekre jutnak el, ahova másképp 
nem jutottak volna (színház, főváros, természeti látványos
ságok), sikerélménnyel gazdagodnak a különböző verse
nyeken, lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák, 
miben jók (művészi előadások, éneklés, erőverseny stb.). 
A megkérdezett pedagógusok mindezt személyes pedagó
giai sikerükként, saját örömforrásukként is megélik. 

.,Nekem személy szerint az a legnagyobb élmény, amikor(. .. ) 
ldtom egy versenyen, hogy mennyire boldog azért, hogy akár
hányadik helyezett fett, hogy elmegy egy kirándulásra, 
ahol . .. Tehát nekem az érzések fontosabbak ebben a prog
ramban. n (alapító) 

Ez összefügg a mentor azon gondolatával is, hogy „a prog· 
ram akkor válik be, ha a klientúra elégedett". Klientúra 
alatt nemcsak a résztvevő diákokat értette, hanem a peda
gógusokat is. Az elégedettség tehát olyan beválási faktor, 
amelyet a hatásvizsgálat során is figyelembe kell venni. 

b) Külső hatások - ,,Mintha Technokollal lennének 
odaragasztva" 
A program sikerét befolyásoló s a hatásvizsgálat mérésénél 
figyelembe veendő külső tényezők sorában legerősebben 
a családi ellenhatások jelennek meg. A program működ-
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tetői úgy érzik, behadrolt a hatáskörük, hiszen a diákok 
előélete s az otthon töltött hétvégék során Lícott családi 
minta a program céljai ellen dolgoznak. Varrnak gyerekek, 
akik haza sem akarnak menni hétvégére. Az interjt1kban 
az alábbi, a program céljaival ellentétes családi minták és 
értékek kerültek szóba (az alanyok szóhasználatát követve): 
A diákok nem érzik, hogy értékes tagjai a társadalomnak. 
Nem fogadják el, hogy több is lehet belőlük, mint a szü
leikból, s „nem feltétlenül szociális járadékból kell megél
niük". Az életcél kifullad abban, hogy férjhez megy, és 
gyereket szül. A problémákat csak kiabáHssal és vereke
déssel látják megoldhatónak. Folyamatos gyászérzés van 
bennük. Egyik szülő sem dolgozik, így nem szoknak hoz
zá, hogy napirendjük van. A veszekedés mindennapos. 
Van, aki a kocsmában nő fel. Nem érdekli a szülőt, hogy 
mi van a gyerekével az iskolában. 

„Csomó ilyen gyerekről van szó, akik ilyen mélyről kerülnek 
a programba, és van, aki úgy gondolkodik, hogy azt ll kis 
ösztöndíjat is inkább hllzaviszi. Aztdn lehet, hogy apuka 
elissza, meg anyuka, meg nem tudom, mit csinálnak. De vlln 
olyan szerep a gyereknek, hogy azért keff otthon maradni, 
azért nem jö'n vissza, hétjön, mondjuk, Vllgy Vllsdrnap, mert 
a kistesójára keff vigyázni. Hídba ott Vlln anyuka meg llpu
ka, de llpuka meg anyuka nem szeret felkelni 10 órdndf 
elöbb. Ha 5 gyerek köziil 4 tígy megy el iskofdbll, hogy fel
kelnek, és éhen-szomjan, minden nélkiil, mert anyuka, apu
ka még alszik." (mentor) 

A családon túl az előző iskola is visszahúzó erő tud lenni. 

.,Péfdduf most még X-ben nem voltllm toborozni, most vol
tam a héten toborozni, hát mllga az iskolai környezet ... 
úgyhogy nem igazán csodálkozom rajta, hogy a gyerekek 
olyanok, amilyenek. Ez az X iskola tele cigdny gyerekkel, és 
maga az iskola is alkalmazkodik ehhez ll körülményhez, mert 
a tantenneken egy ilyen teli ajtó, és ilyen borzasztó lilám meg 
borzasztó sötétzö'ldre lefestve, mikor bementünk, én komoly(ll1 
mondom, hogy tígy meghökö'ftem, és csllk néztem, hogy Úr
isten, ez egy iskofll? Borzasztó köriilmények voÍtllk, meg b1iz 
volt, nem ecsetelem tovább. "(nevelőnő) 

A program sikerét befolyásolhatja az is, hogy az iskola 
hírét rontja a program, hiszen .1 tanulói összetételre a nem 
AJKP-s osztályokba jelentkezők is érzékenyek. A gyerekek 
iskolai sikeressége nagyban múlik awkon az osztályokon, 
ahova a 0. évfolyam után bekerülnek. Nemcsak a peda
gógusokon, hanem az osztályközösségeken is. 

e) Hogyan mérjük? 
A mérhetőség módszertani kérdéseire adott válaszokból 
összességében arra következtethetünk, a program megva-
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lósítóit is mélyen foglalkoztatja a kérdés, hogy munkájuk
nak milyen hatása van. 

Azt tapasztaltuk a megkérdezettek elmondásai alapján, 
hogy az elvárt objektív mutatókat (pl. érettségi vizsga, 
ECDL-vizsga, nyelvvizsga, jogosítvány) ismerik, azono
sulnak velük, s fontosnak tartják mérésüket is, amit egy 
jól kidolgozott utánkövetéses rendszerrel még inkább fel 
lehetne térképezni. A túljelentkezés mint objektív sikerk
ritérium is említésre került: annak a jelének tartják, hogy 
az elégedett diákok jó hírét viszik a programnak, és a to
borzó tevékenységük is sikeres. Ugyanakkor szinte mindig 
hozzáteszik, hogy az objektív mutatók teljesítése már ön
magában is erőt próbáló kihívás. 

Külön kiemelik az elvárt szocializációs hatásokat, 
amelynek mérhetőségéről gyakorlatközelien, életszerű pél
dákkal színesítve beszélnek. Visszatérő eleme az interjúk
nak, hogy a hosszú távú, emberi hatások hangsúlyosabbá 
tételéért emelnek szót egy jövőbeli beválásvizsgálatban 
(ezeket olykor még fontosabbnak is tartják az objektív 
mutatóknál): 

„Nagyon nehéz megállapítani, hogy mikor lesz sikeres. Tehát 
akkor-e, ha most öten orvosok lesznek, vagy akkor-e, ha ta
lálnak egy jó szakmát, és el tudják majd tartani a családju
kat. Én úgy gondolom, hogy a kettő egyenértékű." (alapító) 

Amikor a mérhetőség idődimenziójáról kérdeztük a veze
tőket és nevelőket, a hozzáadott érték fogalmával azonos 
beváláskritériumok jelentek meg. Bár nem így nevezik. 
erről besz.élnek, hiszen fontosnak tartják a bemeneti és a 
kimeneti méréseket is, sőt a diákoknak a kimenet után 
több évvel történő megkeresése is szóba került. Noha a 
program elhagyását követően történő mérések időpontjá
val kapcsolatban diverz válaszokat kaptunk (voltak a 2-3 
évet megfelelőnek tartó válaszok, de akár az 5-10 év is 
fölmerült), abban azonban konszenzus mutatkozott, hogy 
a programból frissen kilépőkön még nem feltétlenül mér
hetők a program eredményei. A kilépők után követését a 
program működtetői fontosnak tartják, ők maguk is ter
veznek egy ilyen vizsgálatot. 

Kiemelték, hogy a helyi sajátosságok mindig meghatá
rozzák az adott programot, ezért ezeket is figyelembe kell 
venni a mérésnél. 

Gyakran visszatérő beváláskritérium volt az elégedett
ség, amelyet nemcsak a résztvevők, hanem a megvalósítók 
részéről is fontosnak tartanak megvizsgálni. Szerintük 
fontos lenne megkérdezni a programban résztvevőket, 
hogyan érezték magukat benne, milyen jó és rossz élmé
nyeik voltak, mi lm volna velük a program nélkül. Érde
mesnek tartanák összehasonlítani a gyermekkori éJetkö
rülményeiket a jelenlegi életkörülményeikkel, ki tudtak-e 
szabadulni a hátrányos helyzetből. Továbbá egy személyi-
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ségteszt jellegű vizsgálarot is clképzdherőnds umi:~t 
hogy miben járult hozzá a program ahhoz, hogy bcim.9; 
rálódjanak a társadalomba, ezáltal elkerül·,e a m2r..9n.1~i
zálódást. Összevetni azt, hogy a szül&i v.égu-ct~d1 ' 

szociokulturális mintákon túl tu<l..on~e lfpni, m1.m}.Jr 
vállal-e, eltartja-e a családjác. ,.ember k-tt-~". 

Sajátosság volt ezen a terepen, hogy az írc Yi-gzeu& 
segítő szakmák felé orientálódását ís a program úke1fa•·l 
tekintik, hiszen ezt az attitűdöt a program &<>rán~ :a bal:11 

dolgozó nevelők és vezetők míntáí alapján ~já.túy..í.k d , 
résztvevők (erre a fókusz.csoportban is tőnfot w.a:Lh). 

A beválás mérésének móds1..ertanára voJ12.1ktrL.Ó U.r:.<k
seknél megtudtuk. hogy a program rnúködtewj többf& 
alternatívában gondolkodnak, s ~..ámos gyakorlati oldaL-,S 
megközelített javaslatot hallottunk 101.ük. Ámiláhan a ...-e

gyes módszerek hívei (kvantitatív és kva.lit.atív). ~ ha"tá
sosabb mérőeszköznek tekintik a kvalirar.ív, kapcwla;.o1-
ra építő módszereket. Úgy vélik ugyanis, ho_gy ~.c.emfJy~ 
kapcsolatok által lehet válasua bírni a jelenle-p rbz:I i;-ed
ket, vagy elérni a végzetteket. Egy onciJyulál.kozóh::i; 
hasonló összejövetel megsz.erva.6.e sz.erím.ük b1121áli 
célra is felhasználható lenne, amdyhez a segú:s2_6Üket l 
felajánlották. 

Fontosnak tartják. hogy több ~eplót is mt:gs:z.o1.al
tassanak egy ilyen mérésnél Ők maguk is pr-óbálkozral. 
már például a szülők megkereé~veL Tapaszra1araík zla.?
ján a kérdőív nem működik úgy, ha hazaviszik, o::n.; 
gyerekek töltik ki. Szintén saját rapasz.r.alarul<_, hogy 2 lá
dőívben 5-ós skálát érdemes alkalmazni. mm .azt '.b-ízxo2r. 
értik a gyerekek és a szülők is. 

A komrollcsoporua ,·onatkoz.óan tóhb .al:r.e.ro:atm i 
elhangzott, mint a programban nem r6z:r,,f'\1l brr~ 
helyzetű tanulók vagy a nem hátrány~ hdj'Z.t:rof:!l l.;,,.fil 
Mindenesetre a hasonló korosztályt 6, a térbdile_g 2:Z!m:I: 

helyzetüeket tartják össuvethetónek. 
Hasznosnak tartanák. ha tanácsadás:sz.eru ~ 

lések formájában történne a beválás éru-h~ ~ Íf"· 
a megvalósítók is kaphatnának ~·issz.aj.elz.ésr 2 2;:n ::::::un

kájukról, s a kutatók sz.imára is gaz.dag clro:a.ó ~ 
állna rendelkezésre. Egy ilyen ftjleszró-kurnó rr,-4:r,r;...-~ 
a megvalósírók együttm.úködésl hajlandáságár l5 w :i:.m. 
szerintük. ugyanakkor az dfogu!atlansig vcsu:.":·ó !5~ 
gában rej rí. 

,.Egy tapasztalatcsrrés beszilgr.i»el, bi lt:gJ • -:ta-b.b.m.,:: 
adnám tovább. Megbe.rzilni 11 tkJlgoksu, hPf:! ni::~-=-

k h 'L -1- h · _ z. .,_, • · tun , ogy e lux meg, ova JuJ,ortu.r...K, m~ .. l-'71 aeC11'i..~ 

értünk el, mi9-en nehéZJigeir.k z,--of.:..a.k. f1 J::-J,.:,.=r:,Ji,5! 11:::;: 
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6. összegzés 
A program indulását követóen mára kiépített kapcsoht
h5ló\"-:il rendelkezik: jó kapcsolatot ápol a környezó isko
Líkkal és :uok \'ezetóivel. A jól müködö toborzásnak és az 
eddigi részt\'evök természetes h i rvivö-toborzó szerepének 
köszönhetően a kollégiumb:t túljelentkezés van. A térség
ben sok hátrinyos és halmozottan hátrányos helyz.etü diák 
él, akiknek ez a program jelenthet kiutat. Ugyanakkor 
szinte minden interjúalany kiemeli, hogy sokkal több di
áknak lenne szüksége a programra, mint ahányat képesek 
a kollégiumban pillanatnyilag elhelyezni. A tanárok mun
kája, elmondásuk szerint, nagyon nehéz, sok rajtuk kívül 
álló dolog nehezíti a kollégiumi programban meghatáro
zott nevelési célok elérését. A program az adott kereteknek 
megfelelöen igyekszik választ adni a felmerülő társadalmi 
problémákra, de olykor gátat szab a kollégium befogadó
képessége s a törvényben meghatározott nevelői létszám. 

Annak mérését, hogy ez a program eredményes-e, több 
szempontból közelítették meg az alanyok. Az eredményes
~ számadatokban mérve: a jelentkezési arány, a lemor
z.solód:isi arány, a tanulmányi átlagok, a megszerzett vég
zettségek (érerrségi, jogosírvány stb.) és a rovábbtanulási 
adatok. Ezeken túlmenően viszont a program működtetöi 
hacirozorran hangsúlyozták, hogy a nevelők és vezetők 
„emberi munkája" nagyobb mértékű eredményességet is 
jelemhet, mint a nyers számadarok. 

A mérhetóségére vonatkozó kutatói kísérlet szempont
jából a terepkutatás legfontosabb tanulsága, hogy a mérés 
előtt elengedhetetlen megkérdezni magukat az érintetteket 
egy program múködéséról és eredményeiről. Tereptapasz-
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talataink rámutattak, hogy a résztvevők, a program adap
tálói, működtetői, a programot kívülállóként szemlélő 
szakértök, helyi aktorok azok, akik a leginkább ismerik a 
felzárkóztató programok által megcélzott társadalmi prob
lémákat, életközeli tapasztalataik, életszerű elképzeléseik 
vannak azok megoldására vagy orvoslására, s magát a 
programot is képesek ebben az összefüggésben megícélni. 
Sőt, arról is megosztották velünk gondolataikat, hogy mi
képpen állhat egy ilyen mérés a felzárkóztató programok 
által megfogalmazott célok szolgálarában. 
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KOSTYÁL L. ÁRPÁD 

Befogadó szülők 
a koragyermekkori intervencióban 

A tanulmány a személyes gondoskodást végző szakemberek koragyermekkorl Intervencióban betöltött sze
repének vizsgálatát célzó, 2015-ben lefolytatott kvantitatlv kutatás, azon belül Is a befogadó szülök körében 
lefolytatott adatfelvétel eredményeit mutatja be. A kutatási eredmények rávilágítottak arra, hogy a befoga
dó szülők az intervenciós folyamat részeseiként jelentős szereppel bírhatnak az optlmálls fejlődésükben ve-

1 szélyeztetett, sérülékeny gyermekek fejlődése, gondozása során felmerülő problémák korai felismerésében, 
abban, hogy a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátásban részesüljön. 

Kulcsszavak: koragyermekkori intervenci6, befogad6 szülők, fcldr6 kutatás 

Bevezetés 
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben 2014 
májusától 2015 augusztusáig került sor a szociális ágazat 
koragyermekkori intervenciót érintő, TÁMOP-5.2.6• 
13/1-2014-0001 kiemelt projektjének megval6sídsára. 
A projekt fő célkitűzései között szerepelt a szociális, gyer
mekjóléti, gyermekvédelmi szakemberek nagyobb bevo
nódásának támogatása a koragyermekkori intervenci6 
folyamataiba, valamint a szakmai kapacitások, tudástar
talmak bővítése, koragyermekkori1 intervenciós módsze• 
rek adaptálása tananyagfejlesztés és képzések révén. 

A projekt fő tevékenységei közé tartozott két országos 
szintű nagymintás kutatás lefolytatása (Szülői kompeten
cia vizsgálat, Kliensút kutatás). A Szülői kompetencia 
vizsgálat célja volt több aspektusból vizsgálni a csecsemős 
és kisgyermekes szülők szülői kompetenciáit, valamint 
információkat gyűjteni a hazai koragyermekkori interven
ciós rendszerrel kapcsolatos szülői ismeretekről és tapasz
talatokról. 

A személyes gondoskodást végző szakemberek körében 
került sor az úgynevezett Kliemút kutatásra. A felmérés fő 
célkitűzése volt kvalitatív és kvantitacív m6dszerekkel vizs-

. gálni, hogy a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
(továbbiakban swciális) területen dolgozók milyen szerepet 
töltenek be a koragyermekkori intervencióban, miként 
tudják támogatni a sérülékeny gyermekek fejlődését, acsa
ládi kompetenciák erősítését, a gyermekek és családjaik 
társadalmi beilleszkedését. További kutatási cél volt a ko
ragyermekkori intervencióhoz köthető kliensút feltárása, 
elsősorban a szociális, illetve a kapcsolódó egészségügyi és 
köznevelési ellátórendszerben. 

Jelen tanulmányban a személyes gondoskodást végző 
szakemberek koragyermekkori intervencióban betöltötr 
szerepének vizsgálatát célzó kvantitatív kutatás, azon be-

lül is a befogad6 sziilők2 körében lefo!yratott adatfelvétel 
eredményeít mutatjuk be. Kutatásunk feltáró jellegű volr. 

A koragyermekkori intervenció 
definíciója, szereplői 
A koragyermckkori intervenció definícióját cckínrve szá
mos, eltérő nemzetközi (pl. Mahoney-MacDonal<l 2007, 
Meisels-Shonkoff 2000) és hazai meghatározás szülctcrr 
(pl. ICSSZEM, 2005, Czcizcl 2009, Kereki 2015). A 
TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt értelmezésében a kora• 
gyermekkori intcrvenci6 0-5 (7) éves kort'i,5 sérülékeny 
gyermekeknek és családjaiknak nyújtott, prevenciós 
szemléletű szolgáltatások, melyek célja a gyermek és a 
család körülményeit, állapodt, szükségleteit figyelembe 
véve a gyermek optimális fojlődésénck elősegítése, acsa
lád kompetenciáinak erősírése, a gyermek és a család 
társadalmi inklúzi6jának támogat:ísa. A koragyermeko
ri imervenci6s szolgáltatások céksoporrja az optimális 
fejlődésükben veszélyezrctert és/vagy atipí kus fejlődésű 
gyermekek és hozzátarroz6ik. 

A hazai koragyermekkorí intervenci6s intézményrend
szer szereplői közé sorolhac6ak mindazok az egészségügyi, 
köznevelési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, 
illetve egyéb intézmények, valamint mindezek képviselői, 
akik a fogantatást61 a gyermek iskolába kerüléséig a spe
ciális támogatást igénylő gyermekekkel, illetve családja
ikkal kapcsolatba kerülnek (Kereki 2015). 

A befogad6 szülők körében végzett felmérés a projekt
ben a kliensút vizsgálat keretein belül zajlott, melynek 
egyik fő célja a csecsemők és kisgyermekek' koragyermek
kori intervencióval kapcsolatos útjának feltárása volt a 
szociális ellátórendszeren belül. A témában a hazai publi
kációk száma kevés. A magyar koragyermekkori ínterven
ci6s rendszert leíró kutatások (pl. Cz.cízd 20096, Kereki-
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Lannert 2009, Kereki 2011, 2015) elsősorban az 
egészségügyi vagy a közoktatási/köznevelési cerü lecec 
vizsgálták. Tehát a szociális, gyermekjóléti, gyermekvé
delmi ágazat nem rendelkezett megfelelő információkkal 
arról, hogy a szakemberek (és így a befogadó szülők5) 
munkájuk során milyen tevékenységeket, feladatokat lát
nak el, milyen szerepet töltenek be a koragyermekkori 
intervenciós folyamatokban. 

A gyermeknevelés, illerve a gyermek fejlődésének elsőd
leges színtere ideális esetben a család. A vér szerinti család
jukból kiemelc, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 
gyermekek közel kétharmada nevelőszülőkkel él (KSH 
2013). A gondozási és nevelési feladatokat így hosszabb-rö
videbb ideig - a gyermek vér szerinti családjába való haza
gondozásáig, vagy ha ez nem lehetséges, örökbe fogadó 
családhoz történő elhelyezéséig- a befogadó szülők látják 
el. A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek esetében 
a fejlődés elsődleges színtere a befogadó család lesz. 

A befogadó szülők tevékenységükből fakadóan egy
szerre rekintherők szülőknek és professzionális gondozók
nak. A koragyermekkori intervenciós folyamatok szem
pontjából is kettős a szerepük. Egyrészt azáltal, hogy vér 
szerinti családjukból kiemelt gyermekeket nevelnek, ön
magában is az intervenciós folyamat részesei. Másrészt a 
gondjaikra bízott, optimális fejlődésükben veszélyeztetett, 
sérülékeny gyermekek fejlődése, gondozása során felme
rülő problémák tekintetében a gyermek elsődleges gon
dozójaként, helyettes szülőjeként jelentős szerepük lehet a 
problémák korai felismerésében, illetve abban, hogy a 
gyermek minél hamarabb a szükségleteinek, állapotának 
megfelelő ellátásban részesüljön. A gyermekek gyakran 
küzdenek különböző problémákkal, nehézségekkel, me
lyek sok esetben (természetesen kivéve a fejlődési problé
mákat és a krónikus betegségeket) az otthoni környezet
ben, a meleg, érzékeny, gondoskodó nevelőszülővel való 
kapcsolatban oldhatóak meg (Committee on Early Child
hood, Adoprion and Dependent Care 2000). A szülők 
jelentős szerepét támasztja alá például egy amerikai kuta
tás, melyben egy egyszerű becslés alapján számszerűsítet
ték awn alkalmak számár, amikor a szülőknek, illetve a 
korai intervenciós szakembereknek lehetőségük van hatni 
egy korai fejlesztésben része vevő gyermek fejlődési kime
netelére. A kutatók becslése szerint a szülők jóval többször 
lépnek közvetlen, kétszemélyes interakcióba gyermekeik
kel, mint a koragyermekkorí intervenciós szereplők, a 
szülők évente nagyjából 220 OOO-szer, míg a szakemberek 
csak 17 40O-szor (Mahoney-MacDonald 2007). 

Hazánkban 2013-ban a nevelőszülői feladatokat össze
sen 5753 fő látta el. Gyermekvédelmi szakellátásban össze
sen 18 674 kiskorú részesült. A nevelőszülőkhöz kihelyezett 
gyermekek száma 11 873, ezen belül a 0- 3 éves korcsoport
ba tartózó gyermekek száma 2512 fő volt (KSH 2013). 

Vizsgálatunk fókuszában a csecsemőket és/vagy ki,. 
gyermekeket nevelő befogadó szülök és az általuk neveli 
gyermekek alaposabb megismerése állt a koragyermekko
ri intervenció vonatkozásában. 

Az adatfelvétel eredményeinek feldolgozása során , 
következő kérdésekre kerestük a választ: 

• Milyen koragyermekkorban jelentkező, szakembei 
segítségét igénylő problémákkal szembesülnek a be
fogadó szülők? 

• Jgénybe vették-e szakemberek segítségét, és ameny
nyiben igen, milyen szakembertől kértek segítséget, , 
milyen intézményekhez fordultak? 

• Milyen szerepet töltenek be a befogadó szülők a ko- 1 

ragyermekkori intervenciós folyamatokban? 

Módszer 
A befogadó szülők körében lefolytatott kutatás mintája 
142 fő, 2011. január elseje után született gyermekeke1 
gondozó nevelőszülőből (122 fő) és helyettes szülőből (20 
fő) állr. 

A befogadó szülők elérésében, felkeresésében a neveló 
és helyettes szülői hálózatok segítették a kutatást. A min
tába kerülés egyik fontos szempontja volt, hogy a befoga
dó szülőknek legyen 0-3 éves (négyévesnél fiatalabb) 
gyermekekkel kapcsolatos tapasztalata. Ezért az adarfel
vétel szervezést segítő nevelő-/helyerres szülői hálózatok 
munkatársairól azt kértük, hogy elsődlegesen olyan befo
gadó szülőket javasoljanak a kutatásban való részvételre, 
akik vagy jelenleg is gondoznak, nevelnek, vagy a közel
múltban gondoztak 0-3 éves korú gyermeket. 

Fontos megjegyezni, hogy az adarfelvérelnél elsődleges 
célunk volt, hogy minél több releváns információhoz jus
sunk a befogadó szülőktől a koragyermekkori intervenci
ót érintően, emiatt azonban az adatfelvétel eredményeként 
megvalósult minta nem tekinthető reprezentatívnak a 
nevelő-/helyettes szülök összességére. 

A befogadó szülőkkel megközelítőleg egy 50 perces 
kérdőívet vettek fel a kérdezőbiztosok. 

A kutatásban használt kérdőív több blokkot tartalma
zott: 

• a befogadó szülői tevékenységgel kapcsolatos kérdé
sek, 

• a nevelt gyermekekkel kapcsolatos problémák, a gyer
mekek optimális fejlődését befolyásoló kockázati 
tényezők, 

• koragyermekkori intervenciós szolgáltatások ismere
te és igénybevétele, 

• szociodemográfiai adatok. 
A kutatás során 8 hácrérválcozót vizsgálcunk, amelyek 3 

kérdőívet kicölrő befogadó szülők és házcarcásaik S2ocio· 
demográfiai jellemzőinek mérésére szolgálnak: 

• befogadó szülők neme, 
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• életkora, 
• csaHdi állapota, 
• saját gyermekek száma, 
• iskolai végzettsége/ gondozást segítő egyéb végzett

sége, 
• l:ikhely, településtípus, 
• mióta befogadó szülő, mennyi gyermeknek volt ne

velö-/hclyettes szülője, 
• a befogadó szülő háztartás nagysága (saját és nevelt 

gyermekeket is beleértve). 
A nevelt gyermekekkel kapcsolatos problémák, koragyer
mekkori intervenciós szolgáltatások ismerete és igény
bevétele blokkokban a következő tématerületekre vonat
koztak a feltett kérdések: 

• A befogadó szülök által nevelt csecsemők és kisgyer
mekek gondozása során milyen problématípusok 
milyen gyakoris:íggal jelennek meg? 

• A befogadó szülök által nevelt gyermekek közül hány 
igényelt/igényelné és milyen okból szakember segít
ségét (pl. fejlődési probléma, lemaradás, krónikus 
betegség, nevelési, gondozási probléma miatt)? 

• Melyek voltak azok a problémák, amiket a befogadó 
szülök kezelni tudtak, s melyek azok, amelyek keze
léséhez/megoldásához szakember segítségét kérték? 

• Adott probléma esetén ki kezdeményezte, javasolta 
si.akember segítségének igénybevételét? 

• Mely problémával mely szakemberhez, intézmény
hez6 fordultak? 

Eredmények 
Szociodemográfiai jellemzők 
A kutatásba bevont befogadó szülők 94 százaléka nő. 
A megkérdezettek 12,9 százaléka a 40 év alatti, 46,4 szá
z.:iléka a 40-50 év közötti, 40,7 százaléka pedig az 50 év 
feletti korosztályba tartozik. Az adatok alapján megálla
pítható, hogy a megkérdezett befogadó szülők több mint 
fele (59,3%) az 50 éven aluli korosztályba tartozik (átla
géletkor 48,8 év, szórás: 8,6). A legfiatalabb befogadó 
szülő a mintában 28 éves, a legidősebb 69 éves volt. 

Lakhelytípus szerint a kérdőívet kitöltök 3,5 százaléka 
rov:írosi, 40,8 százalékuk megyeszékhelyen, 35,2 százalékuk 
járási központokban, illetve egyéb városokban, 19,0 száza
lékuk községekben, valamint 0,7 százalékuk tanyán él. 

A kérdőívet kitöltök 72,5 százaléka házastárssal, 10,6 
stizalék:i élettárssal, míg 16,9 százaléka egyedül él (haja
don, elvált, özvegy). A befogadó családok átlagos háztar
tisn:igysága (nevelt gyermekekkel együtt) 5,5 fő, míg a vér 
szerinti gyermekek száma átlagosan 2,2 gyermek. A meg
kérdezettek 7,7 százalék:ínak nincs vér szerinti gyermeke. 

A befogadó szülők iskolai végzettségéről elmondható, 
hogy 9,2 százalékuk legfeljebb általános iskolai, 31,2 szá
zalékuk sz::tkmunkás, 33,4 százalékuk középfokú, vala-

mint 26,2 százalékuk felsőfokú végzettségű. Arra a kér
désre, hogy milyen gondozást, nevelést segítő egyéb 
végzettséggel rendelkeznek, a befogadó szülők a szociális 
OKJ-s tanfolyamot (10,6 százalék), illetve az egyéb vá
laszkategóriát (I 7,6 százalék) jelölték meg a legnagyobb 
arányban. A befogadó szülői munkát segitö egyéb vég
zemégnél jellemzően az óvodai dajka, gyermek és ifjúsá
gi felügyelő, ápolói, egészségügyi, valamint a pedagógusi 
végzettséget említették. 

l. ábra 
Befogadó szülők szociodemogrdfiai adatai (%) (n=142) 
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A mintába bekerülő nevelő vagy helyettes szülők átlagosan 
8,5 éve dolgoznak befogadó szülőként (min. kevesebb 
mint l éve, max. 30 éve). Az 1. táblázat adatai szerint a 
válaszadók 43,0 százaléka kevesebb mint 6 éve, további 
23,2 százalékuk 6-10 éve látja el a nevelői feladatot. 
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A gondozói, ne,·elc.ii tcvékcnpég ,·és-zéséht·i s'Zi\kséb~:s 
60 ód.s nevelő-/heh-ctccs szi\lói tanfoh-.1m0t ;\ kél\lclem:k 

( . 
90,8 sdIJ!éb H'gezte el, m(g a 400/500 óds ne,·dösziilül 
OKJ-s képzésben .1 bdogmló sli\lök több mint fdc 
(54,9%) ,·ett részt. 

I. táblázat 
Be.fogadó .f',úilökb1t rlto'ltiitt MJ (%) 

16 év tcku 15,5 

l l-15 év ISJ 
6-106, 2.~.2 
k<'wschb. mint 1-5 .:,· 4."\.0 
ÜSSZC'Sl'll 100,0 

A megkérdezett bcfog;.1dó sziilók n a<htfelvfo:I idópom
jiig itbgos:m 10 gyermeket newltek (nc\'elt gyermekek 
száma összesen: 1441 fö, Jtbg: 10,14). A h~rdóíws vi1.s
g.i.lat idöpontjfü:rn a befogadl) sziilóknrl jellemzően 3 
gyermek volt elhelyezve, 

2. táblázat 
Nfl•rÍJ gJ•rrmdw bifog11dó s:ziil<il..· ro/11111, ,1rd11ya 

Nc\'clt gp::rmckrk si.lma nefog;1JJ szülók náma (%) 

6 vagy 1öbb gycrm& 11 7,7 
5 p_ycrmck 16 11.J 
4 gyermek 9 6.3 
3 gvcrmck 56 25A 
2g,·crmck 2S 19.7 
1 Rrcrmck 27 19.0 

jelenleg nem nc\'cl RYcrmekct 15 lo,6 
Össz"scn Ml 100,0 

2. ábra 
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A kl(rdóiveh·t killil16 befog:idó szi'ilúk :iltal eddig 11cvc1 
1441 l!,}'Cl'l\\c:k ki.izi\l 502 gycrml'k volt fiatal:tbh, rnin1. 

é,·cs, :imikor ;1 nevdú-/hdycttcs s1.iil6khüz kcriilc. · 
/\ kutadsba bcvunt befogadó szillölrnél a kérdc1ls idd 

pontjfü:m 40] gymnck 11tvdkedct1, közüli'ilc 129 gycr 
mek sziikr(;'tt 2011. j:uudr dstje mfo. 

Szakember segítségét igénylő gyermekek 
A mintába bl'kniilt befog:idó szüllíktöl dös1.ör nt kértk1 
tiik, hogy az eddig nevelt, illetve a .~:ij:ít (vér szerinti) gycr 
mekl'ivd bpcsol.ttosan fclmcriilt-e szakember scgítségénd 
igénye, és h:i igen, igénybe vette-e szakember segítségét. 

A dlas1.adók küzel egynegyede (23.6%) 11yilatkozo1 
t',gy, hogr saj;\t gyermekei, míg :i háromnegyede (76.8%) 
hogy nevelt gyermekei között előfordult olyan probléma 
nehézség. amdy szakember segítségét igényelte. A meg 
kérdt•zcttck kö1.d 20 százaléka mind a vér szerinti, minc 
a nevelt gyrnnckc számára igényelt valamilyen szakembe
ri scgítsl(get (két befog:idó szülőnél fordulr cl<'í. hogy v6 
szerinti gyermekének sziiksége volt segítségre, befogadoo 
gycrmekérn:k nem). 

fat követően kérdéseink a befogadó sziil6knél gondo 
z;isban, nevelésben lévő, 201 l. január l-je után sziilere1 
csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkoztak. Az a<l:itfd 
vétel idején a 4 évesnél h;l.tabbh' gyermeket nevelők 44,( 
sdialéb (33 fö) vélte úgy, hogy nevelt gyermekének sziik 
sége V':ln vagy szüksége lenne szakember segítségére. 

A nevelt gyermekekkel kapcsolatos problémák 
A befogadó sziilök körében megvizsgáltuk, hogy milyer 
problém:\dpusok, milyen gyakoriságga I jelennek meg, 

1I 11rvrlt gJ'rm,cl..-rH·rl faprsol,1tos probNnulk cl~(ord11Usa a 0-J ém korri gyermel-el..- kiirében (esetSZ1fm) 
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Kostyál L. Árpád: Befogadó szülők a kora gyermekkori intervencióban 

gondjaikra bízott csecsemők és kisgyermekek nevelése, 
gondozása során. 

A kérdőívben tíz problématípussal kapcsolatosan kér
deztük a befogadó szülőket (lásd 2. ábra). A kérdésekre 
válaszolók (n=87) összesen 187 esetben jelezték egy-egy 
nehézség vagy probléma gyanújának felmerülését. Átla
gosan a befogadó szülők két problémát említettek a 4 
évesnél fiatalabb nevelt gyermekükkel kapcsolatban. 

A befogadó szülők válaszai szerint a nevelt gyermekek 
nagyjából egyharmadánál (34,1 %) fordult elő valamilyen 
fejlődési probléma (pl. elmaradt beszédfejlődés, hipotónia, 
fejlődésneurológiai problémák), egyötödüknél (21,7%) 
krónikus betegség, illetve magas szeparációs félelem 
(19.3%). Neveléssel kapcsolatos probléma megközelítőleg 
a gyermekek tizenöt százalékánál (14,7%) jelentkezett. 
Evéssel, gyarapodással kapcsolatos problémák a gyerme
kek egynyolcadát érintette (12,4%). 

A többi probléma (érzelmi, gondozási, alvási problé
mák, agresszív viselkedés, székrekedés) előfordulása a ne
velt gyermekek kevesebb mint egytizedére volc jellemző. 

3. táblázat 
A felmerülö problémák kez:elési módjai (esetszám, %) (n=78) 

Szakember segítségét/beavatkozását igénylő prob
lémák 
A befogadó szülőktől megkérdeztük, hogy a gyermekek 
nevelése során jelentkező nehézségeket miként kezelik/ 
kezelték, a felmerülő problémák közül melyek, milyen 
arányban igényelték szakember bevonását. 

A felsorolt nehézségek nem egyenlő mértékben igényel
nek/igényeltek szakértői segítséget, számos esetben vála
szolták azt a befogadó szülők, hogy maguk is képesek 
kezelni az adott problémát (lásd 3. táblázat). 

Problématípusonként vizsgáltuk, hogy a válaszadók 
milyen arányban kértek segítséget szakembertől, az ered
ményeket az 5. táblázat utolsó oszlopában jelenítettük 
meg. A befogadó szülők legnagyobb arányban krónikus 
betegségek gyanúja (81,8%), fejlődési problémák, elmara
dások (64,7%), valamint nevelési problémák esetén 
(57, 1 %) fordultak szakemberhez, vagy vettek igénybe szak
mai segítséget nyújtó intézményi szolgáltatást. A többi 
problématípus esetén ez az arányszám nem éri el az 50 
százalékot. 

Az adott probléma szakember Szakembertől 
Szakember segítsé-

Problématípusok Felmerülő probléma gének igénybevételi 
beavatkozását igényelte-e? kért segítséget 

aránya(%)* 

nem, a befogadó 

igen szülő meg tudta nem 
oldani 

fejlődési problémák, elmaradás 34 26 8 0 22 64,7 
gyanúja a 0-3 éves korban 1 -- -
krónihs betegség gyanúja 22 22 0 0 - 18 81,8 

a gyermek túlzottan agresszív 9 4 5 0 2 22,2 

a gyermek túlzotcan fél a nevelő-
szülőtől való elválástól (magas 16 6 10 0 5 31,3 
szeparációs szorongás) 

érzelmi problémák a gyermeknél 
(pl. túl sokat sír, vagy túl sokszor 

12 3 7 2 3 25,0 
vannak dührohamai, vagy túl 
sokat szomorú) 

székrekedés, akaratlagos széklet-
5 1 4 0 l 20,0 

visszat.artás 

alvási, almási problémák 9 2 7 0 2 22,2 
evési, etetési, 

16 6 9 1 6 37,5 
gyarapodási problémák 

gondozási problémák 12 6 6 0 5 41,7 

nevelési problémák 
(pl. ne111 rndja mcgnyug1ami, 14 8 6 () 8 57,1 
fegyelmezési problémák) 

1 •.-

'Mrgjtgyzii: Ftlmrriiló probllma mté11 s211krmbrrhrzfardu/d; ard11yr1. 
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t\ hd:Jl{;Hli) sti\16k s'l.lllt(' mlt1dl·n l'Sl.:'dw11 bpt:1k Sl'· 

p,it.sé·1-1{:l ,\ :i1.:1krmlicrdo1\I, 11d11dö~s1.,: kú v;ll.m;1d,\ Jt,ln.
lt\ h1)1;}' kér1, dé 11c111 kapott sq~!lsc\;rt. 

Nrhot t k<'.·rlll'.·sként 1cuilk rei, hülW adott problfodval 
111llrc11 s1,;1lw11hrrhc·,. liml11luk dl\s1.l\r, ma)d w kövétu
r.11 mqi,kénilk u v;\las't.:11h11ka1, hogy jcli\ljék nwg. hogr 
mll)'cll l111b.111Cll)'ltíl kapr:lk n lcp.tühb sr1;l1s~l;ét a prob
ll(111;1 mrg0ld,h.lh.rn. A bd'ng.1dl'.I s1.il1(1k 111. rt,:)'t'S pmblé-
111.H lllllsúk lllclllé11 kii lü11b01.ő lnlb.mfoyrkcr, illn Vl' s1.:1k
l'.lllbcrck1:1 krrc~tck í'rl, cu ~·1cmléltc11 :i ,t, és S. lllhl.17.:n. 

,i, 1cll,M11H 
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s,.nkt·mhcr 
,'i1di\c11, 

hA1.I f,)'l:l lllckorv1>> 
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h~ ,.1 R)'\'( 1111.'kllf\>(\\ 
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Frjlőd~si proWndk c-sc1tn :1 \l;\l.1s1;1dók jdltn11.1'\rn s,.,k
tH·,·osok:11, kür.d frjks1.ktssd fi..1gl.tlhw.ö s1.1kcmbt·1x-kct 
c1lllitc·11ck és lq~lnk.lhb ;1 l'<,l,1i;i\;i.1i S·, .. 1ks~ol~.H.11oktt\l, 
.11. :\ ll.11n il~g li 11;111s1.f 1,11on kor.ll t~·jbl.l\1k1t1l t.!,.2_:;%), 
,•,1Ltmint ;1 'l'crtlhi Grt'rmtk\'<.¾ldml ~1.:1ks-,,,li:,.ll.1túktól . ' 
(Hí%) k:1p1;,k sq~i1si:\;n. h:h~1dahc1,t lm!{I' ;1 'l'trilkti 
Gyrr111rkv(\lc-lmi S1..1ks-1l1l1,;.ll.1tnk k·ginkfüh lnt~1m1.kili• 
11)'t'1jdss;il v,,g)' a s1 .. 1k111.1i k:11n:~\)\.111dl,\jukön k<'l't'S1.tnl ., 
k111i:~lill fchitt'lhrn sq~ittuék n bri~11;,1d,\ Hiil,\kcr. 

l 

Krónikus betegségek gr:rnújJval szinte minden esetbe 
:i hhi g)'rn11áorvosokhoz v:igy közvedcniil szakorvoshc 
fordulr:ik :i v:íkiszadók, :iz inrézménrck közül is a Gyerme 
l·L\2.iorvusi S1.0lg:ílatok16l (50%), illerve egyéb inrézmt 
ll)'<'kről (s1.:ikrl'nddők1ől) bprak (25%) segícséger. 

Newlési prohlém;íkbl (pl. a befog:idó szülő nem ruc 
j:i n1rg11rugmni :i gyermek(·r, fegyelmezési problém, 
jcllrmzöcn pszichológusról kérrck scgírségcr a válaszadó) 
"gytnlö :H:lnyban bi)r,1k rámog:idsr a Ped:igógi:ii Szal 
s1.olg:IL11okröl (33%), :i Cs;1l;Ídsegírö Szolgálarokról (33C)i 
és l'f;)'l1b inrézményé'król (33%). 

J\ röbbi problémadpnss:d kapcsol:iros.1 n (az 3. dbláu 
:id:iral al.1pjfo) kevés esc·tbcn ford11lr:1k sz:1kembcrhez 
v:11:iszadók, ami egyrészt abból is adódh:ir, hogy egy·eg 
proliltm:i :lrmt·ncri jellegű volr (pl. székrekedés vagy JltJ 
dsi probléma), m:lsrészr abhl'il is, hogy a befogadó szülö 
képcsc-k volr;ik kezelni vagy megold;i ni a probl~m:ír sut 

ember Sl'gi1ségé11rk igénybevérde nél kü 1. 
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J. nbrn 
Sz,1kr111l,rr srrf1H1:<'11rk iy/1~yút11étrkt Á'czrlmu'11yri1J 
surr;,l,J (11-::2(í) 

A sz11/.:rmurr sry,lu~~/11rh ig/11yhri1t1dl1 
ki krzrlm1l11yrztr, jt1/lil.wltt1? 

□ befogadó szülő 
11 nevelűsz(ilüi/hrlyettes szülői tanácsadó 
- gyermávédelmi gyám 
l1ll védönü 
••• gyermekorvos 
• · más szakember 

Megvizsgálcuk, hogy egy-egy prubléndt íllerően ki java
solta vagy kczdeménye1.te a szakmai segíts<"g igénybevérc
lér (l:lsd 3. ábra). A válaszadók leg11.1gyobb arányban, 50 
sz:íz.1lékba11 jelölték meg, hogy saját rn:iguk kezdeményez
ték :izt, hogy nevelt gyermekiik szakember segírségében 
vagy ímézményi segítségben részesüljön. Egyenlő arány
ban (12%) kezJernényeue v:1gy javasolta szakember segít
ségének igénybevételét gyermek védelmi gyám, védőnő, 
gyermekorvos, míg 8 sdzalékban jelöltek meg a felsorol
takon kívül más szakembert a vábsz.aJ6k (pl. 6voJ:ipeJ:i
gógus, cs.1ládgo11Jozó, gyógypedagógus). 

A felmerülő problémákkal kapcsolatosan azt ís vizsgál
tuk, hogy a kutatásba bekerült befogadó szülök által nevelt 
csecsemőknél és kisgyermekeknél mely, a gyermek fejlő
dését befolyásoló, veszélyeztető körülmény, kockázati té
nyező volt jelen a befogadó szülőkhöz kerülés előtt (G. 
dblázat). 

A felmerülő prohlémaküröket a következők szerint 
csoportosítottuk: 

• s„ülöi bfoásmódból fakadó problémák, 
• a szülé.i helyzetéből, állaporából, élervitdéből fakadó 

problémák, 
• fizikai környezeti problémák. 

A befogadó szülők négy éven aluli nrvelt gyermekeik kap
csfo 171 emben (36%) sz:írnol[ak be arról , hogy volt 
s-,.ülői bfofonódhól fakadó probléma. Hasonló gyakori-

s.il',J',.il, l(d nC"rl>rll U/4,71¾,} j,·liílrlk 111q: ,1 l,d i,g;1d/i v.íi 0 

!íík ;i vf:r .vc:riu1l YI.Ííl{.í l1rlyzc-1(!,{;I, ;ill;1p1,1;íl,tiL tl,·,vír,lt• 
li/íl fobdl, prolM11dlc11, .i fizikai kiímyctcti prol,lfodb1 
137 nC"rl,rn (29.1%) c1r1lfrC"ll<:lc (J:,woet, /i7J pmlilfo1:í1 
írb.trk :1 vál:iv .. ,dt,k, egy gycnnck11(l ;ítlar-;om, 3-li pn,l,
lr11dt c1nlf1wc:k (;\dag: J,5). E1111ck n ,:rcd111é11yock a 
l1á1tl'rtl1rn részl,r11 az h :íllli:u, hogy :i fcl .•,orolfi~l,an szc• 
rcpli'í prohltndk 11e111 f'üggctlcnck cgyrn:h1(ll. 

6. tnl,M:r.at 
A 11('f!,Y év 1tl111ti zyamr:l.·th fcj/Mését ,mdlycztet/J ;,mh!é-
111,II-. l.wht!u11i tfnyr:dlk r-liJ(imlnldr11 (n ~/29) 

C $1,1-..ino \ÍWtl - l'fo l,1~111:i, koái.í/ "'
1 
-- ·· 

11( k .. L. itt, t'v.-uz.ím (%> pro 1 ·111 a or __ _ .- _ ___ , _ _ _. 

l 
!A v ill/;i b.í,1,\.s -

1116d L,(,I fok .1dt'> 
prolM11,.H, 

.St.iiléí hdy,.t·1l li 

.llbpo1áli6l. é:k-1-
vilrldJől fab<ló 

. prolMm.lk 

i! 

Vér ~1.<:ri111i c1al:ídh:rn 
~ gyrnnrk frtík.ií 
>✓.iibtg,k·1cínck 

kí,·l~f:Íicdcmti::c, tc\ lÍ 

--=c=ll1anx,1l:ol:í,~ 
Wr 11u i11d e .1 1:íJh.111 

:1 t,yl·r1111.k lrlki 
d l,:i1>)'~1!'il,k1 

Vér 1znlml ~~.1lá(lhrn 
1iír1fo1 fi , ikai 
b.lntalm~z.i) 

Vér 31,cri111 i l,J l.ídha1, 
1ílric!11r ém:l111i, vcrb:ili \ 
(, ,1,hd iJ hfo1 alm.u .h 

Vér veri1111 !Jlil,í 1;1rtó1 
hi:rrs~ri:éhül fakAJcí 

nché't.sé_gck 
Véi v cri111 i 11.ii li1 

loi;yaréko\~~gfö<il fakadó 
,,d1b, i·~ck 

,\ vér m:rimi m1111 
/,Cll\'etlél)'bt•1c:w,égt· 

A Y~r ~7.cri111i v ülci 
pszichifo i.1i problémája 

A gycrnwkkd. 
gycrmtk('kkd cgyc<l(\l 

51 11,5 

,~ 11,7 

22 /4,7 

/j () 11.'i 

22 4 , 

Z 1 ·i,'J 

4(1 ~ 

8,1 

40 8,5 l ~ '=!!---"'n_,.,,1a,...r;t__d&ll!ilil_ ____ _ 

Lakh.tdsi nchérn\;ek, 

1-i1ikai l,iirnya,cri 
problémák 

prublrm:ík (pl. lsMolt 
lakólidy. i;yakori 

köhö1é.1) 

7.', 15,5 

Nt-,;-; l~ll"!!lcldó lrii;i(-~ - - - -
kiiriilmények a v{r 6,'J 13,G 

, w..i.l,.i,\lb; 
L---r---:4-=-n-~---! JOO , 

A koragyermekkori intervenciós szolgáltatások is
merete 
A kur:1rás során a hefog:1dó sziilökcr megkértíik, hogy egyes, 
kora gyermek kori intervenciót feltételrzö (teore[ikus) prob
lém~k esetén nevezzék meg, hogr hová, milyen intéz.ménr
ha/sz.olg:í lt:1tóh01,, illetve szakemberhez fordulnának. A 
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válaszadók összesen húsz féle intézmény, szolgáltatótípus 
közül választhattak. Nyicott kérdésként tettük fel, hogy a 
válaszadók milyen szakemberhez fordulnának segítségért. 

A válaszok eloszlását tekintve egyes problémacsopor
coknál változacos válaszminták figyelhetők meg, mind a 
megjelölt intézmények, mind a felkeresendő szakembere
ket illetően. (A 7-9. táblázatban az 5%-ot meghaladó 
intézmény-/szolgá ltatótípusokat jelenítettük meg.) 

7, táblázat 
A befogadó szülök szerint fejlődési problémák esetén 
felkeresendő intézmények, szakemberek 

lnt.fzméJly/sroll?:álut6 (%) Smember1%) 
Besúd- Pedagógiai Sz.ak- 49,2 logopédus 78,2 
fejlódési szolg:ilar gyógypeda- 4,5 
probléma Állami korai 13,3 gógus 

fejlemó házi gyermek- 3,6 
Gyermek Háziorvosi 9,4 orvos 

Szolgálat 
Védónói Szolgálat 7,8 

TEGYESZ 6,3 
nem tudja 0,8 

Aurisz- Gyermek Háiiorvosi 20.5 pszichológus 30,6 
tikus Szolgálat fejleszró peda- 15,3 
vonásob.t Pedagógiai Szak- 29,8 gógus, korai 
mucam szolgálat fejlesztó 
gyern1d- Államilag finan- 13,7 gyógypeda- 14,3 

s.zírozocr korai gógus 
fejlesztók 
nem rudja 5,6 

Mozgásfej- TEGYESZ 9,4 konduktor, 35,0 
lődé~ben Védónói Szolgálat 5,5 mozgástera· 

lemJradást Gvermek Há:iion:osí 
' , 23,6 peuta 

mu1;11ó Szolgálat fejlesztó peda- 17.5 
oyerrnck Pedagógiai Szak- 20,5 gógus, korai 
o , 

szolgálar fejlesztő 

Államilag finan- 29,1 gyógypeda- 14,6 
:.zírozott korai gógus 

' fejlcsztók 
' 

nem rudja 1,6 
Érz~kszer• Védónói Szolgálat 6,5 házi gyermek- 37,3 
vi prob- Gyermek Háziorvosi 47,6 orvos 
lém:h,d Szolgálat sz.a korvos, 37,3 
renddke-zó Pedagógiai Sz.ak- 6,5 egyéb orvos 
o,·cm1ck szolgálat fejlesztó prda- 9,8 o , 

Államilag 14,5 gógus, korai 
finanszírozott korai fejlemó 

fejlemök 
Egyéb intézmény 12,9 

nem tudja 0,8 

1 

l 

1 

A 7. táblázatban összegeztük a feltételezett fejlődési elma
radással, beszédfejlődéssel, autisztikus vonásokkal, moz
gásfejlödéssel, érzékszervi problémával kapcsolatos vála
szokat. Míg beszédfejlődéssel vagy érzékszervi 
problémával rendelkező gyermek esetén a szülők 50 szá
zalékot megközelítően l vagy 2 intézménytípust jelöltek 
meg (pl. Pedagógiai Szakszolgálat, ill. Gyermek Házior-

1 

vosi Szolgálat), addig a másik két problématÍpusnál jelei 
tősen szóródtak a válaszok. Az autisztikus vonásokat mt 
tató gyermekek esetén a szülők 29,8 százaléka Pedagógh 
Szakszolgálatokhoz, 20,5 százaléka Gyermek Háziorvo 
Szolgálathoz, 12,1 százaléka pedig a Területi Gyerrnekvi 
delmí Szakswlgálatokhoz fordulna segítségért. A mozg~ 
fejlődési problémák esetén is hasonlóak a válaszarányo 
(Gyermek Háziorvosi Szolgálat 23,6%, Pedagógiai Sz.a] 
szolgálat 20,5%, TEGYESZ 9,4%). Megjegyzendő, hog 
az autisztikus vonásokat mutató gyermekek estében vo 
a legmagasabb azon válaszadók aránya (5,6%), akik ner 
tudták megnevezni, hogy hová, milyen szakemberhez f01 
dulnának segítségért. Az eredmény hátterében feltételei 
hető, hogy a szülők a problémát nem tudják azonosítai 
a definícióval, de az is, hogy bizonytalanok voltak abbar 
hogy hova forduljanak ilyen jellegű problémák esetén. 

8. táblázat 
A befogad6 szülők szerint regulációs zavarok esetén 
felkeresendő intézmények, szakemberek 

lnth.n~ny/nol!!ilta1ó l%) Sz.a!.:-rmhcr (%1 l 
Sír.isprob- Gyermek Háziorvosi 22,2 pszichológus 45.~ 
lémáv.i.l Szolgálat hál.i gyermek- 16,& 
rende-lké:iő Védónói Szolgálat 19,7 orvos l 
gyermek TEGYESZ 17,9 védönú 15,& 

Egyéb intézmény 12,0 
Pedagógiai Szakszol- 10,3 

gálar 
Gyermekjóléti 5,1 

Szolg:ílar 
nem tudja 3,4 

__j 

Evésprob: Gyermek Háziorvosi 40,2 házi gyermek• 30,5 

Jc:mával Szolgálat orvos 
rcndelke:i~ Védónói Szolgálat 20,5 szakorvos, 22.1 

gyermek Egyéb intézmény 12,8 egyéb orvos 
TEGYESZ 7,7 pszichológus 21.1 

Pedagógiai Szak- 7,7 
szolgálat 
nem tudja 0,9 

All"á~prob- Gyermek Háziorvosi 42,7 házi gyem1ek- 3H 
Irmával Szolgálat on·os 

, fl'.UcJelkezÖ Wdónói Szolgálat 13,7 pszichológus 31,2 
i;yermek TEGYESZ 12,0 szakorvos, 16,li 

Egyéb intézmény 9,4 egyéb orvos 
Pedagógiai Sz.ak- 8,5 

szolgálat 
nem tudja 2,6 

' ~ 

Sírás-, evés- és alvásprobléma kapcsán a megkérdezettel 
(8. táblázat) jellemzően a Gyermek Háziorvosi Szolgálat 
hoz fordulnának segítségért. A felsorolt intézmények közü 
sírásprobléma esetén közel azonos arányban kérnénd 
segítséget a befogadó szülők a TEGYESZ-ről (17,9%),. 
Védőnői Szolgálattól (19,7%), és a Gyermek Háziorvoi 
Szolgálattól (22,2%). 

KAPOCS XV. évfolyam 69. szán 
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.\ ,·..1. i~:-..:k ;.uriin si:-.i~problim„h-.1l a befug:ido szülők 

~~l~~n :'S:...'-..'.hd~---us s:ukt·mbértöl kemenek segíts~ 
~l --t"\...~";\ ·s,-~l ki$ét-.b J..r„inyhrn ~mlirették a hiz.i gyer
r:-i-.~ ... "-"''-'$l v ... ~- .,1 ,~Soot l6„Sv{1; 15,S~v) .. hés-, illen-e 
,.~,~~--..._~'tr.\A~"":ll 3. m~kérdez:errek köz.el azonos ar-.iny
N.n ru::.i 'f.:''amd.-w,~-r (_,0..5%, ill. 3-i.4~'0), sukon-ost 
{2~J<!r.-,.. U. \~) ,-.i~y ~--zicho!ógus SZJ.kembért (21,1%, 
·:1 .. _:q__ l--a~toek h:-1. 

.\ ,~ ~mnri 1.."S.ll.i-:!Jib.111 figydmer nem kapó, illen-e 
bim~.nuz--m ngy dhan~-.lgoh gyermeknel idemkezö 
r:-0..hl~, .. 1k ~¼l. :.i Yib.sudók a fdson..."'1t inthménrek 
A;:c~ ~ 1 is--na~·vbb s:z:.iuiél-b.m (29.5%, ill. 30,1%) a Te
ruk~ G~'t'm)d..,~ddmi Subolg-ihrokh02 fordulnán:i.k 

' • • fi.'l "L 1 • ) 
~~~n \"- t.lN„u.:ar,. 

9. t.ihliut 
\ n-~--ru .. :i s;;..-:;._;_i b.in.ismi>!.b,51 fd·.1dó problim.d..1: C$t'th, 
.:;..-i:-.--r:..~- ;"_: . r .Y::---.. · :--"'-: i.- . . •---: .. : l::t~f.:-rr{----- --- · 

. • . . . "tw-6~ S:ukcmbaN 
'\ ; is=;:;ri-~ Tt:GYESZ 295 ps.richol,½;us 55,7 
.=k~~;'O;l G~~ H.S CSll.id- 13,4 

l ~~s~ ~ S;;..-.1,·.ib.t f<'nJoro .,__ "' 
"~Ifi'~~~ tR'-'ű in:izmény 14,S n,."\-do.szüló S,2 

C..:.hk-pt-.5 Srol-
! 

l'.!h) 
fil.l! 

(l;._"ffifü.!i.1 6.'7 

\ __r ~--:.:1 TEGYESZ 30.l p:si.icholó,:us 56,0 .. - ~ rrt) in:~!!rlby ! ~ JI ~'CIIDCh--é-- 11,4. =- .._-...:.:i 
'. e,;:=::,;• - r -«. G~,em-d.j.~ 15-,4 ddmig_)-lm 
&:'..'.;..~"'" Sl..--ifil.U c-al.idgon- 8,0 

GlUJ~-i:ó S.~ S,9 <lt\1~Ó 

phr 
r~--ó;iu Scl:- -, -,..., 

=1lgib.r 
C~~Hilti- s:; 
~-....w Smlp.lll: 

1 ncm ru<lj:.a 0.8 

.\ szülői hán.isrnódböl fakadó problémák eserfo a befoga
dó smlók l~nkibb pszichológushoz furdulninak (55,7%, 
0. 56%). B.ino.lmaz.-isböl fakadó problémákkal kapcsoh
tt&,., abtlogadó szülók több mint 10 sz.iza.Iéka (11,4%) 
a:nl.irerre, hogy a nevelésbe wrt gyermek érdek- és jogi 
lé-;i°'~k-ré, d.láró. R'l:m1el....-éddmi f;y:ími munkakört be
ro.hó sz.al.-emberról kéme ~rségec (a psz.ichológus suk
onbe.r meHcrt}. 

Meg;egyz.endö, hogy a ,& surinti csalidjJtól Jigyr/mt't 
r::m bj•,3 gJUf1'u•.k problérnacipusnál rnlt a legmagasabb a 
~~ rudja .. °'~álas:zkaregória ar.ínp (6,7%) az össz.es meg
~d rr problérn.acsoport közül. 

Az :ah'bbi tábliucban (10. tábUut) összesítettük az 
~-es problématipusokkal kapcsolacos befog:tdó szülöi 
'1"3.Usrokat. Sz.erepdtetrük a h.irom leggy-Jkt:.1bb.rn meg
je~t ir.:é:zményt és a ha rom leggpkr.1bb.1n emlícett suk
ar„kn .. ~fr-gdenín=ttük a d!Jsudók sz.imit (n), a meg-

jelölt intézménrek, illetve az említett szakemberek 
kategóriáinak számát, valamint az első három választás 
arányát a kérdésre válaszolók számi hoz viszonyítva (kon
centrációs index). 

A megjelölt intlzmén;v:k / emlitett sz.1l·twberek szdma és 
a l-011cmrrddós index oszlopban olvasható koncentrációs 
ar:ínyszámok a ,"álaszok diverzitásának jelzöszámaként ha
droz.hatók meg. Egy adott probléma esetén minél többféle 
intézményt neveztek meg a válaszadók, mim potenciális 
segítség forrását, annál inkább megoszlanak a vélemények 
a probléma megoldását illeröen. Egy-egy prob!ématípusnál 
a megjelölt incézmények száma 9 és 14 között változik, ami 
az összes lehetséges incézményfujta (a felsorolt húszféle in
tézmény) 45-70 százaléka. Az intézményeket vizsgálva 
leginkább a mozgásfejlődési problémák esetén, legkevésbé 
pedig b.imalmazott gyermekek esetén egyeztek a válaszok. 
Ugyanígy j:irhatunk el a szakember típusok számának viz.s
gilat:h-al is. Leginkább a beszédfejlődési probléma esetén 
figyelhetö meg konszenzus a válaszok között (5 fél e szak
embert emlitettek, mint potenciális segítségnyújtót). A leg
ke,·ésbé volt konszenzus a válaszok között az autisztikus 
vonásokat mutató gyermekek problématípust illetően (12 
féle szakembert említettek a válaszadók). 

A válaszok közötti konszenzus mérésére használhatjuk 
még a koncentrációs indexet is, amely az elsö három Jegy
gyakoribb válasznak az összes válaszhoz viszonyított ará
ny.ír mutatja. A mutató szerint a vélemények leginkább az 
érzékszervi problémák esetén egységesek mind a megjelölt 
intézményeket (koncentrációs index= 75,0), mind a fel
keresendő SZ.1kemberekec illetően (koncenrrációs index = 
S4,4%). Vagyis a válaszok több mint háromnegyedét le
fedi az első három leggyakrabban megjelölt intézményfaj
ta vagy a három leggyakrabban megnevezett sza.kember
ripus. A legkevésbé egyértelmü, hogy milyen intézményhez 
kellene fordulniuk a befogadó szülöknek, amennyiben a 
nevelt gyermek túlságosan kevés figyelmet kapott a vér 
szerinti szüleitől, hiszen a leggyakoribb három válasz ará
nya. (koncentrációs index) 59,1 százalék. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az eltérö válaszok 
hátterében számos tényező feltételezhetö, többek között a 
befog;1dó szülök személyes vagy szakmai kapcsolaci háló
ja, illetve az, hogy a megkérdezeccek lakóhelyén vagy an
nak közelében milyen ell:ídsok biztosÍtoctak, milyen szak
emberek, szolgáltatások, intézmények érhetőek el. 
Továbbá hogy egyes problémákkal kapcsolacosJn milyen 
korábbi capJsztalata.ik vobk, kitől kének, illecve kapcak 
releváns segícséget, támogacásc.. 

Diszkusszió 
Jelen tanulmfoyunkbJn a személyes gondoskodást végzö 
sz:1kemberek közül a csecsemöket és kisgyermekeket ne
velő befog;1dó szülők inform:ílts:ígát és tapaszcabtait viz.s-



KUTATÁS 

10. táblázat 
Os.s:ufoglaM rdhM~,11. ,-ti rg_rri·p,vbll111d~· fir/1111 ,1 /1~/,'1g,1,ltJ Hllllfh wly Ílillt.111l1~y//J/, .t1,1kMtlll'!tlJI h,11/m./1 tty/11lt,t1, wyi,k!J 
t•ro!,Um·l 11 - mq•ll'fhlr l• 1• !J. r il•1,,iM1 111f, ,,,ft~ lq•f.!'t,~r.,11,1, 1 l, , / 1', .. , ,, ,, '~ 

l111 l 1111 li\1 I, / 1 ~ t ,, , 1" ;, j ~"•ti {'.,, ( rrr ,1,,,,1/ , , ~ ,. , mlb{l! )1.I~ \ 1 .~,~ 1 I' ,~, I '••f', 
rmb~rt~ 11fo11t1 

Beszédfejlődés 127 11 l'ril)p/ ,1\l~f ~1,1kv11I, hll,111Jfdl', /,1;,11, ; 1/11,11,ff ( ;JN ll,,.k , ,f;,,,r /I fit ,-,; 
- meejelöl1 lntéiménvek - ~,11,ll /1'J,)} _ h,1~1 /, 11, otrf,k (f ~~, _ - ~ 11,lt, :1.~.!f '/, 1_ - - --Bmé.dfejlódés 1 lll 1) l11y,11p(',J1,- l'/IUJ Múm,tú~th:m l1,í1 ~L,/ 
- megne,·e-zc-1t szakemberek 

· r- - ,_ ,_ ~ 

Au1imlkus \'On;\sok- 117 11) Pr1l~p/111l~t 'it.~~41111, l',yt1111t k l U1l1;t<11,tl ), ,,~ 1/1//At, //pi, 

megjelölt lmhmények jylb1 (l'J,11) <,11,ly)l~t ().(J/,1 fir11r,f't.fr111t,II httJr 

- -- (,,,,H 1t//y ( f ::/, 

Autimikus von,lsok 93 12 p~1.ld1,1l/,y.ro (3iJ,r., t gyt-1, flfJk ♦/,Ili ji('Ú;,g/~ ~ y(,i,i-t4Ag/1'/•4 1-(/JJ 
- megnevezett szakemberek _t!I•, k,,,,I (cjftM!J (!'1,fJ. · {f4,~, 
Mozgásfejlöd.'s 125 9 Álb111füy, 1 íyr11111 k I fMu,w,-,, Vtá~1,1,,o~, 7~ Z 
- megjelölt ímézmények fs11a11.•zfr1w,11 h,r~I !m,fvl;,1 (2:,/,1 v1.,;h11Ár.;l,r o.r,,s, 

fcjl,,,.r,í k (2'J, 1) 

Mozgásfejlődés 103 11 kt,ndukwr, mmf)~ cgytf, újbrJlí vd~,t„ r.1t-1,;,v•d„ef~•• < L - meenevezctr s-zakemherek tm°'-1.i~ CJS/JJ gn•i kt,,;,I ké;;m~ (l~Sz. (H/,1 

Érzékszervi 123 11 Cycr,114:k I Uzíorv1„.í ).Jbrr11f)g Ílrm ,:tl,r/t,tJ!l 1 r.z7l f, ír.dmh,y i 1;1, 
- me~jelölt intézmények S1J1lgfüc l/47,(í) h,rií f 1k--1"1,/k tltS.~J (12.'J) 
Érzékszervi IU2 10 l1ází gyrrmd:l>rvO'.' .t 'l.ikilflrlft 1.)7 31 er,7w fer,roil, yed.... ~ .. u 
- megnn·ezett szakemberek (37,3) '!Í/fl:f, k,,w féfe,;d 

f"l/,1 
Vér szerinci családját61 s-zülőí llS 12 TEGYE!iZ C2?,5J Egyéb ít.:b .rr,l.n-J MX, C,yerr..e'.cVl.éti S'J.f 
figyelmet nem kap6 nevelt Yó .tg;!,., (Jtl $1 
gyermek- megnevezerc intéz• 
mények 

Vér szerinti családját6I szülöi 97 11 pstidwlógu1 (55.n w ,J.t! y;:-.1.mit ( f .M) r.c-~ m;::;~ t~,.1. 

1 

77J., 

figyelmet nem kap6 nevelt , 
gyermek- megnevezett szak-
emberek 

Báncalmazorr nevelt gyermek 122 14 TEGYESZ (.30,li 1 Ez;-éb k.:ác.i~J fZZ/i J C~.&:;,-1.2; ,;-5 
- megnevezett intézmények Sul2:i:'...t H~A·; 
Bántalmazott nevelt gyermek 99 psricho!~w (56.lJ) ~~i frri~ a.~~-zi (.U,) 1 - -11 , ,. 

- mee:ncvezett nakembcrek CUA) 
Evés problémák 116 JO Gye~ Hizior,osi 1 \'i::t,k.i,i S~ C!).5) ' ~ é:-.rá:-...6·.1 1 T!.$ - , 
- me~neve-zeu intézmények Sz.olúln !~IJ.21 ,,~-
Evés problémák 95 9 biz.i gymnch>nns ~ ,.?:!.!, pú:.d~ (21.I; l -.-· --- mee:neveretc szakemberek (30,5) 

Sírásprobléma 113 11 Gyerma Hmm-mi 1 \'iátbi 5zdp..,;- f:,,; 1 TEC'íESZ :'.".'Ji jlJ 
_ megneveze1t imé'lmények Szolzilix p-, "'} 

Sirásprobléma 95 10 ps:zi=ho!ó-;-ü (4 5 .J} f:in ~'· - & =~ c:s--r ~ ~ '":j$ • - 1 ~-
_ megnevezett nakemherek 

Alvásptobléma 114 11 Gyamei Hitioc'\ui l '-"635o:.i h :i'_::: --'l.'. {l~ J T"'~=:SZ : ~ &i.~ 
_ 111eeneveze1r intézménvck Szold2l.i t .!... """ 
Alvásprobléma 93 10 hm~ ~p}~ ~•-=,._: 1 --"· - rnee:ncveutl sukemhe~k (3-i,-0 ~ 

gfüuk a koragyl!rmekkori inren·cnciós s:zolgiloci.~kkil 
kapcsolatban. 

icio\~ ,~..&~ 9:&};-~ 5'.~~ 2-.-- _. - . ~- - ---
• & ~· ""~ ' .. ~ ... • • 

~ CJ..:_o'ro m.=~ c::i:p c:::'n. - ,-:_ ;_ 

Az ada.tfdn~td er<"<lrntny<.·im·.k fcldolgotl.<ci,-il k~1 
bptunk arról, hogy a bcfug-.1dó szülők milrcn kor ... ~ .. -
ml!kkorb.rn jdt'ntkaő problém:ikbl s.rembe,ülr~.k e~~ 
lési-"ondoz.1.si te\'ékenyst'!!Ü k sor.ín. \ii~~ilru.k. bog_\, 0 • ~ ""- ... 

, . ... ,,. .., r • - .. - ,,.. 
!J~ C:_.u ~ ~ 1--=z ..:!""'...., CC~:ii C::.:~-c:s~ 

~uari~~-;6 e::::-~~ ~_e! 

~, bc:z-.~ C !r'-,~ ro:;:r· --:e ·::sili:: 
~,~~::· -
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---------------------------------------------
Koragye-nnekkorban jelentkezö, szakember segítsé
get igénylő problémak 
A csx:~1fü .E.s ki~umekct newJö befug-.idó szülők ~1 
kut.id.s en.'1mő1yei :.ibpjfo lc'Sink-:ibh kjlödc!:si probl~ 
m.ikbl, dnlltJd1sckbl, ,·Jhmint kn.1nikus bett."1,"S~k
kd n~· nok ~-Jnú_µ,'31 szem~ülttk. A befog-Jdti szülők 
k-Srd 40 stlrJ~b jelezte, hogy dóforJult nen·lt gyt'rmc
kd kö-&n f..·jl&lb.i dm:u-adls \".lg)' z~n-.ir, ez 3. ncwlt 
gwm~.kd: egyh:unud1t ~rintette. A mJ.g-.1s s:cim h;itte-
~~ ~~ ~ 

r-.'Offi robbd:. kilzött n is ;illhJ.t, hogy n:.igy sz.:ízaléklxrn 
l,:-tül~k g_yermekn:-dd mi szJ.kdU.r-.isbJ dh:rny;.1golt, illet
ve hlnulmn.ott gyermekek, ,'lhmint lzok J. csecsemők, 
ki~~nnd:ek_ a.kiknek a ,ir szerinti CSJládj:.1bJ.n nem 
hiuosirorr a ft'ilódb;ükhöz me-_;fddó környezet. 

Az t:_~"t"$ probl6rntipusokkal bp,.:sobt0s.1n dtérö 
sr..imb.m b; adnyb-1n fi..mlultJk sukemberekhez a. befug-a
dós:rülők. A v.í.hsudök 11:'b--nagyobb arforb.rn J. krónikus 
~~---ek ~"J.nú_ja., illm-e kjlódési problendk, elnl3.C-.tdi
sck ~tfo w~k igény~ Sl.lkem~r s.egitsq;et. Jcllemzócn 
suk---onu..~-J.hoz, h:iz.iorvoshoz, ,>J.hmint k,m.i fejlesztéssel 
fugl.tlk-m.ó s:ukemkrekhez furdult.1k. A problém:1k keze
~ha., m~;old:ís:íhoz a kor-.1g)-em1dkori intm~ciós 
srol~ilnt.isok k--özül 1 Pecbsógiai Sz;;1kszolgihtoktól, Ál-
1.unihg fin.msiirozott kor-Ji fejlcsztókrol, ,-abmint a Terü
kri Gycrmd..-~clmi Sz..1.kszolgáhtoktól kértek segítséget. 

1 .A prob!bnik kezel& 6 a szociodemogdfiJi változók kö-
1 2Ött nr::m mumható ki szignifik:íns összefüggés (Jmi a 
1 ke-.·és esecs:z.:imból is Jdódhat), azonhln több váhsz..,dó 

erulíterre, hogy a problémák fdismeresében, kezelésében 

1 segítségük.re volt saj:it gyermdgondoúsi, ne,-dési t.lpJ.sz
ca.bruk, illet\-e a korább1n szenett sukn1Ji ismereteik, 
,~ttségük (pl. csecsemö- és kisgyem1dnen!lő vagy 

1 

ó,-o<hi d..ijb). A megkérdezettek egyharmada rendd kezett 
o~-an szakmai '"égzettséc::,Sel, 1n1dy vélen1ényük szerint 
segíti nevelői, gondozói munkájukat. 

Koragyermekkori intervenciós szolgaltatásokkal 
kapcsolatos információk 
Az eredménrek alapján arra lehet következtetni, hogy a 
mintánkban szer<"plö befogadó szüfók nagy rész.e megfe
lelő ismeretekkel, inform:íciókkaJ rendelkezik a hazai ko
r.igyermekkori intervenciós intézmény- és sz.olg1 lt:icisi 
rendsz.erról, illm·e azok feladat- és tevekenységköréről. A 
,-álaszadók az egyes problématípusokn:il vagy az adott 
probléma kezelésére dedikálr intézményt, sz.olgálmót, 
illem! szakembert említenék, vagy ofyan szereplőt, Jki 
releváns információt vagy rámog:idsr tud 3.Jni a problé
mák kezelésében. A megkc:rdezmek dönrö többsége tud
ja, hogy hm"J., mi!yen sukemberhez forduljon segírségért 
nevelt gyermeke fejlődésér befulyisoló, veszélyeztetö prob
léma vagy annak gyanúja esetén (a vib.sz.adók átlag 2,6 
stiulékban jelölrék, hogy nem rudj:ik, adott problé-111a 

esetfoen milren intézményhez forduln:inak segirségfrt). 
Az e!X'dmények hátten.-ben az is állhat, hogy a befuga.dó 
szülök képzésük (a ne,-elószülöi munkán felkészitö tan
folr,1m és ;1 tO\·,íbbképzések) sor-fo :ibpvetö ismereteket 
siert'mek a haui koragyermekkori intervenció rendszeré
röl és müködésfröl. :.i gyermek fejlődését megh:it.írozó 
ténrezökröl, az életkori sz..,kaszokról és jellemzöikröl, a 

problém;is fejlődésre' ut:iló tünetekröl.9 A kérdőívet kitöl
t1.'lk több mint 70%-a jelezte, hogy tanulmányai so..in a 

60 óds nevelőszülői abptJnfulyamon, illet,·e a 400/500 
óds neYdöszülói OKJ-s képzésen találkozott a koragyer
mekkori interwndó fogalmival. Todbbá a g)'ermekvé
delmi dHtó!X'ndszer, 3. nevelő-/helyettes szíilöi hálóur 
r:i[tiaiként a befogadó szülők közven·e (pl. a neveloszülő 
t:i.n:icsadó által) vagy közvetlenül kapcsolatban állnak, 
illet,-e problémJ esetén dmog-Jtást kapnak intervenciós 
szakemberektől. 

A befogadó szülök szerepe a koragyermekkori in
tervenció folyamataban 
A kor.1gyermekkori intervenció 3. problémák felismerésétol, 
a felmérésen és 3. gyermek és családja állapodnJk, körül
ményeinek és szükségleteinek megfeleló ell:ídsok, szolgái
ra.dsok nyí1jdsán keresztül a megcélzott állapot, helyzet 
eléréséig vagy a gyermek iskoLiskor.iig tartó folyamat. Az 
adJtreldolgoz.is sodn vizsgáltuk, hogy J befugadó sztilők 
milyen szerepet töltenek be ebben a folyanmbJn. 

A nevelt csecsemök és kisgyermekek fejlődéséhez meg
felclö környezet biztosítása mellett fontos hangst'ilyozni 3 

b<"fo~dó szüfók ált-JI betöltött szülöi (elsödlegc'S gondozói, 
nevelöi) szerep jelemöségét a sikeres kor.1gyennekkori in
tervenció szempontjából. A befog:idó szülőkkel bpcsob
tos;in elmondható, hogy ;1 szülokével azonos interakciós 
lehetőséggel rendelkeznek, így jelentős har:issal lehetnek 
nevelt gyermekn k fejlődési kimenetelére, s ez befoly-;.ísol
hJtj:i 3. gyermek tov;íbbi életútját. 
A neveloszülők mind szüloként (elsődleges gondozóként), 
mind szJkemberként (professzionális gondozó) jelentös 
szereppel bírhatnak a problém;ík korai felismerésében. 
Szülőként a n:1p 24 ódj;íb:1n r:iládsuk van a gondj;iikr:i 
bízott csecsemők vagy kisgyermekek ft·jlődésére. Profesz
szionális gondozóként nem csupfo sziilöi, hanem sz.akér
tÖi szemmel is tekintenek a gyermekekre. Eredményeink 
szerint 3.z esetek több mint felében a befogadó szülok sajJt 
maguk kezdeménrez.ték sz;1kemberek segítségének igénr• 
bevételét az. ált:iluk nevelt gyermekek esetében. A problé
mák korai felismerésével, vahmint megfelelő szakember 
felé jelzésével a befog;1dó sziilók how,járulnak, hogy ne
velt gyermekük szükségleteinek 111egfelelt1 szolgált:i.tások
ban részesüljön. Söt, ennél többet is tesznek. A nevelt 
gyermekek fejlődése per definitionem veszélyeztetett. A 
nevelőszülőknek alapvető szerepe van :1bba11, hogy a vér 



KUTATÁS 

szerinti családjukból kiemelt gyermekek fejlődése optimá
lis pályára kerüljön. 

Összességében elmondható, hogy a befogadó szülők az 
alapvető gondozói, nevelői feladataik biztosításán túl szá
moccevö szerepet töltenek be a hazai koragyermekkori 
intervenciós rendszerben. A befogadó szülök által nevelt 
sérülékeny, fejlődésükben veszélyeztetecc csecsemők és 
kisgyermekek jelentős hányada küzd koragyermekkorban 
jelentkező, szakember segícségét igénylő problémával. 
Eredményeink alapján a mintánkban szereplő befogadó 
szülök döntő többsége rendelkezik ismeretekkel, informá
ciókkal arról, hogy hova forduljon segícségérc, amennyi
ben nevelt gyermeküknél valamilyen probléma, nehézség 
jelentkezik. További kutatás témájaként merülhet fel, hogy 
azokban az esetekben, amikor a nevelőszülő közreműkö
désével, további szakember bevonása nélkül kezelik a 
problémát, a nevelőszülők úgy érzik-e, hogy ezekhez az 
esetekhez, nehézségekhez, problémákhoz is rendelkeznek 
elegendő információval, ismeretekkel, illetve milyen terü
letek azok, ahol speciális ismeretek átadására, a nevelőszü
lők további támogatására lenne szükség. 

Emellett szükség lenne olyan kutatásokra, melyek na
gyobb elemszámmal, O-tól 7 éves korú gyermekeket ne
velő befogadó szülők bevonásával választ adhatnak azok
ra a kérdésekre, hogy milyen problémákkal szembesülnek 
a befogadó szülők a koragyermekkori szolgáltatások igény
bevételével kapcsolatosan, milyen koragyermekkori inter
venciós ellátások biztosítottak, milyen szakemberek, szol
gáltatások, intézmények érhetőek el a befogadó szülők 
lakhelyéhez közel, milyen területi, illetve kapacitási egyen
lőtlenségek jellemzik az el látórendszerc. 
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Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mcgbiz:áúb61. i 
C-Vision Kfc. f 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelcc: a helyettes szülők, a nevclöszül6l J 

családi napközit müködmök képzésének sukmai ó vizsgakövculmé i 
nyeiröl, valamint az örökbefogadáJ clőcti tan.ácsadásról és fdké-szitcl t 
tanfolyamról. t 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszűlői foglalkoztatá.$i jogvi- ~ 

swny és a helyettes szülői jogviswny egyes kérdéseiről. 

Jegyzetek s 
1 A koragyermekkort szűkebben az Óvodakörclesség idószakáig (0-

evcs korig), tágabban az iskolakörelesség ídöszak.áig (0-7 éves kori r 
értelmezzük (Danis ct al. 2011). r 

' A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról sz6Jó 1997. iF 
XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a ncvelósziilf 
jogviszony és a speciális ellátás áralakírás.ával összefüggő m6do 
,ásár61 szóló 2013. évi CCV. törvény bevezetre a .befogadó szülE 
fogalmát. Jogszabály szerint befogadó szülőnek minősül az .átmetF 
ti gondozást biztosító helyectes szülő, valamint a gyermekvédd1é 
szakellátásban élö gyermekek tarrós nevelését, gondcn.ás:ít biztosi 
nevelőszülő, ideérrve a különleges é:s speciális ncvdószülór is. t 

3 A személyes gondoskodást végzö sukemberek koragyermekkori i
rervencíóban betöltött szerepét vizsgáló kutatásunkban a 3 évesr 
fiatalabb korosztályra koncentrálunk abból a megfontoláJból, hq 
a hazai jogsubályi környezetben az idősebb gyermekek ellát.mén f 
köznevelési ágazathoz tartozó intézmények felelnek. 

• Tanulmányunkban kisgyermekkor alacr a 1-3 éves időszakot frrffe 
(Szőkéné 2010). 

s A befogadó szülök koragyermekkori intervencióban bctöhött sw 1 
pfoek vizsg:ílatát célzó átfogó kutatáJ nem készült haz.ánkban. AD j 
velószülói rendszer vizsgálatát célzó pilor kutat.ás eredményei, li 
Babusik 2009. r 

• A kérdőívben az alábbi intézményeket jdölherrék meg a válaszadói a 

• Gyermekjóléti Szolgálat/ 
Központ 

• Bölcsőde 

• Családi napközi 

• Biztos Kezdet Gyermekház 

• Családscgírő Szolgálat/Köz-

pont 

• Területi Gyermekvédelmi 
• Szakszolgálat (TEGYESZ) 

• Gyetmekek Átmeneti Ocrhona 

• Gyermekotthon 

e • Speciális gyermekoubon 

• Különleges gy,:rmekotthoo i 
• Családok átmeneti otlho~ a 
• Védönői Szolgálat 

• Gyermek Háziorvosi Szolgi! t 

• Pedagógiai Szak.szo!g-.iut 

• Államilag finamzírozotrkor E 

fejlesztők 
s 

• Piaci alapon múködó kor:ii 
fejlesztők 

• Egyéb intézmény 

A 0-3 éves korosztályt a KSH módszertana abpjfo definiáltuk. ~ 
vagyis a humadik életévüket bcrölró, dc negyedik cleté,·ükct ~ 
nem c'ló gyermekeket háromévesnek tekintettük. : 

' Az összes lehetséges intézmény (20 (éle) és a ,-álas:iadók által ni' l 
neveze11 összes szakember közül hány jelem meg a ,-álaszokron. 1 1 
ez az énék alacsony (kevesebb fajta intézmény1/sukember1 n:-·t!I 

meg), akkor a válaszadók kórcben viszonylag magas 22 egyrrér. 
szi neje azz.a 1 kapcsolatban, hogy az adocc ptobléma esetén kihct. e> 1 
imézményhez kell fordulni segítségén. 

• A nevelőszülői képzések tematik:íi alapján. 

KAPOCS XV. évfolyam 69. sz~ 
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pAPNÉ SÓI ANNA 

Gyerekesélyek, közösségi programok, 
roma csa]ádmentorok Biharban 

A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége, hiszen a munkalehetőségek előrevetítik 
a boldogulás lehetőségét. Azokban a kistérségekben, ahol halmozódnak a hátrányok, a munkavállalás a leg
fontosabb meghatározója lehet az emberek boldogulásának vagy az esetek sajnálatosan magas számában 
a vegetálásnak. A társadalmi különbségek, a hátrányhalmozódás és a családi háttér sajátosságai megmu
tatkoznak az iskolába lépés különbségeiben, ezáltal kihatnak az oktatásra és a szakképzésre, az élethosszig 
tartó tanulásra, az új ismeretek iránti fogékonyságra és nyitottságra, a többféle ismeret elsajátítására való 
képességre és a szükséges szakismeretre. A tanulók tanulmányi eredményei közti jelentős különbségeket 
a kutatások társadalmi okokkal magyarázzák, szinte teljes mértékben visszavezetve azt a szegénységre, a 
szülők ískolázatlanságára és a munkapiacról történt kiszorulására, valamint az ebből fakadó további hát
rányokra. A területi, települési hátrányok is az esélyegyenlőtlenség egyik meghatározó elemévé váltak. A 
negatív minta egyik generációról a másikra átörökítódve él tovább, ezért nagy szükség van sikeres iskolai 
pályafutáshoz vezető programokra. Az iskolában megszerzett készségeknek döntő szerepük van, mert be
folyásolják, milyen pályát választanak maguknak a gyerekek, és milyen végzettséggel lépnek ki a munka-

' erópiacra, hogyan fognak ott érvényesülni, milyenek lesznek a foglalkoztatási és kereseti esélyeik. Ennek a 
problémának a megoldására tett kísérlet a 2006-ban kezdődött első komplex gyerekesély-program. A Bihari 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a Berettyóújfalui térség 29 településén több programsoroza
tot is megvalósított a Bihari Gyerekesély Iroda által. 

Kulcsszavak Roma család mentorok Biharban, gyermekszegénység, gyerekesély programok 

Bevezetés 
A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munka
nélkülisége. A szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve 
alacsony munkaintenzítású családokban él. Az inaktív 
emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony 
iskol:ü végzernégúek, a megválrozorr munkaképességűek, 
a kistelepüléseken, hátrányos térségekben élők és a romák. 
Idősoros adatok a gyermekes háztartásokra vonatkozóan 
nem állnak rendelkezésünkre, azonban azt valószínűsít
hetjük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek egyre na
gyobb aránya születik és nő fel olyan háztan:ásban, ahol 
senki nem dolgozík. A munkanélküli háztartásokban élő 
gyermekek aránya Magyarországon 14%. Ez az EU-ban 

, a második legmagasabb arány. A Gyermekszegénység El
· leni Nemzeti Program keretében az MTA KTI által ké
, szíren vizsgálat szerint a gyermekszám emelkedésével nő 
a családok elszegényedésének esélye. A tervezercnél több 
gyermeket vállaló családok között az elszegényedés koc
kázata kétszer nagyobb.' 

A Bihari Kistérség egyike a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségeknek. A társadalmi különbségek, a hárrányhal
mozódás és a családi háttér sajátosságai megmutatkoznak 

az iskolába lépés különbségeiben, ezáltal kihatnak az is
kolai pályafutásra. A negadv minta egyik generációról a 
másikra árörökírödve él tovább. Munkanélküliség, kilá
tástalanság, keseniség, gyermekszegénység, motiválatlan
ság, célralanság jellemzi awknak a családoknak az életét, 
akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeiket ezeken a településeken nevelve próbálják 
túlélni a mindennapok nehézségeit. A gyerekszegénység 
egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége, amit sú
lyosbír a munkaerőpiacról történt, iskolázarlanságából 
fakadó tartós kiszorulás. Pedagógusként és a gyermeke
sély-projekt egyik közösségi és ifjúsági koordinátoraként 
gyakran találkoztam olyan családokkal. akiket felőrölrek 
a mindennapok nehézségei. Dolgozatomban a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket neve
lő családokkal végzett munka hatékonyságára szeretném 
ráirányítani a figyel mer, kiemelve az oktatás, sikeres isko
lai pályafutás esélyt növelő hatását. Az olyan kezdeménye
zések, mint a 2006-ban kezdődött, első komplex gyere
kesély-program, lehetőséget adhatnak a gyerekesélyek 
növelésére, a gyermekek iskolai eredményességének javí
tására, a szülők hatékonyabb bevonására. 



TANULMÁNY 

Családi háttér és hátrányhalmozódás 
Az 1990-es é,·ek ,-égén Koznu Tamás professzor a családi 
háttér különbségeinek vizsgálatád kapcsolatbJn a.zt írra, 
hogy a viz.sgjb.rok visszatéröen kimutatják a családi háttét 
funross.igát az iskoUhoz va.ló viszonyulásban. A vizsgála
tok a képzettség-elhelyezkedés-lakásviszonyok hármasá
ban azt mutatták, hogy a szülék iskolázottsága a domi
náns tényezö, ami nemCS3.k a család jövedelmét határozza 
meg, hanem ebböl adódóan a lakáskörülményeit is. A tár
s.idalmi ldilönbségek már akkor is és most is köz,·etleniil 
lecsapódt:1k a családi hátrányokban, és megmutatkoztak 
az isl..--olába lépés különbségeiben, illetve az iskolai lemor
zsolódást is n};lvánvalórá tették. Ezek a hátrányhalmo
zódások bizonyos kisebbségi csoportok esetében, Magyar
országon leglátvinyosabban a cigányságon belül, voltak 
teltárh:nók. Ugyanakkor a k1.1tatások azt is kimutatták, 
hogy a cigány depriráció nem etnikai, hanem szociális 
kérdés.~ 2011-ben Kertesi Gábor és Kézdi Gábor a roma 
és nem roma t:1nulók teszteredményei közötti különbsé
geket hasonlitorra. öss-ze, ezeknek a különbségeknek az 

okait is viz.sgálYa.-' A tanulmány országosan reprezentatív 
adatokra rámaszkoch-a mutatja be a roma fiatalok tekin
télyes készségbdi lemaradásait a kompetenciamérések 
okcisi-szövegérté.si és matematikai teszreredményei alap
ján. Más tanulmány szerint a hátrányos és halmozottan 
hátrá.n)--OS helyzetú tanulók (akik között nagyon sok a 
roma tanuló) és a nem hátrányos helyzetű tanulók (akiket 
többségében a nem roma tanulók képviselik) matematikai 
tesztárlaga közötti különbség elérheti a négy évet is, vagy
is egy halmozottan hárrányos helyzetű tizedikes tanuló 
eredményei nagymértékben hasonlícanak nem hátrányos 
helyzetű hatodikos társáéhoz.~ 

Ma, akárcsak a kilencvenes években és az ezredfordu
lón, az okotás és a szakképzés kulcspozícióba kerü 1, hiszen 
nagyon sok minden az információn alapul. Az informá
ciószerzés eszköze az informatika, az új muszaki-technikai 
eszközök és eljárások széles körű használatának és alkal
mazásának megtanítása, valamint az új technika és tech
nológia elterjedésének elösegícése. Ahhoz, hogy mindez 
meg ... alósuljon, az élethosszig tartó tanulás az egyik leg
fontosabb ténrezó, hiszen a technikai eszközök fejlödése 
elengedhetetlenné teszi a folyamatos ismeretszerzést, mely
nek alapja az írni, olvasni, számolni, kommunikálni és az 

informáciÓ\·al való bánni tudás, a problémamegoldó ké
pesség, az új ismeretek iránti fogékonyság és nyitottság, a 

cöbbféle szakismeret dsajácítására való képesség és az adott 
szituációban szükséges szakismeret. Kertesi Gábor és Kéz
di Gábor egyércelmúen arra az álláspontra jutott, hogy "a 
roma és nem roma tanulók teszteredményei közti igen 
jelemós különbségeket nem etnikai sajátosságok, hanem 
csaknem kizárólag jól érrelmezhetó társadalmi okok ma
gyarázzák. A roma fiatalok lemaradása szinte teljes mér-
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tékben a szegénységre, a szülök iskolázatlanságára 6 . 
munkapiacról történt kiszorulására, valamint az eb~ 
fakadó további hátrányokra vezethetö vissza."5 

Területi, települési hátrányok 
Az erös „települési lejtö" kifejezés több tanulmányb~ 
fellelhetó, hiszen a területi, települési hátrányok az esél-J 
egyenlötlenség egyik megharározó elemévé váltak. A ~ 
nulmányi eredményességek vizsgálatakor jól kirajzol~ 
egy sorrend, melyben a legjobb átlagot a budapesti iskol 
tanulói érik el, őket követik a megyeszékhelyi iskolákb) 
tanulók, majd a városiak, és a sor legvégén állnak a kii: 
ségek iskoláiba járó tanulók a legalacsonyabb teljci 
ményátlaggal.6 Havas Gábor Baranya és Borsod-A"W 
új-Zemplén megyében már 1987-ben végzett kutatást} 
elágányosodó kistelepülések társadalma címmel, melyet• 
1993-1994. évi országos reprezentatív vizsgálat követe.: 
A kutatást követő tanulmány bevezetőjében azt írja: . 
romáknak a teljes népességnél lényegesen nagyobb rés: 
él az ország fejletlen infrastruktúrájú, depressziós, vák. 

sújtotta régióiban, illetve kedvezőtlen helyzetú, az átla::, 
nál rosszabb életfeltételeket kínáló településein. Eserü~ 
az alacsony iskolázottságból, szakképzerlenségből, által 
ban a szociokulturális jellegzetességekből eredő tá.rsadi 
mi, és a lakóhely jellegéből, fóldrajzi elhelyezkedéséli' 
adódó területi: települési hátrányok kölcsönösen fel~ 
tik egymást. Ugy is fogalmazhatunk, hogy a területi, rr 
lepülési hátrányok az esélyegyenlötlenség egyik meghar~ 
rozó elemévé válnak."7 

Amikor a családok olyan településen élnek, ahol keY· 
a munkalehetőség, és szűkösek az oktatási és kulrur-.íl 
szolgáltatások, erős bizonyítékok vannak arra, hogy tan~ 

lási kudarcaikat szociokulturálisan hátrányos help:é'r: 
miatt szenvedik el. Kisebb valószínűséggel férnek honi 
minőségi oktatáshoz, hiszen kistelepüléseken nincse 
színházak, mozik, hangversenytermek, kiállítások, szúk 
sek a szórakozási, sportolási, rekreációs tevékenys~'ó 
kisebbek a könyvtárak, gyengébb a sz.ámítógéppel Y: 
felszereltség.8 Virág Tünde kutatásai9 a gettósodott ~" 

1 
püléseket vizsgálják Magyarországon, amdyek átlepve 
falvak határait, már kisebb-nagyobb városokat is fri~.:: 

nek. Hazánkban több olyan kistérség található, 1bd' 
várható élettartam a legutolsók között van, hiS2en a s:: 
génység, az ebből adódó kirekesztés, gettósodás b i 

egészségügyi álla por szorosan összefügg. Enntk okl.i r 
egészségügyi intézményekkel szembeni bizalmatbn~. 

melynek következtében az emberek nem veszik igén{ 
az egészségügyi sz.olgáltarásokat még akkor sem, h., e: 
szükségük lenne, az alacsony jövedelmi helyzet, ami r.i 
nem jutnak hozzá az egészséges élelmiszetekhe-i, v·.ilrn:; 
a stressz és a munkanélkülist g miatt kialakult rnenr/ ~: 
pszichés problémák. 
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Papné Bói Anna: Gyerekesélyek, közösségi programok, roma családmentorok Biharban 

• A szegénység átörökítése 
, grermekek fejlődése szempontjából nagy különbségek 

1 ,:1nnak szegény és gazdag, iskolázatlan és iskolázott, előny
! celro és előnyös lakóhelyi környezetben élő családok gye
l rtkei között. A szakirodalom a szegénység átörökítésével 
, bpcsolatban két fontos elméletet is számon tart, melyből 
' .z egyik az emberi tőke-elmélet, ami szerint a szülők isko-
1 1.iz;1tlansága és ebből adódó szegénysége kedvezőtlenül hat 

19-ermek fejlődésére.10 A másik elmélet- a családisrresz
si-modell - szerint a megélhetési nehézségek vagy a mun
b eh•esztése miatti félelem a szülők mentalitásában olyan 
;ursszállapotokat idéz elő, amelyek a családon belül is 

1 lurnak, és a gyermekek fejlődését is károsan befolyásolhat
µk-11 Ezek a negatív minták egyik generációról a másikra 

1 irorökítödve élnek to,,ább, kitermelve a „pizsamás generá
' ciókat", amelyek olyan egyénekből, családokból állnak, 

ilik éjszaka tévéznek, délelőtt alszanak, vagy pizsamában 
: rolúk idejüket. Egyéni és csoportos beszélgetések alkalmá

,;J fény derült arra is, hogy amikor reggel iskolába indul 
1 

a kamasz, a család még alszik, így a késések, hiányzások 
oka egyszerűen abból adódik, hogy az egész család elaludt, 
a szülök azért, mert nincs hova munkába indulni reggel, a 
hmasz pedig azért, mert senki sem ébresztette fel. Kiste
lepülésen élő óvodapedagógusok panaszolják, hogy a na
gyobb iskolás gyerekek kísérik a kisebb testvéreiket reggel 
ó1-odába, mert „anyuék még nem öltöztek fel". Sajnálatos 

1 módon elfogadott látvány a gyommal felvert udvar és kert, 
pedig gazdája ideje engedné a kertről, állatról való gondos
kodást, hiszen munkahely híján az elfoglaltsága is hiány
zik, de ö már a második olyan generáció, aki nem látta 
munkába menni a szüleit, így a tevékeny életet újra meg 
kellene valakinek tanítania neki. Az oktatási rendszerünk
re is óriási teher nehezedik: ,,Már nem csupán a gyerekek
ról és fiatalokról van szó, s azok vonatkoztatási személyei
ről, hanem általában a támogatásra, vagy élernehézségeik 
H-üzdéséhez segítségre szoruló emberekről, méghozzá 
koromályra való tekintet nélkül."12 Azt várja el a társada
lom, hogy az iskola kezelje a nehezen kezelhető eseteket, 
gyermekeket és családjaikat is. A pedagógusok a szülőkkel 
\'aló találkozások alkalmával beszéljék meg a problémákat, 
és adják át azokat a tudástartalmakat, amelyek segítségével 
boldogulni lehet. 

Iskolába járni jó 
Choli Daróczi József 2014 júniusában Biharkeresztesen a 
Körosségi Ház által szervezett Multikulturális Napon ar
ról beszélt egy kötetlen, sok ember részvételével zajló ren
dezvény alkalmával, hogy a roma társadalomnak rá kell 
ébrednie a tanulás fontosságára, és arra kell ösztönözniük 
a gyermekeiket, hogy tanuljanak, mert az egész társada
lomnak szüksége van arra, hogy a roma emberek között is 
egyre több legyen az érettségizett és a fe!sőfokú végzettségű 

-

ember. Bár a magyar iskolarendszer a nem roma családok 
nevelési stílusára épül, felmerül a kérdés, hogy a roma csa
ládok nevelési stílusa eltér-e valamiben a többségi társada
lom családjainak a nevelési stílusától, és ha igen, mennyi
ben. Choli Daróczi József tudomása szerint nem folynak 
ilyen összehasonlító jellegű kutatások, pedig a roma gye
rekek iskolai kudarcainak egyik lehetséges gyökerét is fel
tételezhetjük ebben. Azok a kutatások, amelyek a sikerte
lenség okait keresik, megerősítik ezt a feltételezést. 13 

Köztudottan alapvető jelentősége van annak, hogy a 
tudás és az ismeretek hogyan kerülnek átadásra. Több 
országos példa is alátámasztja azt a véleményt, hogy bizo
nyos tényezők megváltoztatásával növelhető lenne a taní
tás hatékonysága. Ebben a dolgozatban egy példát említ
ve, a Berettyóújfaluban és Bihari Kistérségben működő 
Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt emelnénk ki. Ebben az iskolában jól érzik 
magukat roma és nem roma gyerekek, és alkotnak, szár
nyalnak együtt, mert az elfogadó, nyugodt környezetben 
biztonságban érzik magukat. Sorra nyerik alkotásaikkal 
egyik pályázatot a másik után. De a megnyert pályázato
kon túl van az iskolának egy sokkal fontosabb, élethosszig 
tartó hatása is, mert a mindennapok során a gyerekek 
megtapasztalják, hogy iskolába járni jó, és mindenki te
hetséges valamiben. A békés egymás mellett élés, egymás 
sikereinek közös öröme, ünneplése olyan atmoszférát te
remt, amelyben felélénkül a lélek, és a gyerekek alkotása
in keresztül megmutatja a szépségét. Ebbe az iskolába 
szeretnek járni a gyerekek, a tanárok, és a szülőknek is 
nagy öröm, hogy gyermekeik rajzolgatás közben tanulnak 
elfogadást, toleranciát, mások iránti érzékenységet és tisz
teletet. Ebben az iskolában tudják kezelni a nehezen ke
zelhető eseteket, gyermekeket és családjaikat, és beszélnek 
a problémákról, sőt próbálják megoldani azokat. Munka
társaik több fórumon keresztül is megosztják tapasztala
taikat.14 

Az iskolában megszerzett készségek szerepe 
A végzettség nélküli isko laelhagyók aránya az Európai Uni
óban 11% körüli, Magyarországon ennél alacsonyabb. Ma, 
amikor az iskolai lemorzsolódások magas száma arra ösz
tönzi a vezetőket, hogy lépéseket tegyenek az iskolai lemor
zsolódás csökkentésére és az oktatás hatékonyságának és 
színvonalának emelésére, a fenti példa üdítően hat, hiszen 
azt sugallja, hogy van megoldás, lehet olyan iskolát csinál
ni, ahová szeretnek járni a gyerekek, szülők és tanárok. 
Ennek pedig óriási a jelentősége a tanulás szempontjából, 
hiszen égetően nagy szükség van sikeres iskolai pályafutás
hoz vezető ötletekre ott, ahol felmerül a kérdés: ,,Vajon 

milyen okok, mil}'en társadalmi mechanizmusok vezetnek 
oda, hogy a gyerekeink egy része, - becslések szerint ötö
de-negyede - nem képes az általános iskolában a szükséges 
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:tl.lpkf~-i.st~k minimum5ra szert tenni, előrevetítve a fel
nőttkori munkaerő-piaci kudarcokat és megélhetési nehéz
ségckct?''15 Ahogy :tzt a Kertesi-Kézdi szeriőpáros megfo
g,\lm.m;\, a felnőttkori életesélyek alakulás5ban az általános 
iskoHb:tn mcgszen.ett késiségcknek döntő szerepük van, 
mert befoly.isolj5k, milyen középiskolát és pályát választa-
11:ik magukn;\k a gyerekek, és milyen iskolai végzettséggel 
lépnek ki a munkaerőpiacra, hogyan fognak ott érvénye
sülni, milytnek lesznek a foglalkoztatási és kereseti esélye
ik. A nemzetközi szakirodalom alapján h5rom társadalmi 
mechanizmus is beazonosítható, amely alacsony iskolai 
rc\jcsitményhez vezethet. Azok a gyerekek, akik az átlagos
nál ross1...1bb egészségi föapotban vannak; akik otthoni-csa-
1.idi környezetükön belül a készségeik fejlődéséhez fontos 
erofordsokhoz és tevékenységekhez csak korlátozottan 
jutnak hozú; illetve akik az iskolai pályafutásuk alatt a 
minőségi oktatáshoz - ami hatékony és eredményes taná
rokat, a tanulás szempontjából motiváló iskolai környezetet 
jelent, és olyan osztálytársakat, akiktől tanulni lehet - ke
,-ésbé jutnak hou.i, nagy valószínűséggel gyengébben tel
jesítenek, mint azok a társaik, akiket ezek a hátrányok nem 
érnek.16 Ahogy a Kertesi-Kézdi szerzőpáros megfogalmaz
za: .. Az egészség, a készségek fejlődését előmozdíró otthoni 
nevelési környezet és a jó iskola a sikeres iskolai teljesítmény 
:cilogai.''17 

Iskolai végzettség és foglalkoztatási esélyek 
A fiatalkori munkanélküliség európai viszonylatban is 
komol}' problémát jelent. Az alacsony végzettségű fiatalok 
munkanélküliségi rát:íj:ínak európai uniós átlagértéke 
2012-ben 30,4% volt. Hazánk azon országok közé tarro
z.ik, ahol az alacsony iskolai végzettségűek munkanélkü
lisége nagyobb kihívást jelent, mint Európában általában, 
mert hazánkban a középfokú végzettséggel nem rendel
kező fiatalok 44,7%-a volt munkanélküli 2012-ben.18 

A Kertesi-Kézdi szerzőpáros azt a következtetést vonja le, 
hogy annak, akinek ma Magyarországon nincs meg a kö
zépiskolai végzettsége, vagy a tartós munkanélküliségre, 
v:igy a rendszertelen foglalkoztatásra van kilátása, ami 
nagyon megnehezíti a társadalomba való beilleszkedést.19 

A tudás olyan tőke, amely anyagi és kapcsolati tőkévé 
konvertálható. Mivel oktatási rendszerünk ingyenes és 
kötelező, a dolgozat végén említett szociáldarwinista esz
méket valló neoliberálisoknak látszólag igaza is lehet, hi
szen a lehetőség adott, így mindenki maga tehet arról, 
hogy a társadalmi hierarchiában hova kerül. De csak lát
szólag, hiszen a család, mint a személyes kötődések első 
színtere, alapvetően meghatározza, milyen esélyekkel in
dulhatunk el a vilSgban. A családban sajátírják el a gyere
kek azokat az értékeket, elvárásokat, magatartásmintákat, 
amelyek egy adott kultúrán beliil elvárásként megfogal
mazódnak. A kultúrához igazodó „szerepkészletek" elsa-

játítása következtében kialakulnak a gyerekekben azoka 
tulajdonságok, amelyek az egyének későbbi magatarúlái 
is meghatározzák. 20 

Amikor a társadalomba való beilleszkedés mértéke nem 
megfelelő vagy alacsony szintű, a másodlagos, harmadlagt.1 
szocializációs színtereknek javítani, módosítani kellene1 
helytelen mintákat, de mindannyian tudjuk, hogyeun 
színterek a családra mint alapra épülnek rá, így ahol ll 
alappal baj van, ott félő, baj lesz az építménnyel is. Ai. 

oktatási rendszer, amelynek az ismeretek átadása, új cud;i. 
tartalmak kialakítása az elsődleges célja, még akkor~ 
képes a korai káros hatásokat meg nem történtté tenni, ~ 
az a helyzet áll elő, hogy a gyerekek az év bizonyos hó~ 
jaiban több időt töltenek a pedagógusokkal az iskolába~ 
óvodában, mint a szüleikkel otthon. Az iskola csak más<» 
lagos szocializációs színtér. Az oktatási rendszer a csaláar. 
hárítja a felelősséget, hiszen a család bonyolult módon 
több rendszeren keresztül hat a gyerekek értelmi, érzdm 
és motivációs fejlődésére, és általában olyan erős szúrókén 
működik, hogy át sem enged bizonyos hitvilágunkhoill(ll 
illeszkedő elméleteket. Kívülről csak az fog bekerülni~ 
gyermekhez, ami saját hitrendszerével, családja normfail 
értékrendjével kompatibilis. Sajnos a beilleszkedési m, 
rokat mutató, nem megfelelő mintákat átadó, deviárr 
bűnöző családi minta is bensővé tud válni, tovább kísérr. 
a gyermeket akkor is, amikor már a másodlagos swoo 
zációs színterek komoly reszocializációs erőfeszítések! 

tesznek a gyermek és a társadalom érdekében, bíivaabru: 
hogy erőfeszÍtéseik sikerrel járnak, és egyik kívántmdlcl. 
hatásként talán a szülök és a család reintegrálása is m~ 

történik. Természetesen sem szerencsésnek. sem kíváru 
tosnak nem tartanánk a család másodlagos szocializácii 
színterekhez viszonyított háttérbe szorulását, és nem'· 
tartjuk valószínűnek, hogy a családot bármikor bánnjl 
tudná szorítani az első helyről, mégis bizonyos szocilliri 
ciós hátrányoknál jó lenne megoldást találni. Azokban, 
esetekben, ami.kor a másodlagos szocializációsszímer&'. 
átadott értékek és minták a családi olvasztótégelyben ~ 
bomlanak, a szakemberek az integrációs törekvéseket J~ 
ről időre kezdhetik elölről. A szakemberek elszántan ker. 
sik a megoldást arra, hogy a pozitív példa átadása mdl:. 
a negatív minta ne öröklődjön tovább. Kísérleti progrni.' 
kar dolgoznak ki, jó gyakorlatokat honosítanak. Do!gi,: 
tom hátralévő részében a komplex lokális gyerekesélypr~ 
ram néhány jellemzőjét, majd annak a Bihari Kistérsef· 
megvalósuló egy-egy elemét szeretném bemutatni. 

Gyerekesélyek 
2006-ban kezdődött az első komplex lokális ~trk 
sély-program a Nógrád megyei Szécsényi kisté~ :. 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. mijus5I, 
szinte egyhangúlag fogadta el a „Legyen jobba~~.::' 
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1,knek!" Nemzeti Stratégia 2007-2032 bevezetéséről a 
17/2007. (V. 31.) OGY-határozatot, majd Ferge Zsuzsa 
ikadémikus asszony vezetésével megkezdődött a Nemze
óStratégiában meghatározott feladatok végrehajtása elő
~ór kormányzati, később kormányzati és pályázati forrá
lllkból. A „Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti 
ltfarégia Értékelő Bizottsága széles társadalmi összefogás-
111 végezte munkáját: a Magyar Tudományos Akadémia 
Gyermekprogram Irodája és Közgazdaságtudományi ln-

.· tb.ere, a Szociálpolitikai Tanács, a Gyermek és Ifjúsági 
~onferencia, a Roma Integrációs Tanács, a Magyar Sze
ginységellenes Hálózat, a Szociális Szakmai Szövetség, a 
Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház, 
1Magyar Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó 
Hirközségek Szövetsége is bekapcsolódott a munkába. 

• A megfelelő feladatellátás érdekében az Egészségügyi Mi
nisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
uOktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormány
uri Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, a Minisztereln_öki Hivatal és 
2 Központi Statisztikai Hivatal is segítette a munkát. 
1008-ban a „Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti 
Saatégiához kapcsolódóan uniós forrásokból indult el a 
gyerekesély programok országos kiterjesztésének előkészí
t&. 2009-ben vette kezdetét a Biztos Kezdet Gyerekhá
zak országos hálózatának kialakítása, 2010-ben öt újabb 
L-ghátrányosabb helyzetű kistérség indította el a saját 
szükségleteihez igazított lokális programját, ezt követően 
további hat kistérség is bekapcsolódott a lehető legkoráb
bi életkorban kezdődő és 18 éves korig tartó fejlődést 
meghatározó, intézményeket és szolgáltatásokat egyszerre 
cfüó programok megvalósításába. A projekt egyik erős
sége az alulról építkezés, a másik a körülményekhez és az 
egyes települések realitásához való alkalmazkodás. 22 

2011. szeptember 15-én a Ferge Zsuzsa vezetésével hat 
éven keresztül működő MTA Gyerekszegénység Elleni 
Programiroda megszűnt, de a munka folytatódott tovább, 
egyrészt a Gyerekesély Közhasznú Egyesületen, másrészt 
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyereke-

' ily-kutató Csoporton keresztül, amely 2011-től vesz részt 
aTÁMOP 5.2.1. kiemelt programban. Az MTA Társada-

' bmrudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport 
feladatai a szegénységgel, különös tekintettel a szegénység
ben élő gyermekekkel és fejlődésükkel foglalkozó hazai és 
nemzetközi kutatások eredményeinek feldolgozása, az 
újonnan megjelenő nemzetközi és hazai szakirodalom és 
l2lkmai anyagok gyűjtése és megjelenítése, adatszolgálta
tás, adatfeldolgozás, elemzés, megosztás, adatbázis-fejlesz
tés, kutatások, szakirodalmak, tanulmányok, adatbázisok 
~.önététele a közös honlapon és a TÁMOP 5.2.3 pályáza
lJ}r benyújtó kistérségek pályázathoz kapcsolódó helyzetér
ule!ései nek elkészítése és értékelése. 23 

Bihari Gyerekesély Iroda 
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulá
sa mint LHH-s kistérség is nyújtott be pályázatot és 100% 
támogatási intenzitás mellett 599 999 964 Ft támogatást 
nyert el. A támogatási szerződés 2013. április 23-i aláírá
sát követően a Berettyóújfalui térség 29 települését érintő 
program 2013. május elsején indult, megvalósítására a 
Társulás létrehozta a Bihari Gyerekesély Irodát, melynek 
fő célja a kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek 
hatékony segítése, életkilátásaik javítása, az elmaradottság 
csökkentése a térség teljes területén, a problémákat komp
lex módon kezelve. A projekt közvetlen célcsoportjai a 
Berettyóújfalui kistérségben élő gyermekek, fiatalok és 
családjaik, különös tekintettel a szegénységben élőkre vagy 
szegénységgel veszélyeztetettekre. A programban két év 
alatt több tevékenység is megvalósul: Komádiban és Bi
harkeresztesen Közösségi házak és Biztos Kezdet Gyerek
házak létesültek. A kistérség minden településén komplex 
programsorozatok valósulnak meg óvodai, iskolai, szaba
didős programok, ifjúsági programok, családi napok ke
retében. Egészségügyi szűrővizsgálatok, családi játszó
programok, az anyák és kisgyermekeik kapcsolaterősítését 
és a meseolvasás népszerűsítését is szolgáló játszóházak, 
programsorozatok, növénytermesztési technikákat meg
ismertető óvodai-iskolai, családi programok, középiskolás 
kollégisták számára nyári fejlesztő, felkészítő foglalkozá
sok, szorgalmi időben gazdag szabadidős programok, 
hátrányos helyzetű fiatalok számára színház-, múzeum-, 
mozi-, koncertlátogatások, strandolás. 

A Bihari Gyerekesély Iroda két Közösségi Ház elindí
tásában is szerepet vállalt, ahol a szervezett programok és 
a mindennapok során részben a gyerekek, részben család
jaik szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztésére 
tesznek kísérletet. Tevékenységeik és programjaik család
ban gondolkoznak, mert egyetértenek azokkal, akik sze
rint a gyermek és családja olyan mértékben összetartozó, 
hogy értelmetlen család nélkül gyermekvédelemben gon
dolkodni. A gyermeket csak a családja részeként lehet 
segíteni, a gyermekek védelme a családok védelmét kell 
hogy jelentse, mert a család olyan mértékben meghatáro
zó, befolyásoló, hogy csak a gyermek saját családján ke
resztül kaphatnak esélyt a gyerekek. Azt tapasztalják, hogy 
a roma családokkal való együttműködésüket nagymér
tékben megkönnyítette az a tudatos döntés, hogy munka
társaik között roma és nem roma, gyermekét teljes vagy 
csonka családban nevelő, nehezebb körülmények között 
élő hátrányos és nem hátrányos helyzetű is van. Munka
társaikat az adott településről választották, és szempont 
volt az is, hogy a közösség megbecsült tagja legyen, aki 
folyamatosan kapcsolatban volt és maradt környezetével. 
Programjaikat úgy szervezik, hogy azok a klienskör kí
vánságait figyelembe véve és a szakemberek által kívána-
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tosnak tartott célokat is beépítve, folyamatos kapcsolat
tartás és egyeztetés mellett, megfelelő előkészítéssel és 
utólagos hatásméréssel, a közösen átélt élmények feldol
gozásának teret engedve történjenek. Nem tudnak minden 
esetben megfelelni a saját maguk által támasztott elvárá
soknak, de arra figyelnek, ami összeköt, így a nyertes-nyer
tes hozzáállás légkörében a dolgok elrendeződnek, és 
programjaik vidámak, emlékezetesek és közösségépítő 
jellegúek. 

A már említett Multikulturális Nap mellett megemlí
tünk egy másik programot, amivel a gyerekek tanulmányi 
eredményére tudtak hami. Az Iroda munkatársai a tanul
mányi eredményeiken legtöbbet javÍtÓ diákokat a nyár 
folyamán kirándulni viszik Debrecen egyik ingyenes ját
szóterére és egy olyan városnézésre, ahol a Debreceni 
Egyetemet és a Tanítóképző Főiskolát látogatják meg. 
A program bevezetése a gyerekek és családjaik körében 
annyira jól sikerült, hogy a Komádi Közösségi Ház kisdi
ákjai közül senki sem bukott év végén, a gyerekek gyakran 
kértek év közben segítséget a tanuláshoz a Közösségi Ház 
munkatársaitól. Mindkét házban, mint bizonyítványok 
mutatják, sok esetben megdöbbentően jó eredmények 
születtek. Ennek a sikernek jelentős részét képezi a szü
lőkkel végzett „munka", amit délelőttönként a Közösségi 
Házban, délutánonként családlátogatáson, hétvégenként 
programok alkalmával végeznek. A szülök közül többen 
bejárnak a Közösségi Házakba mosni, beszélgetni, számí
tógépet használni, és mire lefut egy program a mosógépen, 
a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat is meg lehet beszélni. 
A Közösségi Házak által szervezett programok között tu
datosan terveznek olyan programokat, amelyek a család 
fontosságát, az összetartozás érzését, a szülői kompetenci
ák növelését akarják segíteni. Több nagyszerű programjuk 
közül feltétlenül meg kell említeni az „Apák Napját", ahol 
az apa-fia bajnokságok, játékos vicces vetélkedők felhívják 
a résztvevők figyelmét az együtt töltött idő fontosságára, 
az apák szerepének és ünneplésének fontosságára. A há
zasság és család erősítése társadalmi érdek. Olyan új vi
selkedésminták bemutatása, másolása a cél, amelyek segí
tik a problémamegoldást, közösségre épülő módszerek, és 
lényeges vonásuk a családon belüli kölcsönös támogatás. 24 

Roma családmentorok 
A dolgozatban egy olyan helyi program bemutatására is 
vállalkozunk, amely a Bihari Kistérség hét településén 
folyik. Roma család mentorok heti húszórás munkaidőben 
segítik a saját településükön élő roma lakosságot minden
napi életük, gondjaik, bajaik, szükségleteik, hivatalos 
ügyeik intézésében. A roma család mentor program pozidv 
fogadtatása feltételezhetően annak köszönhető, hogy az 
emberek általában olyan személyekkel keresnek kapcsola
tot, akiknek szociális háttere, családi szokásai valamelyest 

hasonlítanak az övéikhez. Azokhoz vonzódunk, akik , 
fogadnak bennünket, képesek szociális szükségletei: 
kielégíteni, és hozzáállásuk a világ dolgaihoz hasonló. 
képzett, rendszeres munkával és jövedelemmel rende!kc 
segítő szakemberek, pedagógusok, önkormányzati dal~ 
zók és a társadalom szélére sodródott családok köz.öt 
roma családmentorok összekötő kapocsként tudnak rr. 
ködni. Munkájuk legmeghatározóbb részét éppen ei 

összekötő szerep jelenti. Az intézményrendszer és acsa 
dok közötti közvetítés számos előnnyel jár a részrvev 
számára. Gyakran előfordul, hogy a kitöltendő kérvén1 
a roma családmentoron keresztül jutnak el a hivatalbé 
családhoz, és a mentor nemcsak el- és visszaviszi a kit 
rendö papírokat, hanem az értelmezésükben, kitöl 
sükben is segíti a családot. Az iskolával, óvodával v: 
rendszeres kapcsolat is meghatározó eleme a roma csal: 
mentorok munkájának. Néhány hónap alatt annyira 
fogadták őket a települések vezetői, hogy rendezvények 
szülői értekezletekre, megbeszélésekre, fegyelmi tárgya 
sokra is kapnak meghívást. Ezenkívül részt vesznek ol) 
rendszeres programok szervezésében is, amelyek a hát 
nyos helyzetben lévő családok szocializációs készs~ 
fejlesztik, a szülök nevelési kompetenciáit növelik, és m 
tát nyújtanak a szabadidő hasznos, rekreációt, regene 
lódást segítő eltöltésére. Beszélgetökörök, települé: 
belüli összejövetelek toborzási munkáiban is rendszere 
részt vesznek. Egymással együttműködve olyan telepi 
sek közötti együttműködéseket valósítanak meg, amel: 
segítik saját közösségeik építését, olyan közösségfejles 
programok lebonyolításával, amelyeken keresztül a g~i 
kek, családjaik, településeik figyelmét saját értékesség 
re, tehetségükre irányírják. Zenei tehetségkutató, zt 

találkozó, focimeccsek, kirándulások, biciklitúrák, cs 
di napok szervezésében, lebonyolításában vesznek ré 
sok esetben ötletgazdaként. 

,,Anya, mesélj, játssz velem!" 
Az iskola feltételezi és elvárja a könyvekből megszer 
tudást, és épít rá. Ez a fejlődés a kisgyermekkorban· 
dődö mesekönyv-nézegetéssel, meseolvasássaJ veszi 
detét, és folytatódik az óvodai nevelésen keresztül a 
kola-előkészítö foglalkozásokon át az iskoláig. Amili 
a gyerekek iskolába jutnak, már többéves tapasztal: 
mögöttük az írott forrásokhoz kapcsolódó alapismen 
ről. Környezetükben megszokott, elfogadott, minde 
pos dolog az írás-olvasás és az írott források has2.113 
,,Mindezekből a készségekből a hagyományos cigán: 
zösségek gyermekei úgyszólván semmit sem sai:itir. 
el. A hagyományos cigány közösségekben a cig.in~ 
gyermeket körülvevő tárgyi világból hiányi.ik a ~-e-r 
könyv (s többnyire hiányzanak a játéktárgyak is): a fr 
tekkel való közös tevékenységből, a mindenn3pi 
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~lrzeteiből rendszerint hiányoznak azok a tipikus hely
ittek, tevékenységek, amelyekben a fentihez hasonló, 
· Jrásbeliséggel kapcsolatos események« előfordulhatná-
1lk." Vagyis az írástudatlan vagy funkcionálisan írástu
~ltbn szülők gyermekei híján lesznek azoknak a minták
r.lk, amiket a felnőtt világ a könyveken keresztül közvetít, 
is azoknak az információknak, amiket a könyvekből 
kaphatnának meg. Az iskola előtti nevelés, amely acsa
lidban történik, a harmadik világból már jól ismert. Fö 
ctlkitüzéskénc a családi élethez kapcsolódó iskola előtti 

; szocializációt érdemes kitűzni, mert ennek a módszernek 

1 hatékonyságával nagy szocializációs hátrányok is áthi
dllhatók. 25 

A roma családmentorok munkájának lényeges eleme 
,-olt az a programelem, amely „Anya, mesélj, játssz velem!" 
néven mind a hét településen megrendezésre került. Acsa
lidokkal való kapcsolattartás a roma családmentorok szá
mára kiváló lehetőséget teremtett a családok problémáinak 
fdtárására, a megoldások közös keresésére. Egyik legsú
lyosabb probléma az alacsony iskolai végzettség és az ebből 
2dódó hátrányok. Ennek a programsorozatnak egyik cél-

. jl változást elindítani ezen a téren. Az „Anya, mesélj, 
jitssz velem!" foglalkozások során rendszeresen isméclődő 
idóközönként találkozott a helyi óvodában a nyolc-tíz 
C5:lládból álló csoport. Minden találkozásnak más cérnája 

1 
rolt, de mindegyik alapját a játékos önismeret, a mesék, 
rmek, játékok, közös élmények világa adta. A program 
nagyon népszerü volt, és általában ugyanazoknak a csa
ládoknak a részvételével zajlott. Az édesanyákon, édesapá
kon kívül nagymamák és nagypapák is részt vettek a 
közös foglalkozáson, természetesen a gyerekekkel együtt. 
A családok kaptak mesekönyveket, amiket otthon együtt 
oki.sgattak a gyerekekkel, és egymás között is cserélgettek. 
A találkozók végén minden család megtarthatta a számá
r. legkedvesebb mesekönyvet. A program bevezetését 
roma családmenrorok végezték, és a rendezvényeken tar
tották a kapcsolatot a családokkal, intézményekkel, tré
nerekkel és a program helyszínéül szolgáló óvodákkal. Bár 
az.Anya, mesélj, játssz velem!" a hárrányos helyzetű csa
ládok bevonására tett kísérletet, a foglalkozásokon roma 
ésnem roma, hátrányos, halmozottan hátrányos és nem 
hátrányos helyzetű családok is részt vettek, növelve ezzel 
a közösségek összetartó erejét. 

Győztesek és vesztesek 
Magyarország holnap utdn címmel tanulmánykötet jelem 
meg az ezredfordulón, melyben arról olvashatunk, hogy 
Európában a jóléti állam szerepét egyre inkább átveszi 
értékrend szempontjából a szociáldarwinista eszméket 
valló neoliberal izmus, amely a társadalmat olyan küzde
lem terepének fogja fel, ahol győztesek és vesztesek van
nak, és mindenki maga tehet arról, hogy a társadalmi 

hierarchiában hova kerül.26 Hazai és nemzetközi tanul
mányok igazolják, hogy minél alacsonyabb iskolai vég
zettsége van az egyénnek, annál nagyobb annak a kocká
zata, hogy nem jut hozzá a számára megfelelő, éltető, 
értelmes, önmegvalósítását segítő munkához. ,,Az általá
nos iskola végére megszerzett alapkészségeken tehát igen 
sok minden múlik. A jó alapkészségek hosszú távra meg
alapozzák, a gyenge készségek pedig hosszú távon aláássák 
a fiatalok munkaerő-piaci érvényesülését és tág értelemben 
vett életesélyeit."27 A magasabb iskolai végzettségű embe
reket jobb alkalmazottnak tartják; az emberitőke-elmélet 
is azt feltételezi, hogy az iskola törvényszerűen tudást ad.28 

Ahogy nő az emberek iskolázottsága, úgy lesz egyre ma
gasabb az általuk végzett munkáért kapott munkabér.29 

A munkalehetőségek előrevetítik a boldogulás lehetőségét 
is. Azokban a kistérségekben, ahol halmozódnak a hátrá
nyok, a munkavállalás a legfontosabb meghatározója lehet 
az emberek boldogulásának vagy az esetek sajnálatosan 
magas számában a vegetálásnak. Kijelenthetjük, hogy a 
munkalehetőség hiánya a boldogulás legfőbb kerékkötő
jévé válhat.30 

Az ember alapvető szükséglete, hogy földi létének le
gyen értelme, és élete mások számára is hasznos legyen, 
függeclenül arról, hogy tagja-e születése folytán egy etni
kai vagy hátrányos helyzetű csoportnak. Abban a társa
dalmi jövőmodellben, ahol győztesek és vesztesek vannak, 
mindenki veszít, mert a vesztesek rossz lelkiállapota, 
keserűsége megkeseríti az egész társadalom életér. A men
tális betegségek, devianciák melegágya a tehetetlenség, 
kilátástalanság, áldozatszerep, erőtlenség, értéktelenség. 
A roma családmenrorok, közösségi házak kezdeményezé
se olyan kísérleti program, amit az elmúlt években or
szágszerte többször, több helyen megvalósítottak már. 
Képzésekkel támogatott segícöket az iskolákban, egész
ségügyi intézményekben, szociális intézményekben is 
alkalmaznak, sajnos általában csak egy-egy pályázati 
projekt erejéig. 

„Nagy dolgokat nem tudunk tenni - mondta Teréz 
anya-, csak kis dolgokat nagy szeretettel." A dolgozatban 
említett, családokkal végzett munka sok türelmet, szaktu
dást, elfogadást kíván, viszont ezen értékek a szülőkön 
keresztül továbbadódnak a gyermekek felé. Kiindulva ab
ból, hogy egy család általában több gyermeket is nevel, 
ezek a tudástartalmak minden gyermeknél újra hozamként 
jelenhetnek meg. Ez már önmagában is igazolná és indo
kolttá tenné a hátrányos és halmozottan hátrányos helyze
tű családokkal való intenzív foglalkozás hasznosságát. 
Minél több gyermeke van egy hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű családnak, annál jobb befektetés lenne 
a szülőkkel való - önmaguk, gyermekeik és családjuk ér
dekében végzett - munka. A végső nyereséget azonban 
még a legmerészebb becslésekkel sem lehet bejósolni, hi-
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szen az üzleti világban gyakran használt kulcsszó, a hatás
többszörözódés a családok életére is alkalmazható. Vagyis 
amit az idösebb gyermekek a szü leiktől megtanulnak, saját 
pé!dáju kon keresztül is továbbadják fiatalabb testvéreik 
felé, így a szülők mellett egyre több irányból kaphatnak 
pozitív, életjobbító hatásokat a fiatalabb gyerekek. Ebbe a 
munkába fektettek energiát a közösségi házak munkatársai 
és a roma családmentorok, mert már néhány hónap alatt 
meglátták a segítés hatékonyabb lehetőségét. A fenti példák 
bemutatásával az volt a célunk, hogy ráirányítsuk a figyel
met a „kis dolgok" nagy hatásaira. 
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Közjó és természetjog 

Tanulmányunk a kereszténység társadalmi tanításának két fontos területét kívánja bemutatni. Egyben záró
fejezete egy sorozatnak, mely a Kapocs folyóiratban az elmúlt években jelent meg.' A keresztény társadalmi 
tanításnak nincs önálló társadalommodellje és politikai programja. Erkölcsi szempontjai vannak. S ha valaki 
azokat figyelembe veszi, azzal nem takarítja meg azt a fáradságot, hogy saját viszonyai között saját kérdé
seire konkrét választ keressen.2 A keresztény társadalmi tanítás öt általánosabb filozófiai és ekkléziológiai 
(egyházi) tételre épül: 

1. A világ ellentmondásos, de végeredményben jó. 
2. A világ autonóm valóság. Autonómmá és e világivá válása Isten akarata. vagy más megközelítésben 

keresztény folyamat. 
3. Mind az e világi és a túlvilági valóság egybeolvasztása, mind egymástól való radikális elválasztása és 

kapcsolatuk tagadása, mind a világ elutasítása ellentétes a kereszténységgel. 
4. Az Egyház sajátos szerepe Isten és a világivá vált világ közti köztes szerepből következik. 
5. A keresztény ember feladata a világ világi (szekuláris), öntörvényű voltának és autonómiájának tudo

másulvétele, fenntartás nélküli elfogadása és saját vallásos életmodelljének ezen belül történő meg
valósítása. 

Kulcsszavak: közjó, igazságosság, természetjog, alapvető emberi jogok 

1. A közjó 
Az ember közösségi természetének megfelelően az egyén 
java szükségképpen kapcsolatban áll a közjóval. Senki sem 
sziget. A közjó alapelve - amelyhez a társadalmi élet min
den elemének igazodnia kell avégből, hogy elnyerje teljes 
értelmét - valamennyi személy méltóságából, egyszeri 
voltából és egyenlőségből ered. 3 

A közjó érdekében tehát rörekedni kell „azoknak a tár
sadalmi feltételeknek az összességére, amelyek mind a 
csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, 
hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket".4 

A közjó nem egyszerűen a társadalom minden egyes 
tagját megillető részletes javak összessége. Mivel minden
kié együtt és külön-külön, s az is marad, a közjó - közös 
dolog lévén - oszthatatlan; csak együtt érhető el, növel
hető, őrizhető meg a jövőben is.5 

Ahogy az egyén erkölcsi cselekvése jó tettekben valósul 
meg, úgy a társadalmi cselekvés a közjó megvalósításában 
válik érzékelhetővé. Köverkezésképpen a közjó az erkölcsi 
jó társadalmi, közösségi dimenziójaként fogható fel. 

A közjó minden egyes ember életét érinti: mindenkitől 
okosságot kíván, de leginkább azoktól. akik a hatalmat 
gyakorolják.6 

A közjó három lényeges elemet foglal magában: 
• Először is feltételezi a személy tiszteletét, úgy, ahogy 

az van. A közjó nevében a közhatalomnak tiszteletben 

kell tartani az emberi személy alapvető és megmásít
hatatlan jogait. A társadalom köteles megengedni, 
hogy hivatását megvalósítsa. Különben is a közjó a 
természetes szabadság gyakorlásának feltételeiben áll 
fenn, amelyek elengedhetetlenek az emberi hivatás 
teljes kibontakoztatásához. ,,Tehát: jog a lelkiismeret 
helyes rendjének követéséhez, jog a magánélet sérthe
tetlenségének biztosításához és az igazi szabadsághoz, 
beleértve a vallásgyakorlat területét is."7 

• Másodszor: a közjó követeli a helyes társadalmi ren
det és a társadalmi szervezetek kibontakozását. A fej
lődés az összes társadalmi kötelezenség foglalata. 
Igaz, hogy a hatalom önkényessé is válhat a közjó 
nevében az egyes csoportok érdekei szerint. A hata
lomnak lehetővé kell tenni mindenki számára mind
azt, ami a tényleges emberi életformához hozzátarto
zik: a táplálékot, a ruházatot, az egészséget, a munkát, 
a nevelést, a kultúrát, a megfelelő tájékoztatást, a 
családalapícás lehetőségét stb. 8 

• És végül: a közjó magában foglalja a békét, vagyis az 
igazságos rend állandóságát és bíztonságát.9 Feltéte
lezi, hogy a hatalom biztosítja - tisztességes eszkö
zökkel - mind a társadalom, mind tagjainak bizton
ságát. Erre alapul a jogos ön- és közösségvédelem. 

Ha minden emberi közösség birtokol is olyan közjót, hogy 
magát annak ismerje el, ami lenni akar, annak legteljesebb 
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megvalósulása mégis a politikai közösségben érhető el. Az 
állam feladata az, hogy megvédje és előmozdítsa a polgári 
társadalom, az állampolgárok és a közbülső cescülecek javác. 

,,Az emberek egymásról való függései kölcsönösen fel
erősítik egymást: és lassanként kiterjednek az egész fóld
re.10 Az emberi család egysége, amely egyesíti azokat, akik 
egyenlő természeti mélcóságnak örvendeznek, igényli az 
egyetemes közjót. Követeli a nemzetek közösségének olyan 
szervezetét, amely gondoskodik az emberek különböző 
szükségleteiről mind a társadalmi élet területén (élelmezés, 
az egészségügy, a nevelés ... ), mind pedig a különleges 
helyzetben lévőkön, bárhol is jelentkezik az (pl.: enyhíte
ni a menekültek nyomorán, segíteni a kivándorlókat és 
családjaikat)." 

A közjó mindenkor az egyén előrehaladására irányul. 
,.A dolgok rendjét mindig a személyek rendjének kell alá
vetni és nem megfordítva. Ennek a rendnek az alapja az 
igazság, amit az igazságosság épít és a szeretet élcet."11 

A közjó fogalmát a nyugati társadalomfilozófia Arisz
totelész tanítására vezeti vissza.12 A nagy filozófus szerint 
minden tudomány és mesterség végcélja a jó, a politikában 
pedig „jó az igazság, ami a közösségre hasznos" (Politika). 

Aquinói Szent Tamás szerint az emberiség számára a 
legfőbb jó az, amit Isten kíván a számára. Az ember így 
tudja a közösség javát (bonum commune) szolgálni, ha 
Isten akaratához igazodik. 

A1 Egyház társadalmi tanításában a szabadság és fele
lősség, az igazságosság és szolidaritás értékei teremtenek 
egyensúlyt az egyén és a közösség között, aminek hatásá
ra az ember felszabadul a resti és szellemi létfeltéceleic 
gácló hatások alól. Ezc a fejlődésre nyitott harmonikus 
állapotot nevezi a katolikus társadalmi tanítás közjónak. 

A közjó definícióját XXIII. János pápa a következő

képpen adca meg: ,.Az államok vezetőinek világosan tisz
tázniuk kell a közjó helyes fogalmát, ami magában fog
lalja a társadalmi élet azon feltételeinek az összességét, 
melyek révén az egyének teljesebben és akadálytalanabbu 1 
képesek tökéletesedésük felé haladni."13 A II. vatikáni zsi
nat lényegében ugyanezt a definíciót követi, és hozzáteszi: 
,.Minden egyes csoportnak számot kell vetnie a többi cso
port szükségleteivel és jogos igényeivel, sőt az egész embe
ri család közjavával is."14 

,.A közjó kötelezettséget ró a társadalom minden tag
jára, és senki sem vonhatja ki magát az alól, hogy képes
ségeinek megfelelően annak megvalósításáért és kibonta
koztatásáért munkálkodjon. Mindenki felelős a közjóért. 
Ugyanakkor mindenkinek megvan az a joga is, hogy a 
közjó keresése nyomán kialakuló társadalmi életkörülmé
nyek haszonélvezője legyen."15 

A közösség és az egyén viszonya sajátos dinamikát hor
doz. A közösségnek az érdeke (java) megelőzi az egyének 
érdekét (javát), ha azonos értékről van szó. 

A közösség és az egyén különböző értékei esetén a sze. 
mély elsőbbséget élvez a közösséggel szemben.16 A szemc1y 
méltósága fólöcce áll mindennek, jogai és körelességd 
egyetemesek és sértheteclenek.17 

Az Egyház társadalmi tanítása szerint a politika .oko1 
fáradozás a közjó érdekében".18 A politikának be kell mu. 
tatnia a társadalom által kitűzött célok értékét, meg kell 
teremtenie a feltételeket, amelyek álral a kitúz.ört célok 
megvalósulnak. Végül a politikának fontos szerepe van2 
társadalom konkrét problémáinak megoldásában, rehá12 
cselekvésnél is. 

A közjó elérése iránti felelősség tehát az egyes szemé
lyeken túl az államra is vonatkozik, mivel a politikai te
kintély létének értelme a közjó. A társadalmi élet végcélj1 
a történelmileg megvalósícható közjó. 

A hatalom akkor működik törvényesen, ha annakszeo
teli magár, hogy az állam közjavát előmozdítsa. Enná 
eléréshez erkölcsileg megengedhető eszközöket kell hasz. 
nálnia. 

A politikai hatalmat az erkölcsi renden belül kell gy.
karolni, és biztosícani kell a szabadság gyakorlásánakfd
tételeit 

A közjó biztosításának érdekében minden ország kor
mányának sajátos feladata, hogy a különböző részérdekt
kec összehangolva hozzák meg a döntéseket az igazságos
ság alapján.19 

A közhatalom egyik leginkább összetett funkciója , 
csoportok és egyének részérdekeinek korrekt összebékí:~ 
se. A demokratikus államban, ahol a döntéseket rendszt
rint a közakarattal választott képviselők többségi alapoo 
hozzák, a kormányzatra az a kötelesség is hárul, hog_i 
országuk közjavát ne csupán a többség által meghatározocr 
irány alapján szabják meg, hanem legyenek tekimettdi 
civil közösség minden tagjának tényleges javára, ideéro: 
a kisebbségi helyzetben élőket is. 

Az állam feladata, hogy megvédje és előmozdi1521 
társadalom közjavát. Az egész emberi család közjava Olt;" 

kívánja egy nemzetközi társadalmi szervezet lérezéit 
A társadalom közjava nem öncél, értékét a személyrét,· 
céljainak eléréséhez, illetve az egész teremtés egyetetr 
javához való viszonya szabja meg.20 

A közjót többféle módon értelmezik, s vannak kö:ct 
tük szélsőséges irányzatok is. 21 

A szélsőséges liberalizmus szerint a közjó akkon-alk 
meg legteljesebben, ha a társadalom megengedi, h0:: :I 
gyengék és az erősek érdekei szabadon ütkömnek rf 
mással. Így az erősek még erősebbek lesznek, a gyetfi 
még gyengébbek. A gyengék szabadsága olr mérrel-l( 
lecsökkenhet, hogy természetes jogaikat sem cudj.i.ke: 
védeni. A csak nyereségre törő, tisztán piaci szemk'.~

1 
országokban a szegények és hátrányos helyzetüek ~~j· 
igényeit nem veszik figyelembe. 
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A szélsőséges kollektivizmus pedig az egyént cocálisan 
J.liveti a közösségi érdeknek. Persze a közösségi érdek, 
rniközben oszcályérdekről beszél (tehát már nem celjes 
nemzeti közösségről), tulajdonképpen egy szűk pártelit 
.egyenlöbbségéc" valósícocca meg. Ez a szemléletmód jel
lemezte a marxista-kommunista országokat. 

Végül az ún. egoista irányzat az egyéni érdekérvénye
sítést helyezi előtérbe, s nem a család vagy a nemzet kö
zösségét. Az egyházi tan írás a közösség javát a kinyilac
koztatott igazság fényénél szemléli, mely az ember 
legfontosabb jogaira hívja fel a figyelmet. 

A modernitás a társadalmat részrendszerekre differen
ciálta, s így társadalom egyre komplexebbé válr. Az Egy
ház társadalmi tanítása szempontjából a kérdés az, hogy 
milyennek kell lennie a szolidaritáselvű, közjóra irányuló, 
harmonikusan strukrurálc társadalmi szerkezetnek, ha 
figyelembe vesszük a részrendszerre való szérragolást és az 
ebből eredő komplexirást.22 

A Parsons, Luhmann és Habermas álral e\emzerr rár
sad:ilmi alrendszerek közül kiemelhetjük a politikai, gaz
dasági, kulturális, családi-szociális és tudományos-tech
nikai részrendszereket. 

A politikai célkirüző, döntéshozó alrendszer feladata, 
hogy a röbbi részrendszere jogi keretrendelkezésekkel úgy 
irányítsa, hogy a közjóra nézve hatékonyan gyakorolja 

1 feladatát a többi részrendszer. 
A gazdasági alrendszer vonatkozásában a cél a haté

kony, az elosztás és az együttműködés vonatkozásában 
participatív és ökológiailag környezetkímélő gazdaság, 
mely közvetítő eszközrendszer az ember önmegvalósítá
sához.23 

A tudományos-technikai részrendszer feladata, célja a 
rudás és képesség kibontakoztatása, fokozása. 

A kulturális részrendszer sikere a modernitás erköl-
: csi-emberjogi bázisának plauzibilirása s ezzel a szolidari

táselvü, közjóra irányuló, harmonikusan srrukrurálr tár
sadalmi szerkezet iránti elköteleződés kialakírása.24 E téren 
alapvető az ember lényegével és rendeltetésével kapcsolatos 
(filozófiailag és vallásilag megfogalmazott) világnézeti 
alapbizonyosság. 

--

Rendkívül fontos a közjó megvalósítása szempontjából 
a család részrendszere. Az állami családpolitika, a család 
esélyhelyzetének biztosítása, valamim a családdal szem
beni „strukturális kíméleclenség" leküzdése. (Hasonló 
szempontok érvényesek a társadalom további részterüle
teire, amelyek bizonyos autonómiára tettek szert, így pl. 
az egészségügy, okrarásügy stb. vonatkozásában.) 

A globalizált világban egyre dominánsabbak a nem
zetközi vonatkozások, s egyben nő a szerepe és felelőssége 
a politikai alrendszernek, mely ténylegesen abban a hely
zetben van, hogy gyakorolja a többi részrendszerrel szem
beni elsőbbségét. 

Farkas Péter: Közjó és természetjog 

A közjó nem egyenlő az egyéni jólérek összegződésével. 
A közjó nem összegződés, hanem jellegét tekintve az egyé
ni jólétek összegéről különböző új érrék.25 Minden társa
dalmi alakulatnak, így egy városnak vagy egyetemnek is, 
megvan a saját közjava. Ha pedig éppenséggel közjóról 
beszélünk, akkor azon az állam, .,egész társadalmának" 
közjavár értjük. Azoknak az intézményeknek és állapo
toknak az összességéről van szó, melyek lehetővé teszik az 
egyének és a kisebb életcsoporrok számára, hogy rendezett 
együttműködésben Isten álral elrendelt lelki kireljesedé
sükre (személyiségük kibonrakozratására és kulrurális 
képességeik megvalósítására) törekedjenek. Irt természe
tesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a világmére
tű összefonódás korszakában a bonum commune, melyet 
eddig többnyire az államra leszűkítve értelmeztek, napja
inkban egyre egyetemesebbé válik, és az egész emberi 
nemet érintő jogokat és kötelességeket foglal magában. 

A közjóról megállapíthatjuk, hogy három lényeges ele
met foglal magában: az alapvető személyi jogoknak és 
lelki javainak a fejlődését és felvirágoztatását, a csoportok 
és tagjaik biztonságát és békéjéc.26 

,,A közjó az egész emberhez tartozik, azaz mind testi, 
mind lelki szükségleceihez."27 

Ezért teljesen az emberi természet lényegéhez tartozik, 
hiszen az ember tökéletesedésének a felrérele, így a közjó 
szükségessége a természetrörvényből vezethető le. 28 Mivel 
az áUam célja az emberi személy szolgálata s nem bizonyos 
csoportoké, nem engedhető meg, hogy csak egyesek javát 
szolgálja. Arra kell törekedni, hogy mindenkinek hasonló 
felréreleket reremrsen személyiségének kibontakoztatásá
hoz. Egyes csoportok (vagy népek) jóléte nem sértheti mis 
csoportok (vagy népek) jólétét. Ezért - hogy a jólét való
ban közjó, közös jó legyen - szükséges a társadalmi éler 
résztvevőinek az olyan mérvű önkorlátozása, hogy egyesek 
joga ne sérrse mások jogát. 

Az emberi méltósághoz hozzára rrozik a közjó elömoz
dícása. Mindenkinek körelessége azon dolgozni, hogy 
létrehozza és fennrarrsa azokat az intézményeket, melyek 
legjobban szolgálják az emberi élecfelcérelekec. 

A köz javár szolgálni minden egyes ember szám;ha 
személyes erkölcsi követelmény is, hiszen a „szeresd fele
barátodat" parancsa nem más, mim a másik embernek, a 
közösség tagjaként élő felebarátnak, magának a közösség
nek a szolgálata, javának előmozdítása aktív, cselekvő 
támogatással és részvétellel. Ez egyben a politikának, a 
közösség érdekében végzett munkának is az általános és 
megalapozó célja és érrelme.29 

A közjó a hétköznapi életet szolgáló konkrét elkörele-
zecrségkénr a gyakorlatban nyeri el az értelmét azáltal, hogy 
az államhatalom a polgárok bevonásával szilárd, kiszámir
ható és igazságos jogrendet alkor, a közszolg-Jlcarásokat 
"emberivé és elérhetővé" teszi, bizcositja azok szakS1.erúsé-
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gét, védi az emberi közösségi jogokat, a szociális biztonsá
got, a környezetvédelmet, a lelkiismereti és vallásszabad
ságot, a kultúrát, a munkát, a lakhatást és az oktatást: jót 
cselekszik. Ezáltal bontakozhat ki az állam működését 
igazoló erkölcsi jó - a közjó társadalmi dimenziója.30 

A közjót veszélyeztető gyakorlati problémák az embe
ri önzésböl fakadnak.31 Az egyéni érdek gyakran szembe
száll a közösség javával, hiszen az egyéni előny sokszor a 
közösség megkárosítása által biztosÍtható. 

Az utóbbi időben a nemzetállamok a gazdasági és a 
pénzügyi tőke globalizációja miatt egyre nehezebben tud
ják érvényesíteni a közjóra irányuló tevékenységüket.32 A 
globális gazdasági töke kihasználja a szegényebb országok 
olcsó munkaerejét és emberjogi hiányosságait - alacso
nyabb áron képesek a termékeiket a nemzetállamok pia
cain árulni. 

A közjó elérése iránti felelősség és elkötelezettség azon
ban nem csupán szűkebb közösségekben, nemzeti dimen
ziókban, hanem az emberiség egésze érdekének figyelem
bevétele által teljesedik ki. Elsősorban nemzetek közötti 
egyenrangúsághoz és párbeszédben a béke iránti elköte
lezettségben, a globális környezetvédelem szempontjainak 
érvényességében a teremtett világ megőrzésében és fenn
tartható fejlődés feltételeinek megteremtésében, követke
zetes érvényesítésében kap gyakorlatias arculatot. 

A közfelelősség tehát a személyes részvétel biztosításá
tól az egyetemes emberi lét iránti elkötelezettségig terjed, 
beleértve az emberek és népek jólétének gyarapítására tett 
lépéseket. 33 

II. A természetjog 
A természetjog gyökerei éppúgy a görögökhöz nyúlnak 
vissza, mint az európai kultúra sok más szellemi értékéé. 
Ennek alapja a sajátosan emberi .természet", mely azt jelen
ti, hogy az ember nem csupán egyedi mivoltában, hanem 
a humánum tekintetében is jogalany. Benne a közösségre 
rendelt emberi létforma keresi jogi megalapozását. A ter
mészetjog ezért igen jelentős elökészitője volt az Emberi 
Jogok deklarációjának. Ezzel legsajátosabb célját elérte. 
Mégis szükség van rá, hogy újra áttekintsük szemléletének 
alakulását és korunkban időszerű filozófiai újraértékelését 
olyan tételek fölvázolásával, melyek kiegészírik a régieket, 
egyben pedig a jelen nyomasztó problémáinak megoldásá
hoz kf nálnak egyetemes érvényű megalapozást. 

A természetjog fogalma 
A természetjogban a „természet" szó értelmezésre szorul. 
Már Hume-nak is feltűnt, hogy „nincs még egy ilJ·en két
értelmű és homályos kifejezés".34 A .természetes" többek 
között szemben állhat a .mesterségessel", de a „természet
fölöttivel" is. A katolikus teológiában jellemző a „személy" 
és a „természet" megkülönböztetése, akár a Szenthárom-
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ság, akár a Megtestesülés kérdését tekintjük. A merőben 
e világi fogalmi megkülönböztetés már nem ilyen egy
értelmű. Sőt az emberlét individualitása és közösségi di
menziója sem különül el határozottan, amikor a ,,termé
szet" szót használjuk. Beszélünk ugyan egyetemes 
„emberi természetről", de ugyanakkor arról is, hogy „ilyen 
a természetem", ami azt jelenti, hogy egészen egyedi mi
voltom hajlamait tekintve: ,,ilyen vagyok". Ezért main
kább úgy fogalmazhatunk, hogy a közösség relációjában 
tekintett ember személyi méltóságára alapozott jogokról 
van szó, amelyek maradandó érvényűek a térben és idö
ben, miközben dinamikus jellegük is biztosítva van, vagy
is továbbfejleszthetők. 35 

Mi teszi indokolttá a jelenben való reflexiókat vele kap
csolatban? A természetjog kezdettől filozófiai kérdés is. 
Indokolt tehát, hogy ezt a jellegét szintén figyelembe ve
gyük. Egyértelműen megállapítható, hogy nem velünk 
született, mint valami kész ismeret. Velünk született vi

szont a lelkiismeret és az az értelem, amelynek belácisa 
alapján tételeit meg tudjuk fogalmazni a különböző korok 
tudatszintjén és igényei szerint. Ha a hegeli dialektika jól 
ismert hármasságát alkalmazzuk rá, akkor a klasszikus 
természetjogi szemlélet a „tézis" fogalmi körébe kerül, 
modern értelmezése az antitézisbe és a posztmoderné - a 
jelenben - a szintézis kategóriájába. Utóbbi nem csupán 
a természetjog pluralizmusára utal, hanem inkább hagyo
mányos értékei újrafelfedezésére. 

Mi jellemezte a modernitás „antitézisét"?36 Már aszi
zadelőn jelentkezett a hagyományos természetjoggal szem
ben a jogpozitivizmus visszautasÍtÓ magatartása. A mo
dernitást a továbbiakban is a kritikai szembenállás 
jellemezte, elsősorban a volt Nyugat-Németországban. 
Erre vonatkozólag elég egy német kötetet idézni a 60-as, 
70-es évekből, amely három kiadást ért meg: Das Problem 
der Naturrechtslehre (1964). Ezt további kritikus hang
vételű könyvek követték. Magát a természetjogot azonban 
ezzel aligha lehet kétségbe vonni, legfeljebb annak nro
skolasztikus értelmezését. Hiszen Hugo Grotiusék is kri
tikával illették a korábbi nézeteket. A természetjogban 
azonban van valami maradandó érték, amivel ellensúlyoz
ni lehet az ember individualitásának túlhangsúlyoz.is:ír, 
és jogilag is meg lehet alapozni az egyénnek a közösség 
iránti elkötelezettségét. A posztmodern szemlélete ebben 
a kérdésben is fölveti a hagyomány rehabilitálását. 

Mi voltaképpen a természetjog a polgári jogok viszony
latában? Olyan jogi alaptételek foglalata, amelyek meg
alapozzák és ellenőrzik a pozitív jogalkotást. Ezek a céc~ 
lek az emberi lelkiismeretre, az értelem belárásin b 1 

történelmi tapasztalatra alapozhatók. Jellemző a lelkti~
mereti visszajelzés a foglyokkal való embertelen binism&l 
esetében. Jól felismerhető szerepe van az értelmi belárb
nak, amikor tiltakozunk, ha valaki lehetetlent kívin ro-
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líi nk. Az etikai és jogi gondolkodás történeti kontextusa 
~ nélkülözhetetlen segítséget nyújt a rermészetjogalapré-
1deinek megfogalmazásához, mely egyben a történetiség 
módosító hatásait is érzékelteti. Ezzel bizonyos konszenzus 
kapcsolható az érvelésbe. 

A természetjog alapkövetelményei re is érvényes azon
ban, ami a természetes erkölcsi törvényre. Ez Aquinói 
Tamás egész szemléletét jellemzi, előzőleg azonban már 
Pál apostol teológiájában is fölfedezhető. Eszerint: a lét
forma megalapozza a cselekvést (ex esse ad agere). Az ér-
1dmes létforma megalapozza az értelmes cselekvést, az 
crnber közösségi léte viszont a közösség iránti tartozás 
elemi követelményeinek fölismerését és elismerését köve
teli meg. Az utóbbi az, amely a természetjogban szerepet 
kap, m ível az a közösség relációjában érvényesülher.37 

A természetjog és a történetiség kategóriája 
A természetjog tételei nem velünk születettek. Azokat meg 
kell fogalmazni és ki kell mondani, sőt minél szélesebb 
körben el is kell fogadtatni. Tételeinek megfogalmazása 
1ZOnban be van ágyazva az emberi rudat történeti folya
mad.ba.38 A természetjognak ezért evolurív jellege van. 
Ebben pedig a bölcselerrörrénet, az etikatörténet és a jog
történet adja meg a támpontot annak megértésére, hogy 
bizonyos korban mit tartottak fontosnak természetjogi 
vonatkozásban. Lényeges dolog ezzel kapcsolatban annak 
megállapítása, hogy ez a történelmi beágyazottság nem 
jelene relativizmust. Annak elfogadása ugyanis magát a 
természetjogot tenné lehetetlenné. A relativizmussal szem
ben az organikus fejlődés jelzi a kibontakozás lehetőségét, 
amely az Emberi Jogokban teljesedik be. A történelmi 
rudat hermeneutikai elve ugyanis nem a relatívirásban 
mutatja meg sajátos jelentőségét, hanem elsősorban azzal, 
hogy masszívvá tesz bizonyos természetjogi vonatkozású 
tételeket. A történelmi tapasztalás kísérleti kamrájában 
válik kipróbáltan maradandó elvvé például az emberi sze
mély tisztelete Senecától Kantig, nem szólva a Bibliáról 
ragy az Egyház következetes tan írásáról. Ugyanígy bizo
nyul maradandónak a más tulajdonának védelme, a tar
lDzás megadásának körelezerrsége vagy a szerződések 
betartásának természetjogilag megalapozható követelmé
nye (Pacra sunr servanda). Ugyanakkor a természetjogi 
tételekben tükröződő fejlődést is a történetiség hermene
utikai elvével lehet megalapozni. A rabszolgaság eltörlése 

, hosszú történelmi fejlődés eredménye. Ebben azonban a 
természetjog megelőzte a tételes jogalkotást, igazolva ebbé
li jdenrőségét is. Korunkban az Emberi Jogok még nem 
tccték muzeális értékké a természetjogot. Annak további 
fejlődése ugyanis visszahat az Emberi Jogok értelmezésé
re is, melyek kifejezetten „szabadságjogok" kív:ínnJk len
ni. Érdemes tehát fölidézni a természetjog fogalmának 
tönénelmi kialakulását az európai rudat vonatkozásában. 

Farkas Péter: Közjó és természetjog 

• A görög gondolkodás ke1.deteí11él a szofisták fogal
mazták meg,39 hogy csak egyedi jogokat ismernek el, 
melyek szerintük az adott korok emberi érdekeinek 
függvényei. Ezzel legalább implicit módon ragadták 
az „emberi természetet". Holott Proragorász alapté
tele a természetjog első megfogalmazása is lehetne: 
„Minden dolog mértéke az ember." Csakhogy ezt ők 
merőben szubjektivista módon értették. A szofisták 
tanítását tehát úgy lehetne bemutatni, mint a termé
szettörvény dialektikáját, amely nem a tézissel, ha
nem az anritézissel kezdődik. Mindenesetre így ki
indulóponrjaivá lettek a későbbi „téziseknek" vagy 
éppen „szinréziseknek". Platón elsősorban az igazsá
gosság erényével és elvével járult hozzá a természetjog 
filozófiai megalapozásához. Állam fogalma maga is 
természetjogi alapokra épül. Kecskés Pál megállapí
tása indokolt: .,[Platón] Az emberi lét társas vonat
kozásait a szofisták individualiszrikus törekvéseivel 
szemben természetesnek és szükségképesnek tartjJ. 
Arisztotelész fül ismeri, hogy az egyedi az egyeremes
böl érthető meg." Ez azt jelenti, hogy a konkrét jog
alkotás feltételezi az egyetemes érvényü természetjo
gi tételeket. Az egyetemes érvényü ismeret az, ami a 
tudományra jellemző. Egyetemes érvényü természet
jogi tételek jeleneik tehát a jog tudományos megala
pozását. Ó már szisztematikusan elhatárolja a polg-.í
ri jogot a rermészetjogról. Utóbbi az alapveröbb, 
amely nem megegyezésen alapul, hanem állandó 
jellegű és az igazságosságban fejezödik ki. A szorosan 
vm joggal szemben a méltányosság nála a természet
jog hatékonyságának jele a tételes jog érvényesítésé
ben. A jog és igazságosság pedig a társadalmi lét 
alapfeltétele. A sztoikusok J közmeggyözödés fogJl
mával bővítik ki a természetjogot. Tanításukban a 
kozmikus szimpátia igen jelentős, természetjogi vo• 
natkozásban is, hiszen az egyének elszigetelt külön
állását oldja föl egy ma is visszhangot keltő fogalom
mal, amely az emberi szolidaritás megalapozás..1. 
Ugyanakkor a világ rendjére alapozott etikai szem
lélet a lét és cselekvés új összefüggésére utJI. A sztoi
kus humanizmus az igazságosság és emberszeretet, 
az emberi összetarrozis szemléletével így a természet
jog számára jó talajt bizrosír. Nem véletlen, hogy 
ebben is megmutatkozik bölcselerrörrfoeri h:idsa. 
Ezzel szemben az epikureus tanok képviselői vagy a 
hellenista szkeptikusok a természetjogi sieml~let el
lenrábod.hoz tartoznak. A rónui eklekticizmus a 
praktikum igényei szerint válogat a görög szellem 
filozófiai tételeiből. Mégis jelentöségre tesz szert a 
természetjog szemléletének fcjlödésében. Cicero az 
akkori „filozófiai-történeti" tapm1alat0t veszi alapul. 
S mintegy az emberi közmegg)l.'izödés alapj.ín fogad-
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j1 d st;1bil tételként az erkölcs számára: Isten létezé
sét, a lék·k h:illmatlanság:lt, a1. akarat szabadságát, 
az erény rangját, a szülők iránti tisztelet fontoss:lgát 
\'ag}' ;11, erkölcsi törvény kötelezö erejét, ami ismét 
kedm a természetjog dfogadisának, különösen a 
drsadalmi igmágosság s a maradandó erkölcsi érté
kek hangsidyával. 

, A keresztény gondolkodásban a természetjog az „örök 
törn~nl által válik teológiailag megalapozhatóvá.40 

Isten nélkül ugyanis az „emberi természet" akár a 
leg"églerescbb ércei mezés alanya is lehet (pl. egészsé
ges vagy beteg, eredendően jó v.1gy rossz, radikilisan 
önro ,·.1gy swlidiris stb.). Szent Ágoston az, aki ebből 
a szempontból úgy áll döttünk, mint aki a swfisclk 
ellentételét fogalmazza meg: nem az ember, hanem 
Isten minden dolog mértéke: a jogé és az erkölcsé is. 
A természetjog megalapodsa nála teológiai kérdéssé 
válik. A történelem Isten örök tervének megvalósu lá
sa az időben, így ami a jogban maradandó, az vissza. 
vezethetö az .örök törvényre". Hiszen Isten minden 
maradandóság végsö alapja. Ezzel Augustinus nem 
csupán az erkölcs, de vele a jog metafizikai előfeltéte
leit is megfogalmazza. Ugyanakkor az emberiség tör
ténetének gyermekkorát, majd felnönkorát is felisme
ri. A .humánum" aranyfedezete nála egyénclmüen a 
.divinum". Töle veszi át Aquinói Tamás az „örök 
törvény" fogalmát. Az ember azonban megkapta ls
cencöl azt a természetes képességet is, hogy a földi, 
renddcecéséhez szükséges erkölcsi elveket rolismerje. 
Ez vezeti a jogbölcselethez. Tamás alapvető belátás
kéne fogadja el Arisztotelésszel, hogy az ember társas 
lény, ami lényegi tétele a természetjognak. Ezért van 
különleges foncoss:íga az emberi kommunikációnak, 
me~cben társas jdlegünk elemi módon kifejezésre jut. 
Filozófiájában az adott kor igényeihez igazodva fejti 
ki államelmélecét. Az államot olyan erkölcsi jellegű 
közösségnek tekinti, melynek elvi szabályozását a ter
mészetjog adja. A természetjog tételeinek kell konk
reúúlódni a tételes jogban. A cermészecjog a termé
szetes erkölcsi törvény közösségi életre vonatkozó 
elveinek foglalata. Alaptétele: ,,Add meg mindenkinek 
a nugáét, és ne bántsd a másét!" A természetjog szel
lemében mondja ki, hogy az államban a köz érdeke 
megelózheci az egyéni érdeket, mint az egész. megelö
zi a részeket. A törvényalkorásban kiemeli az értelem 
szerepét. Az igazán hiteles törvény tehát értelmes ren
ddkezés, melynek célja a közjó bizcosícása. Ta másná 1 

celúr következetessé válik, hogy a természetjog értel
mes volrunk által fogalmazható meg, és az egyén kö
zös.stgi elkötelezemégér hi\'arott rendezni. 

• Az újkori gondolkodás kezdete az egrén éré két eme
li ki inkább. Ockham tétele jellemzö a fordulatra. 

,,Lét és egyed azonosak." Az empirikus-induktív tu
dományosság eszméje pozitív igényeket realizáI.•1 A 
természetjog vonatkozásában ez a sum léler mé~m 
kedvező. Az érdeklődés az ember és a külső természet 
viszonyának irányába fordul. Az angol gondolkodás
ban a rapasztalat válik dominánssá, s vele mindaz, 
ami érzékelhető. A világkép kitágulása, Amerika 
felfedezése azonban új tudathorizontot teremt a ter
mészetjog vonatkozásában is, fokozatosan megérlelve 
és megvalósítva a rabszolgaság fölszámolását, tekin
tettel a természetjogi alapokra. A skolasztika, főként 
Suárezzel, jelentős előrelépést tesz a jogfilozófia irá
nyába. Ő a polgári jog és elsősorban a népek jogának 
(ius gencium) megalapozását a természetjogban látja. 
Hatása Hugo Grotius jogelméletében kamatozik, aki 
már határozottan megkülönbözteti a természetjogot 
és a tételes jogot. A természetjog Isten akaratára ve
zethető vissza. Emberi megfogalmazása awnban az 
értelem műve. Az állam szerződéskötés eredménye, 
amely a békés együttélést biztosítja. A szerződés ezzel 
kiváltságos szerephez jut. Teljesítése nemzetközi vo
natkozásban is természetjogi alapokon követdhetó 
meg, mint ahogyan a pozitív jog is a természetjog 
ellenőrzése alatt áll és csak annak keretében fogal
mazható meg. 

Az államról kialakított koncepciók is arra késztetik a fi
lozófusokat, hogy a közösség iránti kötelezettség alapjait 
újra átgondolják. Ebben a tekintetben Hobbes ismm mó
don fogalmazza meg az újkori mechanikus világképre i 

alapozott szemléletét: ,,Minden valóság test." Ö sem lehet 
kivétel az alól, hogy emberről és társadalomról ebben a 
mechanista-materialista koncepcióban foglaljon álláSL.: 
Az ember ősi, vad állapotát szerinte a mohó ösztönélet 
jellemezte, a ragadozók mintájára. Az „emberi állapot" ll 
államnak köszönhető, mely az értelem jelentkez~-d 
szerződés útján keletkezik. Ennek keretében beszélhetüci 
csak a jó és rossz fogalmáról. Az ember természetjoga ht
lyect ebben a felfogásban az állam jelenik meg, korláth.1 
hatalommal mim abszolutisztikus monarchia. Anmkf~~ 
teljhatalommal rendelkezik az alattvalók folött, s még 
a1.0k vallási hovatartozását is eldöntheti. Mindez-hfr
direkt módon is - szinte teljes kizárását jelenti a termf 
szetjogi gondolkodásnak. Spinoza viszont direkt mód,: 
reflektál a természecjogra.H Bibliai ihletéssel ugyan i:1ig 
istennek tartja fenn a teljes jogot a ceremtményekkd le;, 
csolatban {Ő az abszolút Úr). Az egyedi embernek risw~: 
,,addig terjed minden joga, ameddig a hatalma~. b ! 

társadalmi szerződés korlátozza. A természetjog niu :: 
egyedi jogok összességén alapul, amely meghadrom r.u· 

gát az államjogoc. Az egyedi jog a gondobtszab.1ds.is:-..~~ 
kap időszerűséget, és leginkább a köztirs:is:íg :íll.in ::,:
májában van biztosítva. Dávid Hume filozófüíjJ a~ ~-~ 
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tl(k "termés2etrJjzfoak'' ad kiemelt szerept·t. /\z t·rkölcsi 
,knségeket is eszerint érzékelteti (a jó a kdlemcssd, a 
.\~Z a kellemetlennel azonosul). Fölfigyd az erénytan 
tlltivizáló jelenségeire (korok, iskol:ik megítélése), és ;l!
~t fogbl az ,m. ,,természetes erények" mellett, a „surze-
pi erényekkel" szemben. Szerinte sem Isten, sem a tt·r• 
sf.,--z.et nem bocs:hott rendelkezésiinkrc csalh:uadan 
%krendszert. Mégis az „emberi termés-Letct'' tanulmá
iOZZa filozófiáj:íban, s vallj:i annak „univerzalidsát". 
j1ja, hogy az emberek önzók, és nem foglalkoznak a 

1~frdekkel, de az utóbbit nem képes természetjogibg 
tcg;ihpozni. Elfogadja a „természeti törvény" fogalmát 
. _,\iinde11kinek a mag:iét" -, de nem tud mit kezdeni 
al'(;llmával. Szellemesen álbpírja meg, hogy az ajtó tcr
r.kzete az, hogy kinyissuk és becsukjuk, de azt nem 
~ndja meg, mikor kell kinyitni és becsukni. Jól látja, 
~-,Y az emberi önzés lehetetlenné teszi a drsad:ilmi 
„yüttléter, de nem tudja ezt hatásosan alátámasztani, bár 
':,; 

:!ismeri ebben az igazs:-ígosság nélkülözhetetlen szerepét. 
~érez még az evangéliumi aranyszabályra is. Az lenne az 
ikális állapot, ,,ha mindenki ugyanolyan gyengéd gon
dolkodással viseltetnék mindenki más iránt, mim saját 
o.1ga iránt. Természetjogi vonatkozásban a tolerancia az, 

· :citegyértdmüen képvisel. A természetjogi gondolkodás 
· qkori fordulata a XVII-XVlll. században jelentkezik. 

~ousseau romantikusan idealizált emberi ösállapota kife
am ellentéte annak, amit Hobbes elképzelr.''14 Az em
tcri természet eredendő jóságát megtöri a bűn, amely a 
mlajdon bevezetésének következménye. Ez kényszerítette 
ti a jog alkalmazását, és hozta létre az urak és szolgák 
tirsadalmi különbségét. A német felvilágosodás Puffen
dorfnál fordul ismét a természetjog felé.◄~ Szerinte Isten 
il.uara a természetjog forrása. Az embernek azonban 

, megadatott, hogy értelmével fölismerje a természerrör
rmyt, a kinyilatkoztatáson innen. Jelentős meglátása, 
~ -az egyén önfenntartásának érdeke megkívánja a tár
sacWmi érdekbe való bekapcsolódást. Az ember rehár 
rermészetjogi alapon kapcsolódik a közösséghez, úgy, 
bogy a kettő egymásra van uralva. Kant tétele a személy 
1isztelerére vonatkozóan jól ismerr.◄6 Hegel a természetjog 
egyik legmarkánsabb alaptézisekénr szintén különleges 
hangsúllyal emeli ki az emberi személy tiszteletét: "Légy 
!Umély, és tiszteld másokban is a személyt."47 

A legújabb kor a pozitivizmus zsákutcája urán nehezen 
l'észelre át a természetjoggal való szembefordulást. A XX. 
stizador általában úgy jellemzik ebből a szempontból, 
hogy értékelése hullámzik.48 A század elején Kelsen a mo
dernitás legtipikusabb képviselője a ntiszta" jog megfogal
m41.ási kísérletével, amely idegen elemnek tekinti nemcsak 
a ttnnészetjogot, hanem vele az erkölcsöt és az igazságos
lágor is a jogban, ami tarthatatlan. Ezzel szemben Rudolf 
Summler már a századelő ellenséges atmoszférájában a 
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v,Htozó tart:ilml1 tcr111rszc1jogot fogadja cl, amely a „he
lrd' va~y „igaú" jog alapja. A 111:lso<lik vil:igliföorí1 után 
Gusrav lttdbruch a ncmzttiswcialista pozitív jog egyes, 
st'ilyos:rn ig:n.s;l~cabn törvényl'ire hivatkozva alapoz a tcr
mészetjogr:t, és mul',ltja ki a jogpozitivizmus tarchatatlan
s:ígát, amely a Jikt:uúdt is kiszolgáltJ. /\z újskolasztika 
Cathreinnd fogalmazza :ír mcgi'1jult koncepd6val a tcr
mészctjogor,19 majd :i sz:lzad közepén Johanncs Mcssuer 
nagysz.'lb:\sí1 és hat kiad:lst megért munkáj;1val korszerű
síti a hagyondnyos keresztény értelmezést (Dm Natur
rrcht).~0 A sdz:id harmadik h:irmadában jelentkezik a 
posztmodernitás. Ennek egyik jele a szintézisre törekvés . 
Ez érvényesül Arthur Kaufmann jogfilozófi;1jában, amely 
a ncotomista szemléletet Hcideggcrrcl szembesíti. Nála 
termés1.etjog és pozitív jogok szervesen összetartoznak, 
rnint a test és a lélek. A természetjog mintegy megtestesül 
a pozitív jogbJn. Az egészséges posztmoJern kettős f6. 
kusza, a pluralizmus és a hagyományos értékek újrafelfc
dezése (vö. építészet), nem irracionalitás, amely a joggal 
szöges ellentétben :Ill. Bár ez utóbbinak vannak képviselői 
Amerikában, a természetjog újraértékelése szempontjából 
ez zsákutca. Mert az irracionalitás mint jogelmélet valóban 
idegen elem a jogtól. Az amerikai John Fuller :iz egészsé
ges posztmodern képviseletében fedezi fel újra a jog és 
erkölcs bensőséges kapcsolatát. Még n:lla is jelentősebb 
azonban az angol John Finnis, aki kifejezetten a termé
szetjog újrafogalmazásával kelt figyelmet, és annak kike
rülhetetlen voltát tanúsírja, Takács Péter szerint „immár 
klasszikusnak számító vállalkozásban".~1 Azzal a tételével 
ugyan nem érthetünk egyet, hogy a „természetjog alap
vető elvei erkölcs előttiek". Ennek határozottan az ellen
kezőjét állítjuk, meg is okolva azt. Annál fontosabb, hogy 
neoromista ihletéssel elfogadja az objektív jó fog:ilmát a 
dolgokban, minthogy azok emberi célok elérésére alkal
mas:ik. Hangsúlyozza a gyakorlati ésszerűséget, mely ré
vén a pozitív jog tételei a természetjogban gyökereznek. 
Elismeri továbbá, hogy a jogalkotást objektív alapokra 
épülő erkölcsi elveknek kell vezetniük. 

A természetjog gyakorlati vonatkozásai 
A normák tartalmilag nem egzaktul megfogalmazott 
követelmények, mégis világosan és egyszerűen értelmez
hetők:52 

- az élethez, 
- a szabadsághoz, 
- a személyi biztonsághoz, 
- a teremtett lényhez méltó élethez, életminőséghez 

való jogokat és a hozzájuk kapcsolható követelmények 
együttesét, az ember tiszteletét jeleneik. 

Ezek az emberi közösség olyan kollektív jogkövetelmé
nyei, amelyek mindegyike személyes, individuális jog is 
egyben, és amelyeket vita nélkül a szabadság részeként kell 
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garantálnia a társadalomnak, illetve a képviseletére rendelt 
államnak. Ez az a közös kritérium, amiben a természetjog 
és a modernitás összetalálkozik. Elismerésük, érvényessé
gük, normatív joggá formálódásuk a történelmi időben 
értelmeződik, s csaknem kétezer év küzdelmeiben reali
zálódik, mégis meglehetősen korlátozottan. Ebből követ
kezik az az ellenmondás, hogy a természetjog bár az em
beri természetből kerül levezetésre, mégsem magától 
értetődő. Elismeréséért folytonosan küzdeni szükséges. A 
modern polgári államok szabadság- és jogrendje valójában 
egyfajta visszatérés a természetjog ösforrásához, a terem
tett ember Istentől kapott méltóságához. Ez a fejlődésnek 
hitt visszafordulás képezheti a modernitás bázisát, ameny
nyiben a személyes és köz.szabadságot tekinti legitimációs 
bázisnak. 

A modern emberjogi eszme a polgári világban a civi
lizáció normatív követelményévé válik azáltal, hogy az 
évszázad közepén, 1948-ban az Egyesült Nemzetek Szer
vezetének Közgyűlése kibocsátja az Emberi Jogok Egye
temes Nyilatkozatát. 

Az Egyház a Pacem in Terris kezdetű enciklikájában 
(1963) elfogadóan reagál a nyilatkozatra, és a keresztények, 
sör az egész világ előtt legitimálja annak tartalmát. Mivel 
a világszervezet elismeri "minden ember számára az em
beri személy méltóságát, és biztosítja minden ember szá. 
mára az igazság szabad keresését, a becsületesség normá
inak követését, az igazságosság érvényesítését, az emberhez 
méltó élet élését",53 az egyház üdvözli a dokumentumot, 
így, visszautalva a teremtésben megvalósult isteni rende
lésre, az emberi méltóság talaján találkozik össze moder
nitás és keresz.ténység, azaz világossá válnak a modernitás 
kereS1.tény gyökerei. 

A jogállamiság érvényességi kritériumai ettől kezdve 
terjednek ki a szociális jogokra is, amellyel egy több év
százados küzdelem, egy valóságos jogforradalom újabb 
állomásához érkezett el az emberi közösség. 

.Amikor az ember jogairól akarunk szólni, mindjárt 
kezdetkor ki kell jelenteni, hogy az embernek joga van az 
élethez, joga van resti épségéhez, joga van mindazokra az 
eszközökre, melyek szükségesek a tisztességes élet éléséhez: 
ilyenek elsösorban a táplálék, a ruházat, a lakás, a pihenés, 
a gyógykezelés, végül az államtól nyújtandó szükséges 
57.olgálratások, amelyekkel az egyénekről gondoskodik. 
Ebből következően az a joga is megvan az embernek, hogy 
gondoskodás történjék róla, ha egészsége megrendül, ha 
megrokkan, ha megözvegyül, ha megöregszik, ha kényte
len munka nélkül lenni, ha saját hibáján kívül nem tudja 
megszerezni a megélhetéshez szükséges dolgokat.''54 

Az enciklika a természetes erkölcsi törvényekből kiin
dulva kánonS1.erüen és értelmező módon számba veszi a 
méltóságra született ember jogait: mindenekelőtt az élet-

hez, az egészséghez és a tisztes megélhetéshez való jogot, 
valamint 

- a jó hírnévhez, becsülethez, 
_ a vélemény szabadságához, 
_ a kultúrához, az oktatáshoz és 
_ a munkához való jogokat, 
- a hithez, a vallás szabad gyakorlásához, a családhoz 
és a házassághoz fűzödö jogokat, 
- a férfi és nő egyenlő jogait, 
- a szülői nevelés jogát, 
- gazdasági, politikai és társadalmi jogokat, 

valamint rámutat a jogok és kötelezettségek összefüggé
seire is. Ezzel „Az igazságon, igazságosságon, szereteten és 
szabadságon felépírendő békéről a nemzetek között" alcí
met viselő állásfoglalással az Egyház megerősíti a modern 
világ polgári jogállamai előtt társadalmi kérdésekben már 
korábban is igazolt kompetenciáit és legirimirását. 

Mivel az emberi lét természetéhez tartozik, hogy rá van 
uralva a másik emberre, sőt életét csak közösségi (társa
dalmi) keretek között képes fenntartani, a természetjog 
ebből következően nemcsak személyes, hanem közösségi, 
társadalmi tartalmakat is hordoz. 

A természeti törvénynek a társadalom rendjére vonat
kozó normáit a természetjog öleli föl. A társadalom beren
dezkedése végső soron tehát a természetjogon, a természe
ti törvényen keresztül Istenben leli alapját. Arisztotelész 
nyomán Aquinói Szent Tamás55 is azt tanítja, hogy az 
ember „zoon palirikon", azaz természeténél fogva társas, 
közösségben élő lény, mivel céljai eléréséhez kiegé57.ítésre 
szorul. Az ember rehár a rermészeréből következö kiegészí
résigény miatt szerveződik társadalomba. 

A kérdés jól megvilágítható, ha a munkára - mint a 
létezés, a teremtés fenntartásának eszközére - tekintünk. 
Az ember Isten akaratából teremtett lény, ugyanakkor a 
munka által magunk is részeseivé, kiegészírőivé válunk a 
teremtés folyamatának. A „Töltsétek be a földet, és von
játok uralmatok alá" (Ter 1,28) parancsa csak az aktív és 
tevékeny emberi természet által reljesírhetö. Ebből követ· 
kezik, hogy a munkához való jog, mint a 19. században 
megfogalmazott társadalmi követelmény is a cermészet
jogból levezethető alapjog. 

A munka, az erőfeszítés eredménye pedig azt illeti, aki 
azt elvégezte. A Föld tehát az isten által az emberé, az ' 
emberi munka gyümölcse pedig úgyszintén az emberé, 
tehát birtokolhatja is azt. Ezért mondhatjuk, hogy a mun
kával szerzett, teljesítménnyel kiérdemelt, illetve az dó
döktöl ránk hagyományozott tulajdon elvitathatatlan jog, 
azaz a magántulajdon a természetjog által védett in
tézmény. Természetesen a magántulajdon emberi 57.erzt
mény, ezért a közjó érdekében korlátozható, s mértéke-az 
iga2Ságosság fényében megítélhető. 
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PAPHÁZI TIBOR 

1 Magáncsődről számokban 
Adatfelvételi tapasztalatok a családi csődvédelem kutatásban 

Az EMMI megbízásából 2015 tavaszán tö'bb kutatásra is sor került, amelyek a tervezett család] csöddcd kap
csolatos törvénytervezet egyes kérdéseihez kapcsolódó tényezők feltárására irányultak, Az elemzett TARKI 
omnibusz adatfelvétel azt erősíti, hogy tömeges vészhelyzet sem a lakásvesztésck, sem az állampolgáror. 
életviszonyainak tekintetében még nem alakult ki, a mintába kerűlteknél - bár előfordulnak ilyenek-, ma
gánéleti katasztrófákról csak kevesen nyilatkoztak. A tervezett Családi Vagyonfelügyelői Szolgálattal kap
csolatban kimutatható, hogy minél inkább csődhelyzetben van valamelyik megkérdezett, annál ínkább hajlik 
a családi vagyonfelügyelővel való esetleges együttműködésre, bár általában bizonyos feltételekkel, ezért az 
intézmény működésének a megismertetése a lakossággal minél előbb indokolt. 

Kulcsszavak: családi csőd, magáncsőd, hitelrarrozás, családi vagyonfcliígycl<) 

Hitelezés 
A háztartások hiteleivel kapcsolatban először ís a TÁR KJ 
2014-es Házrarrás Monitor adatfelvétcleiből vonhatunk 
le következteréséket. Ezt az adatfelvételt házrarcásí szinten 
elemeztük, de az alábbiakban csak a hitelekkel kapcsolat• 
ban. 

A:z ebben az adatfelvételben szereplő 1871 háztartásból 
341-nek, azaz 18,2%-nak volt valamilyen tartozása bank 
\'agy pénzintézet felé a kérdezés időpontjában. Ezek közül 
a többségnek egy hiteltartozása volt, csak mintegy ötödük 
rnlt kettő vagy több hitellel adós (l. ábra). 

I. ábra: 
A felvett hítelek száma és aránya a hdztartdsokban 

. , 

H,J3G h.í:u,md1: db;% 
Adt,1jomfr TÁRK/ l/ów1r1d1 Monitor 20!4 

Hírelrípusok szerint azr állapírharjuk meg, hogy a hitel
carwzissal bírók legnagyobb arányban valamilyen lakás
hírcl-konmukcíóban vettek részt (államilag támogatott 
építési és ingatlanvásárlási hírei új lakásra, használt lakás
ra, vagy piaci kamatozású épírési és ingatlanvásárlási hitel). 
far köverík a személyi hitelek és azok a hirelrípusok, ame-

lyek folyószámhíhoz, áruvásárMshoz vagy fcck·zccnélküli
séghcz kötlictők (pl. Provídcnr, Coíidís). Az egy hírcllc:1 
rendtlkcző ház1arrárnk 20%-a rendelkezik szabad fclhasz
nálás1í jelzáloghitellel, 12,1%-a autó- és 7%-a egyéb hi
tellel, ahová a lomhardhitclr is soroltuk, 

Már a hitel típusok szerinti vizsgálódás is mutatja, hogy 
azáltalában gyengébb anyagi helyzetű társadalmi cwpor
tok inkább a drágább, rizikósabb hitelek terén felülrcprc
zcnrálrak: ahol a házrarrásfő legfeljebb nyolc általános 
végzerrségű vagy nyugdíjas, orr murarharó ki leginkább a 
személyi, vagy áru-, vagy folyószámla-, vagy a kis összegű, 
rövid lejáratú, fedezet nélküli hitelek viszonylag magasabb 
aránya. Ezzel szemben a felsőfokú végzettségű háztartás
fők inkább valamilyen lakáshitclben érintettek, míg a 
vállalkozók az autóhitelck rekínrerében. Megmutatkozik 
ez az összefüggés a munkaintenzitással összefüggésben is: 
a kisebb mun kainrenzirású háztartásokban rosszabb a 
költségesebb hitelek aránya (1. tábla) . 

Az EUROSTAT munkaintenzitás-indikátora azt méri, 
hogy a munkaképes korú (18-59 éves) háztartástagok az 
elméletileg lehetséges egyéves időkeretből mennyit (hány 
hónapot) röl törtek el foglal koztatotrkénr (teljes, i lle rve 
részmunkaidőben). A házrarrás munkainrenzirása egy 
olyan muraró, melynek értéke 0, ha az összes aktívkorú 
háztartástag közül senki se dolgozik. A muraró érréke ], 
ha az összes akdvkorú rag teljes munkaidőben foglalkoz
rarott (Szívós-Tóth 2014: 51, 133). 

A Tárki Házrarrás Monitor adatfelvételében azt is kér
dezték, hogy „Az elmúlt néhány évben volr-e Önöknek 
lakáscélú devizahirelük?". Erre 136 házrarrás válaszolt 
igennel, ezek közül fix árfolyamon végtörlesztésr jelzerr 
14, árfolyamgár igénybevételét 37, devizahitel forintra 
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váltása állami támogatással 23 háztartás említett. A de
vizahitelesekröl az adatfelvétel alapján az mondható el, 
hogy inkább a magasabb havi jövedelemmel rendelkező 
háztartásokhoz tartoznak, amelyek több mint felének 
csak egy hiteltartozása van, és legnagyobb arányuk 
(40,2%-uk) a legmagasabb törlesztőrészlet (60 ezer forint 
feletti) kategóriájában volt a kérdezés hónapjában. A de
vizahitelesek átlagos törlesztése magasnak mondható, 
különösen, ha az alábbi, 2. tábla adataival hasonlítjuk 
össze (annak ellenére, hogy a válaszolók száma a két kér
désnél eltérő volt). 

A törlesztések nagyságával való legérdekesebb össze
függést akkor kapjuk, ha ezt a munkaintenzitással vetjük 
össze (3. tábla). 

1. tábla 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy - a legkisebb nm;ib-
intenzitású háztartások kivételével - magasabb ád~~"> 
törlesztőrészleteket találunk a kisebb munkaimenzicici 
háztartásokban, ugyanakkor a havi bevérelek á• ösz
szege nő a munkaintenzirással. Más szóval, az almo:i;.bb 
jövedelmű háztartásokat átlagosan magasabb törlemés 
terheli. Korábban a Tárki kutatói kimutatták, hogy .;i. 

legalacsonyabb (0 és 0,20 közörti) munkaintenzitá..911-iz
tartások, amelyek egyben a legkevésbé hitel képese!. Í5, az 
előző kettő között, a jövedelmük nagyjából egyh~ 
költik tartozásaik törlesztésre." Egyet kell tehát rnci::I 
velük a tekintetben is, hogy „az adósságok elbu~ 
leginkább a szegényebb háztartások vannak kir..~/ 
(Medgyesi-Simonovits-Bernáth 2015: 93, 96). 

A hite/típusok aránya a háztartásokban munkaintenzitás szerint, % 

Munkaintenzitás Ck= l 
Megnevezés 

0-0.2 0.21-0.44 0.45-0.55 0.56-0.85 0.86-1 i 
Nincs hitel 85,8 69,6 73,9 71,0 78,7 TII, 1 

Csak szabad felhasználású jelzáloghitel 3,1 6,2 5,7 4,0 23 3j 1 
Csak valamilyen lakáshitel 2,0 7,1 5,2 12,0 6,2 6,l 1 
Csak aut6hitel 0,3 0,9 1,4 2,0 3,8 '.!,3 1 
Csak személyi, csak folyószámla, csak áruhitel, 1 

csak fedezet nélküli 
5,8 8,9 5,7 3.0 4.0 o;,.9 

l 

Csak lombard- és csak egyéb hitel 0,7 0,9 0,5 2.0 1,5 l,2 1 

Vegyes hitelek 2,4 6,2 7,6 6,0 3.5 -4,-4 l 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 lH.\.O 

Adotforrái: TÁRKI Háwmá, Monitor 2014 

2. tábla 
Háztartások átlagos tartozása és havi jövedelme a lakáscélú devizahitellel való rendelkezis s-uri11t 

Törlesztés a kérdezés h6napjába n Ha,; jfü-edelem -

Lakáscélú devizahitel az elmúlt néhány évben átlagosan (Ft) háztartások szórás ádagosan (FI) him.rcisok srocis 
száma száma 

nem volt 6714,7 1735 26 550,0 229 S04.4 1732 JSS 4:,\.:-

volt 52 502,3 136 79 542,6 290 SS4,4 L¼ 2"77 : .. ~'-.:; 

Összesen 10 044,0 1871 35 383,3 234 254,8 1S6S l~L½ ,'.I 

Adatforrd1: TÁRKI Hdztar1d1 Mo11i1or 2014 

3. tábla 
Háztartások átlagos tartozása és havi jövedelme a munkaintenzitás szerint, Ft 

Törlesztés a kérdezés b6napjában HaYi jöveddem 1 
Munkaintenzitás 

átlagosan háztartások száma sz6rás átlagosan háztartások sz:.íma S?'..1:ris ' 
0-0.2 6639.4 295 23 216,9 142 008.6 291 -s 5,-~ '· 

0.21-0.44 26 058,0 113 65 945.7 228 073,7 113 1 11-H, -. 
0.45-0.55 18 264,6 214 61 933,9 239 658,S 214 !~I ~_-.....; 

0.56-0.85 16 121,9 200 33 136,l 323 786,1 200 lt-4 '..'-~ 
0.86-l 9836.4 600 29 469,7 293 588.0 600 ~,--.;.),.-
Total 12612,9 1422 39 744,8 253 372.4 1419 }"'<; :-~' 

Adatjimdi· TÁRKI Hdztartd, Monitor 2014 
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A Tt\RKI 2015-ben l.'gy ún. omnibusz felvételt is ké
~ziterr, amdrben kérdések voltak a rervezert családi va
~yl.mfeliigydö ínrhmrnyévd kapcsolatban is. egy ezerfős, 
nemre, korra, iskobi végzctrségre és relepülésrípusra rep
ít'zcnr:Hi\' lek~rdeztsben. A Tlrkinak ez az adarfelvétele 
khfüiséger ad rovább;I a hirdfelvételld összefüggő némely 
körülmény vizsg;íbdra, a vagyonfelügyelői intézményhez 
\'aló viszonyulis elörejelzésl!re és az adóssághelyzerrel kap
csol:uos :mirüdök feldr:is:ír:-1. A rovábbiakban már nem 
h.izrarrásszinren, hanem a kérdezerrek szintjén vizsgáljuk 
az omnibusz felvétel adarair. 

A mindba kerülésnél egy ún. szűrőkérdés vizsgáira, 
hogy a kérdezerreknek milyen hireltarrozásaik vannak. Az 

2. ábra 
Hite/típusok megoszlds11, h11/mozott1111 

Ns362 1·dlasz:fo; 9ó. 

3.ábra 

Papházi Tibor: Magáncsődről számokban 

1004 fős mintában 258 fő (25,7%) j~lezte, hogy a házr~r
r:ísában valaki rendelkezik felvert h,telld. Összesen 3 2 
említés törrénr valamely híreire, merr rermészeresen egy 
házrarrásban röbb hitel is leheterr, az adarokból követke
zően átlag J ,4 hírei. Legtöbb említés a jelzálog alapú la
káshitelre, szabad felhasználású híreire vonatkozorr, az 
összes hírei közel harmada volt ilyen; jelentősnek mond
ható a személyi kölcsönök elterjedtsége is a mintában, az 
említések öröde ezekre vonatkozott (2. ábra). 

A 258 hirelr említő mintegy kétharmada csak egy hí
rcllel rendelkezik, rovábbi egyöröd kettővel, és csak a fenn
maradó 10%-nak van három vagy több, maximum ör 
hitele (3. ábra). 

a Jelzálog alapú lakáshitel, szabad 
felhaszn~lású hitel 

m Slemélyi kölcsön 

a Minden más egyéb p~mintézeti 
hitel, hitelkártya, folyószámlahitel 

-o Autóvásál'Usl hiteltartozás, 
llzingdlj 

t. Más áruvásárl1si kölcsön 

Lakásfelújítási, bútON.1~dási 
vagy m~s hawnló célú kölc~n 

Diákhitel 

A hitellel rendelkezők aránya a hitelek száma szerí,~it:..__~----------------7 

■ 1 tut l 

■ 2 hit t 

■ hit 

4 hit J 

S hit 1 
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4. ábra 
A hitelfi'/v!telel· ok,ti 

A kérdőív tudakolta, hogy a kérdezettek valójában miért 
is vettek fel hitelt; a kérdés mindazoknak szólt, akik az 
elmúlt évtizedben vették fel hitelüket. Éppen ezért a vá
laszolók száma több volt, 299 fő, akik átlagosan több mint 
3 válaszlehetőséget jelöltek meg, összesen 956-ot. Ezek 
szerint a két leggyakoribb indoka a hitelfelvételnek az volt, 
hogy a válaszolónak „nagyobb összegre volt szüksége, 
mint amennyi rendelkezésére állt" (22,3%), és „másképp 
nem tudott volna a termékhez, szolgáltatáshoz hozzájutni" 
(20,7%). Viszonylag nagyobb arányban jelölték meg a 

4. tábla 

• nagyobb ö sszC'gre ,;o!t szü~s,~ge, rnin: Jrw-r,n·,i 
(('(ldelkélúY.' í(' áHr 

• rnJ:.k-:-pp ni:m tudott \ ' Oln.l a term~!--j""lc:,i , 
s.zolgSltJtJshoz honj ;utni 

• ,:1!acso11y volt a törle~tő ré~ i{'.~ 

„ kedv-cz:6 volt a hitr:!kamat 

• úgy tűnt, t-;ogy kedvezóbb-..:-k 1.:-s.ne:k J tör e~:t~si 
köiüit11~nyek 

" rovid volt a futamidő 

l<ifrzet&óbbr.ek tünt, mint cgys?•.m e nac~c-bb 

Ő'.!.SZe$N kiadni 
á!lamt támogatás jjrult h<lZZ,~ 

másokból 

kérdezettek a kedvező hitelkamatokat és az alacsony tör
lesztőrészleteket, míg olyan szempontok, mint a kifizecő
dőség vagy a futamidő sokkal kevésbé volt szempont a 

hitelfelvételkor. A hitelfelvételek okainak teljes megoszlá
sát a 4. ábra mutatja. 

A hitelfelvétellel összefüggésben a kérdések tudakolták. 
hogy ennek felvételében szerepet játszott-e mások vélemé
nye, vagy ez csak a kérdezett saját döntésének tulajdonítha
tó. Ezekre a kérdésekre 287 válaszadó több feleletet is ad
hatott, amelyek száma összesen 657 volt. A válaszok 

A hitelfelvételben szerepet játszó tényezők iskolai végzettség szerint, %* 

---Hitelfelvételben szerepei játszó tényezők 8 általános vagy Szakmunkás- Étemégi Felsőfokú Összesen 
kevesebb képző .... 

Rokonok, ismerősök véleménye 22,5 31.5 j{l,) 9,5 l~ 
-

A hi1elfolyósító pénzintézet ajánlata 15,8 30,9 5G,O 17,2 100,0 
1 

Pénzügyi tanácsadó, üzletkötő javaslata 22,3 .\(,,i 9,0 
,, 100,0 22,0 11 

- 100,0 Az árut, szolgáltatást nyújtó érvelése 12,5 29,5 5.J 14,6 
11 

Reklámok csábító hatása 16,9 40,3 27:; 15, 1 
100,0 1 

1 

Korábbi kedvező tapasztalatok 13,1 35.3 -i'i,•1 6,3 100,0 

Más szempomok 19,2 38.3 J(l,O 12,5 100,0 
1 ~ --

Egyik sem, csak saját döntése volt a hirelfel- 13,9 32,4 .l'J,7 14,0 100,0 
vétel - 1 -

__,,,,. 
Összesen' ' 20,8 30,2 ]1.3 17,7 ~ - --
N 208 304 31:;; 

11 178 100-1 " 
- ----

• Egy ,,Jfarzoló röhb vd/11su is ndhn1011. 
,1) A vdla120/ók mrgoizlóra úko/11i vlguw ég 1u ri111. 
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;. ábra 
Hite/felvételben szerepet játszó tovdbbí tényezők - - --

31;6% 30;5% 
33;6% 

N = 548 ,,dfasz.:fo: % 

megoszlásából látható, hogy a hitel- és kölcsönfelvétel a 
legritkább esetben kapcsolódik pusztán a hitelfelvevő saját 
döntéséhez: leggyakrabban a hicelfolyósíró pénzintézet aján
lata szerepel az említések között, ezután pedig a rokonok, 
ismerősök véleménye volr a legtöbbet hivatkozott szempont. 
Harmadik legtöbbet választott tényező az árut, szolgáltatást 
nyújtó érvelése volt, és ha ehhez hozzávesszük a pénzintézet 
ajánlatát, azt a véleményt fogalmazhatjuk meg, hogy a hi
telek felvételében döntően a kínálati szempontok játszottak 
szerepet, amelyet a hitelfelvevő a rokonok, ismerősök véle
ményének megismerése után formált döntéssé. A kérdések 
megfogalmazásánál azt sejtettük, hogy a reklámok csábíró 
hatása dobogós helyen lesz a hitelfelvételben, ezzel szemben 
a válaszok tanúsága szerint saját döntésen kívül ez játszotta 
a legkisebb szerepet a hitelfelvételben - a mintában lévők 
válaszai alapján. Kimutatható azonban, hogy a hitelfelvétel 
szempontjaiban az iskolai végzettség valamelyest megmu
tatkozik, így pl. a reklámok hatása leginkább a szakmunkás 
végzenségüekre volt hatással, az üzletkötők, pénzügyi ta
nácsadók, szolgáltatást nyújtók leginkább az érertségizer
tekre hatottak (4. tábla). 

Azoktól, akik korábban azt válaszolták, hogy (a kérde
zés időpontjában) rendelkeznek valamilyen hitellel, továb
bi szempontsort is megkérdeztek, amelyek hatással lehet
tek a hitelfelvételre. A kérdés feltételének az volt a célja, 
hogy a válaszolók vajon említenek-e olyan körülményeket, 
amelyekből az értelmezésük szerint a szerződés megrá
madhatóságára lehetne következtetni. Egy válaszoló ez
úttal is több befolyásoló szempontot emlírhetett, az ösz
szcfüggő kérdéscsoportra 22lfö összesen 548 választ adott 
le (5. ábra). 

Papházi Tibor: Magáncsödröl számokban 

• ni~degc!Js. 

• tudatos tcr,·e ,~s 

"r.5bcszM(. s, rnC'&p,\'ÖZ(-s 

• ! t'n\·egct . hclyll't L~ kJ•;ctkN~c:.{I 

nwgtC!\'t'sztű kö11 h.:it:IS 

valJmiiyc,n t~vvdés 

A leadott válaszok megoszlásá661 azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a kérdezéskor hitellel rendelkezők dön
tően mérlegelés és tudatos tervezés alapján hozták meg 
hitelfelvételi döntésüket. Tévedés, megtévesztés, fenyege
tés bár visszaidéződik, ezek összessége is az említések szá
mában kevesebb mint egyötödös arányt képvisel, és még 
a rábeszéléssel együtt is sem éri el az említések harmadát. 

Az esetleges megtámadharósági körülmények részlete
sebb vizsgálatának érdekében kiválasztottuk azt az 59 för, 
aki legalább egy ilyen felrérelr említett ennél a kérdésnél. 
Közülük 18 fő kér ilyet is mondott, 9 fő pedig mindhár
mat. Azt tapasztaljuk, hogy a hitelek száma befolyásolja a 
legjobban azt a vélekedést, hogy valakinél a hitelfelvétel
kor volt-e tévedés, történt-e megréveszrő közrehatás, avagy 
előfordulhatott-e valamilyen fenyegető helyzet a hirelfel
vétel elmaradásának esetében (5. tábla). 

5. tábla 
Szerződéssel összefüggő kifogrísok emÍ/tése 

Tévedést, megtéveszcést, fonyc~e1és1 Ös~-zcscn 

emlíc nemcmlíc nem kér-
Mcglév6 dczecr ~s 
hitelek ismeretlen 

fö 0/o f6 % l<Í % fő % 

Nincs 
jelenleg 0 o,o 0 0,0 747 95,3 747 74,3 
hicclc -
1 hiccle van 27 45,6 116 71 ,8 3/4 4.4 178 17,7 

2 v~gy több 32 54,4 46 28,2 2 0,3 80 8,0 
hitele van 

Összesen 59 1110.0 162 100,0 783 100,0 1004 100,0 
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A több hitebrtozás tehát inkább abkítja a kérdezerrben 
azt a véleményt, hogy a hitelfelvételi döntésben szerepet 
játszhacorc valamilyen tévedés, megtévesztés, fenyegető 
helyzet, esetleg kettő is ezek közül, vagy akár mindhárom. 
(Hasonló a helyzet, ha az eserleges rábeszélés meglétét 
kérdezzük, csak kevésbé erős a kapcsolat a két válrozó 
között.) Az is kimutatható az adatfelvételből, hogy minél 
több hitele van valakinek, annál nehezebb helyzetben van. 
A két vagy több hitellel rendelkezők 68,8%-ánál fordult 
elő, hogy az utóbbi 12 hónapban pénzhiány miacr nem 
rudták határidőre befizetni valamilyen tartozásukat, míg 
az egy hitellel rendelkezőknél ez az arány 42,1% volt. Ha
sonlóan, akiknél az elmúlt évekre vonatkozóan előfordulr 
már a magáncsőddel összefüggésbe hozható események 
közül legalább egy, a kettő vagy több hitellel rendelkezők 
között 57,5%, míg az egy hitellel rendelkezőknél 32,6% 
volt a pénzhiány miatt nem fizetők aránya. 

Ilyen, a kérdőívben felsorolt esemény volt, ha legalább 
egy hónapig nem fizették a közműszámlákat és/vagy a tör
lesztőrészleteket; és/vagy a háztartás tartozásainak összege 
tartósan meghaladta a bevételeiket; és még az is választha
tó volt, hogy a háztartás teljes vagyona kisebbnek bizonyult, 
mim az Öt terhelő követelések összege. Ez azt jelenti, hogy 
a korábbi fizetési nehézségek, carcozásfelhalmozódások át
húzódása is megfigyelhető a kérdezés időpontjáig. 

A kérdezett személyi körülményei kevésbé erős össze
függése mutatnak megtámad hatósági okok esetleges felve
tődésével. Kiemelhető ugyan, hogy pl. az iskolai végzett
séggel való összevetéskor az érerrségizerr kategóriába 
carcozók azok, akik a leginkább beszámolnak valamely 
megtámadharósági szempontról, de az adatok azt is elárul-

6. ábra 
Befizetések elmaraddsdnak okai 

106;11% 

11-1: n% 1 

', 
! 

119; 13% 

------....... -----

N= 935 vdlmz:fií; %. 

ják, hogy ők azok, akik felülrcprc1.encálrak a ket1ci 1,1gy 

több hitellel rendelkezők kategóriájában is, összeségtben 
tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a hiteltörlesztés nehézsé
geinek fokozódásával gyakoribbá válik az érincenckncl a 
szerződés esetleges érvénytelenségének a felmerüléle. lrr 
azonban fontos megjegyezni, hogy ennek a kimu1atlu1ó 
összefüggésnek nincs jogi relevanciája, tehát etcól jogikga 
kérdezettnek lehet, hogy igaza lenne, lehet, hogy nem, de 
a felmerülő jogi kérdéseket csak jogi úton lehet tiszrázni. 
Attól tehát, hogy a válaszoló úgy gondolja, hogyazóhicel
feJvételében szerepe van pl. a megtévesztésnek, még lu iga
za is van, ezt csak egy jogi eljárásban tudja érvényesfreni. 

Törlesztésekkel összefüggő kérdések 
A hitelekkel, törlesztésekkel kapcsolatosan kérdez1ük a 
befizetések elmaradásának okait és a következményeit is 
azoktól, akiknek az elmúlt 12 hónapban volt legalább egy 
hónapot meghaladó elmaradásuk a számlabefimések, 
törlesztőrészletek tekintetében (6. ábra). 

Ezeknél a kérdéseknél is egy személy több okot is em
líthetett, összesen 203 fő adta le az összesen 935 válam. 
Ezekből az állapítható meg, hogy az elmúlt 12 hónapban 
legalább egyszer előfordult eseteknél a leggyakoribb hi
vatkozás a váratlan többletkiadásokra töctént, a kérdóiv 
példái szerint ilyen lehetett a betegség, kár, baleset. Má
sodik leggyakoribb említés a más befizetések teljesítését 
emelte ki, mint pl. közmű tartozások, (újabb) hitel törlesz
tését, ami utalhat az adósságspirálba kerülés viszonylagos 
gyakoriságára. Az említések között az utolsó helyen sze
repelnek az olyan, egyénhez köthető okok, mim hogy 
elszámolta magát (magukat), mert az ígért fizetésemelési 

sváratlJn többlelkiadjso!< 

~ más bcfizct~sckct fizetett 

a elvesztette valaki ar 
álltisjt 

• rnesnövckcdctt ;i 
töri e.s :zt0ré5 z I ct 

elszjmoll;i m.1sjt 

elfogyott a pénze 
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7, ábra 
Az adósság törlesztésével együtt járó könnyítő megoldások 

19;2%\. r1S~2% 

.. -si;G% 

89; 10% 

N= 887 vdwiz: fo; % 

vagy egyéb pluszjövedelmet nem kapta (kapták) meg, 
avagy elfogyott a pénze (pénzük) (mert pl. kölcsöne, tá
mogatást kellett adni valakinek). Akik csak ezt a két cé
nyezóc említették a befizetések elmaradásának okaiként, 
azok száma mindössze két fö volt, mindenki más, aki 
ezeket választotta, valamilyen külsó körülményt is emlí
tett még a nemfizetés okaiként. 

Az adósság törlesztése több következménnyel is járhat 
az adósokra nézve, a fogyasztás visszafogásáról egészen az 
önálló lakhatás elvesztéséig. A törlesztéssel együtt járó 
stabilizáló megoldásokat az alábbi, 7. ábra mutatja. 

A kérdezettek itt is több kiadáscsökkentő megoldást is 
megjelölhettek, így a 251 válaszoló átlagosan 3,5 lehető
séget említett helyzetének könnyítése érdekében. Első 
három helyen a fogyasztás visszafogásának megoldásai 
szerepelnek (,,csak a legszükségesebbekre köl(töt)tünk", 

6. tábla 

Papházi Tibor: Magáncsödről számokban 

11 legsiükségesebbekre költünk 

'1 más kiadások csökkentése 

a napi kiadások csökkentése 

D többlelmunkát kellett vállalni 

kólcsönt kellett kérnünk 

el kellett adni dolgokat 

megszant az önálló lakhat~hunk 

ki~bb lakásba ~ellett költözni 

,,kevesebbet fordí(coc}cunk más kiadásokra (pl. utazás, 
szórakozás, felújítás, tanulás)", ,,kevesebbet fordí(coc)cunk 
napi kiadásokra (pl. étkezés, ruházkodás, fűtés, villany)"_ 
Ezután következnek azok a megoldások, amelyek valami
lyen forrásbevonással járnak (,,többletmunkát kellett vál
lalni", ,,kölcsöne kellett kérni", illetve „el kellett adni dol
gokat, legyen az bármi, ingó, ingatlan, üzletrész, 
értékpapír". Végül legkevésbé fordultak elő a lakhatással 
kapcsolatos problémák, mint a kisebb lakásba költözés, 
vagy az önálló lakhatás megszűnése. Ezek a lakhatási 
problémák önállóan nem is fordulnak elő, kapcsolódik 
hozzájuk a kiadások csökkentése és a forrásbevonás vala
melyik esete is, ami arra utal, hogy az érintettek mindent 
megtesznek a lakásproblémák elhárítása érdekében. Ahol 
ezek felmerülnek, az legerősebben a hitelek számához kap
csolódik, a hitelekkel együtt járó terhek növekedése tehát 

A magáncsód jellegzetességei és a háztartás költségcsökkentő tevékenysége, % 

Kiadások Kiadások Kiadások Nem kérdezett és Összesen 
csökkentését csökkentését és csökkentését, ismeretlen 

Előfordult probléma'' forrásteremtést forrásteremtést, 
lakásproblémát 

említők aránya 

Nem éri nte.tt és ismeretlen 76,4 54,4 42,9 89,4 82,0 

Csak közmú- és/vagy törlesz- 15,3 26,6 19,0 6,5 10,6 
tő-részlet elmaradás 
A részletfizetés mellen bevétel 8,3 19,0 38,1 4,1 7,5 
és/vagy vagyon-el maradás isL1 

Összesen 100,0 l00,0 100,0 100,0 100,0 

a) A megnrorau problhndkkal lrintr/1 vá!111U11ók szdm11 181 fö vo/1. 
b) A.wk, akik ignmrl váúrs.wltak arra a kérdim, hogy háuartd,ukha11 rlófordult már az az rlm,í/t b1rkbrn, hogy a hdzrartd1 tartozásainak ö,sugr tartÓJlln mrghaladja 
a be,1;1r/úkrt, il/m,r arra, hogy a hdztaná, uljn vagyona kiubb, mÍlll nz öt trrhrliJ kövrtrlbrk ö«ugr. 
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fokozottan veszélyezteti a lakásviszonyok változatlan fenn
maradását. Azokban a háztartásokban, amelyekben már 
a kérdezést megelőző években is kimutathatóak voltak a 
magáncsőd jellegzetességei, szintén nagyobb arányú a la
kásproblémák jelentkezése (6. tábla). 

Azoktól, akik azt nyilatkozták, hogy az utóbbi 12 hó
napban előfordult, hogy pénzhiány miatt nem tudtak 
határidőre befizetni valamely tartozásukat (pl. lakbért, 
közös költséget, törlesztőrészletet), azoktól a kérdezők azt 
is tudakolták, hogy előfordult-e a háztartásban az adós
sággal kapcsolatos terhek miatt valamilyen, őket negatívan 
érintő egészségügyi vagy szociális esemény. A kérdésre 147 
válaszoló 245 választ adott, tehát egy fő kevesebb mint 
két lehetőséget jelölt meg átlagosan (8. ábra). 

A legtöbbet említett válaszok alapján az adósság terhei 
a kérdezettekben elsősorban pszichés és szomatikus prob
lémákban tört felszínre, megromlott ismerősi, baráti, ro
koni kapcsolatokról, netán válásról, család szétszakadásá
ról ehhez képest jóval kevesebb említés történik, de 
állásváltoztatási kényszer vagy más településre költözés 
sem jellemző. Halálesetröl - legyen az akár keringési prob
léma vagy szívritmuszavarból eredő haláleset, mint pl. 
szívinfarktus, agyvérzés, vagy éppen öngyilkossági kísér
let - mindössze két fő tesz említést. 

Mivel a lakossági minta adatai alapján a hiteltartozá
sokból eredően - nem utolsósorban az eddigi adósmenté
seknek is köszönhetően - nem történt még tömeges lakás
vesztés (7. ábra), nem történtek sorozatos tragédiák (8. 
ábra), a kérdezettek általában bankokhoz még mindig 
szívesen fordulnának tanácsadásért. Ez a kép azonban 
változik, ha azt vizsgáljuk, hogy vajon a tartozással ren
delkezők esetében is fennál.l-e ez a helyzet. Azt tapasztal-

8. ábra 
Adónággal kapcsolatos terhek egyes következményei 

7. tábla 
Intézményes tanácsadást szívesen elfogadók arányai, %• 
Megnevezés Pénzhiány miatt határidőre ÖsS'Ul(n 

való befizetéssel elmaradás 
nem fordult elő előfordult 

vae:Y nem ismert 

Bank, pénzintézet 74,0 26,0 100,0 
Szakminisztérium 66,3 33,7 100,0 
Személyes pénz- 67,8 32,2 100,0 
Ügyi tanácsadó 
Adósokat segítő 65,0 35,0 100,0 civil szervezet 

Nemzeti Eszköz- 69,5 30,5 100,0 
kezelő 

Önkormányzati 68,9 31,1 100,0 szociális hatóság 
Adósságkezelési 
szolgáltatást végző 69,6 30,4 100,0 
szakember 
Családi vagyonfel-

64,7 35,3 100,0 
ügyelő 

Adóstanácsadó 66,2 33,8 100.0 központ 
Csődgondnok 65,2 34,8 100,0 

Pénzügyi felügye- 66,7 33,3 100,0 
leti szerv 
Más 69,4 30,6 100,0 

Összesen.J 73,3 26,7 100,0 

N 547 199 745 

• A"a a kirdim, hogy . Ha Ön olyan h,lyutbt ktrübu (mig akkor i,, ha 
moit ninu is s,mmifilt tartozdsa). hogy a tartozásait 1uhan1 tudná jiutni, 
kiktől Vt1mt szívtsm iginybt intlzminyts tanácsadáu • tgiszm bizrown-TUJl b 
valószíniiúg igtn-ntl válaszolók; tgy szm1ily több intizmlnyt is mtgntvnhttm. 
a} A válaszowk m,goszldsa a=ri111, hogy ,löfordulr-, az utóbbi 12 hö11apban, 
hogy pinzhiány miatt nm1 tudták határiMrt btfiutni vala111tly tartozásukat. 

,----- ----- - ------------·- ---,--- - --- ------ - ------ --, f1% 
_ - l3;5%r. 

- 19; 8% ' 

1 · 24; 1mó · 

( . 

\ ) t-· 14% 
• I 

N~ 245 vdLuz:fo; %. 

n szorong,h, közérzeti zavarok 

o betegség, egész.ségugyi probléma 

o megromlott l<apcsolatok 

a állásváltoztatási l<énysz.er 

J család szétszakadása 

más telepfüésre költözés 

hafjleset 
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~,k h,\~~-,\ u1·1w .b~,\\ \\'\11.kllt' ~1ik kJr~t't't\ ;\ b,mk\lk. 

1, <tmm·,'; ,,"-1,; 11ür ~\1kkll k,-,úlxt Mps2.cnkk. ,,kik t,1t0 

, rn~\..., ~ .. ,~k,1\ n,1~~'--1hb bh,1l11ut 1-0.nrk a Ó\'il swYac-·
,-~ ,\ 1\\,\ \11(~ lh'llt h l-.<-i-:;}., '-k ,1J&,0k1t ~x-~it\S hi~b\'.'n ' ~ 

i: '~:--,'\ \\";:S:t\'~ lll~..HK'llytk tt-U. 111\llt (~\)i.\~1)lldll1)k \';\~." 

~~t;111,t:~1i.\0 "-"il"-mt, é$ klc t.1rt1nik a x:s,1l.kli ,-,,~"\)11· 

t, ~ ,>\,') IS G- t-il,ti), 

~lAdi \'3gyonfolügyeló 
,\ \~11'\,J \\)n,nh,~0 ,,111nlbt1$:. ;11.Lnfcl\'{td~m-k kfol~~-ci nm 

Íl\\11yuh.ll,, h,,f:.y ''-'I'-'" ;\ 111cgktn..k1.r1t:-k h,i~tJn vis..o-
1 ' 1 ' \ l • ' ' ' l 'd' 

1 
rf '-' 11.\IIJ.l\ ;\ ma 111'1; IK'lll ctt'm lllt\','.ll\éll)\ .1 l.'.SJ ,\ 1 \\\· 

~,·,)nh:41.\.~·d0i m'1~tbt FdJl!itkiho1., drk,tú--e ,1 k-c111.lö 
:~ \,·;,:1~-d ,--;111.S ~~i.lttmük(xl6, ó l1;1 i~n. mil~'l'll fumd
~m. :\~_ cS<'tk1,,-s együum,H.0'-lé$1'C von:uko2&111 ldrum 
k~6t t{'ttt'k frl " kóuc-zúbiz.tusek 1'1f-Y· h,,gy a1. q:.ynds 
l'.iuni kó\.ló,d, {'g.Yf\' fukommbb ko0pcr.idót drtak a kér
Jc,;rtt<'kt\'\l- t$ ll(111,;.-:;.1k dF,.'1~.1J,bt és dut·,1sidst, h;mcm '- . 

1h-mu1iv rn~h.mt\,l.bt is t.1rt.1l111Jmk (S. dbb}. A kén..l~ ~-
S(·kct ,-;1l.11m·1111y1111indlx1 került swndynek feltették. 

s. t.lhll\ 
,i~ l"SJ·Üttm11.Mil6-Ji1l'()::.1t.1111,il· ,1/.ii-11Us,1 ,1 csal.idi 

,frl~ r I llof_(l~II IJ_(l'f (}I'( 

Mep.nc,~tCs A ()nl.tmily\'n) cp.yüt11m1 köJés-
l\'ll nril:ukozók 

s1.fo1,1 (fő) ~r-.lm':1 l%l 

f.t.vilttm,\k&inc-<'•' 

Sem 439 'iO.S 

Tdic-s m~nékbcn St 9,3 

E~Y hi1(.ll\\'OS 111~r1~ki~ 34'> 39,9 

ű-ssrc~n 1364 100,0 

Szii:orii kiaJ5sl korUtodsc.,kat ,·.ifülna-e~• 

Nem 481 S:!.5 ,~ 80 13,7 

í-ch~tclcktól Hli:.1töen 355 38,7 

(hs,.tsc.-n 917 100.0 

VJ1!\-0t1fdil1tyd(h·d ci:Yilll JZlzdálkodhl villalna-l' évckit1 

Nem 496 5S,tl 

l,ztn 5/4 6,0 

Feh~tdckkd 339 38,1 

Ő»ltSrn 888 l00.0 

,1) 1/;1 ae 0,,. 011/ik h,hrur1.l;dJ1,1i: (fur½:o) r11r1v~,iliJi 1,m,í1u1111ugl,al,1d11,Ji- 11 

~1,,/~i1, ~11i1tin11kiidnf On r,:y 0'1,111 1/llJJmi ruri•fut UptJiul~jiwl, 11kiJ1<i: 
~, • Jtl.,tf.1111, Ji(.lgJ o,,,uk J(!Ít.<(n {J:l, .,dd1U'._(llir rn11/,.r,1i? 
~i /ín ,s,(),,, 0116k l,,frt.m,t<d11.ilt (r!tlfrgn) 111r10„J1,1i 1,m,Ji,1tt mrr,l>afudndlt 
4 /J,oitrlrir. l><1jl,u,dJ ún,1r- 0H fi /,rlyi.ft j,111Íl,li,1 ilflrkdm, alp1r1 uir.1m/ 
/tl1'1d,hrk ,,,rxfilrbti, ,,,,,,/yl-jrln11J;m l,Nl,/1t1u../lr ,1, fg/i::. INl,1111-u/i,/11.-,k 
~,;;J,;w/r d_irl,nlty.ihr1, klpm' 
rJ II."" On. Ő11,ll; /,JuartJ1d1111lr (rmlrtr>) 1,1r10~;/;11i 111r1Jum mrg_/,,,lu/11,/lt 
1 bf1'11dm. /,.,jl.111,ld ,,,,/na ,,,f/1.:J/,,; olyu11 frli//rlrkr1. liogy l1•rl-ig <,()' 

i~m1l1.( tnftJil;tolf 1•,1,t.i·onjr/11,'(JrlJ a-.; 011 h,lt.1,1r1.Ju/1u,{· mintlr11 1·1lt.Jdlldt•,r/ 
iJ r,,wfrb11h·rl ,r..11;11 1.,u;/,//I-odjo11 11:,. atl,!,,./g /~rloxtli, r, JJ Jr11nm,irudJ 
• &J,.J,~oft ,,i,,~,1Já,(l/1f u/,1/i mmll'JtÍifie lrd<ltl/,r-,,1 

Papházi Tibor: Magáncsődről számokban 

13.i.r :\ ,unJtkoz.o kérdések felrétele a. szokásosnál cs.ik bo-
11}"\)lu[t;lbrun történhetett, l vil.mok tnegoszLis.iból l:ir
ható, ho~y .i kérdezettek abpwtöen 11e111 elutasítóak a 
(~~1!.hli ,·;1gyun~lügy-elt'h·d. illetve t-evekenységé\-el bp
t:~olatosan. Lcgink..íbb elfogadóbbak az együttmüködés 
~(nyfrd k.1pcsoL1ms;1n, minden todbbi ismeret nélkül is 
a kérdciettek fele at tlfoga.dná. lxir nagy részük nem tel
jes mértékben, h;mem csak egy bizonyos fokig. A dlaszok 
111q,>m2l;\s;liból ér2ékdhetö, hogy a szigorúbll feltételek 
ke,-ésbé ,-onzóJk, ,le még a legkeményebb feltételek ese
r~bcn is a \',lbszolók közel fele dllalna a vagyonfelügye
lövel v.iló cgyüttgazd:llkodást, akár évekig is, még ha je
lentós részük csak feltételek teljesülésének esetében. Két 
Feltételt is kérdeztünk e kérdés feltevésekor, miszerint 
• cSJ.k ;1kk-or dllalná-e (a. vagyonfelügyelövel való együtt 

g,\zdálkocHst é\'·ckig), ha az ;\dós érdekei is kellöen fi
gydembe\-étdrc kerülnek; vagy 

• akkon-;lllaln:1-e ha ;l családi csödvédelem subályai ga
r.111CHt adn:1k ;l késöbbi mentesülésre a fennmaradó 
adóss.lgok alól. 

A v.lhs.zok megoszlásából Htható, hogy a logikailag közel 
azonos értékű feltételeket;\ v;_\bszolók eltéröen értékelték, 
;l mcg;1dott két feltétel közül elönyben részesítették az 
adósi érdekek figyelembevételének megfogalmazását, hol
ott a CS;lládi csödvL~elem gar.tnciái ezt ugyanúgy vagy 
még erösebben képviselnék (9. ábra). Ebböl- mint ahogy 
;\Z adatfelvétel több más kérdésére kapott v:íbszából is -az 
a kön~tkeztetés vonható le, hogy a családi csődvédelem 
intézményének a bevezetéséhez szükséges megismerreti a 
lakosságot, különösen az érintett d.rsadalmi csoportokat, 
többek között a bevezetendö jogintézmény fontossá~val 
és elönyeivel. 

Arra is v.llaszt bptun k, hogy a kérdezettek, ha esetleg 
magfocsödbe, illetve ahhoz közeli helyzetbe kerülnének, 
a helyzetük javítása érdekében hajbndók voln:Ín;lk-e v:íl
blni olyan feltételeket, hogy akár tíz évig is egy államibg 
megbízott vagyonfeli..ig)·elö idnyídsával minimális szint
re korl:hoaák ;l fogyaszdsukar. Az igen válasz ebben n 
esetben a 10 év elfogadását jelentette, ;lnti ;l maximálisan 
elképzelhetö leghosszabb ideje a mcntesülésig tartharó 
időnek. A nem válasz. ebben :iz esetben a O évet jelentette, 
és ;lZ alrenutív v:lbszlehetöségek 1 és 9 év feltüntetésére 
vonatkozhattak. 

Mint az várh;ltÓ volt, 10 éves „fut;lmidővel" cs;lk ke
vesen v:Ulalnák a fogyasztásuk korlátozását, mindössze 32 
ilyen v;lbszoló volt, dc ;l csökkenés nem egyenletes az évek 
mentén. Mindössze 45 fö az, aki 6-10 éves periódusra is 
bdeegyeznc, míg 1-5 év közti idöre 221 fö. A törvényter
vezetben szereplő, ;l mentesítésig tartó 5 éves időtartam 
tehát reálisan közel/ti meg a v;ll lalhatóság határit. Viszont 
fcltételezhcrjük, hogy en nck a kérdésnek a meg foga.Ima-
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9. ábra 
Vngyonfelügyelővel való együtt gazdálkodást vállalna-e* 

95;11% 

243;27" 

N:888 fo tJdlaswló megoszldsa: fö; %. 

■ nem 

■ igen 
adósi érdekek figyelembevétele esetén 
családi cs6dvédelem mentesltési garanciái 

• A kérdi, pontos megfogalmazásdval kapcso!atbttn Id. a 8. tdbldhoz Irt e} megjegyzést. 

zása a válaszolók számára még szigorúbb köverelmények 
reljesírésér sugallharra, mert itr a „nem" és a „nem rudja" 
válaszok is magasabbak voltak, mint az álcalunk legszigo
rúbbnak gondolr felrétel, a vagyonfelügyelővel való évekig 
való együcrgazdálkodás eserében (10. ábra). 

Mivel tíszrázni szererrük volna, hogy kik azok a vála
szolók, akik a négy, együttműködése firtató kérdésünkre 
pozitív választ adrak, mennyiben ugyanazokról a szemé
lyekről van szó, és ők milyen jellemzőkkel bírnak, a négy 
kérdés válaszolóir egy változóba kapcsoltuk össze. Mód
szertani megjegyzésként ide kívánkozik, hogy a tipológia 

10.ábra 
Minimálís fogyasztást vállalna-e évekig* 

N=829 fo vál11Sw ló megoszldsa:fo; %. 

megalkorásába bevontuk a minimális fogyaszrásra vonar
kozó kérdésre adocr válaszolókar is, ennek érdekében a 
kódolásr úgy végezrük, hogy az 1-5 évi együcrműködésr 
vállalókat tekintettük feltétel nélküli, a 6-10 évig való 
együrcműködést vállalókat pedig felcéceles együrtműkö
dőknek. Ennek oka az volc, hogy az adósságrendezéssel 
kapcsolatos törvényrervezet ötéves eljárási időr tartalmaz, 
amely után a jóhiszeműen együttműködő adós mentesül
het az adósságok terhe alól. 

Ha ezek után megvizsgáljuk a kérdezett személyéhez 
kötődő változóinak (mint pl. a nem, kor, iskolai végzett-

■ nem 

1 S é"18 

6-10~ 5 

• l la az Ön, Önök hdztartó;ának (neJlegri) lttrtozástti t11r/Ói11n meghaladnák II bevételeit, a helyzet javifdsa érdekében hajl,:mdó volna vállal11i olyan jrltiulekrt. 
hogy akár tiz évig is egy államilag megbízott Vllgyo11feliigyelő irá11yitds,í,,a/ minimdlir szintre korldtozzák 1tz 011ök fagyasztását? 
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, ség) alakulását a vagyonfelügyelövel való együttműködés
sel összefüggésben, azt állapíthatjuk meg, hogy ezek kevés 
szignifikáns összefüggést mutatnak az együttműködés 
fentebb részletezett összetevőivel. Bár néhány szempont 
kiemelhető, ezek inkább érdekességek. Ilyen, hogy a nők 
inkább mutatnak együttműködést, mint a férfiak, de ez 
csak az együttműködés legelső szintjén szignifikáns. Élet
korok tekintetében elmondható, hogy az együttműködést 

bármely tekintetben inkább vállalják a 40-49 és az 50-59 
éves korosztályokba tartozók, mit a más életkorúak. A 
foglalkozási csoportok közül leginkább az alkalmazottak, 
legkevésbé a nyugdíjasok együttműködök, még ha felté
telesen is. 

9, tábla 

Papházi Tibor: Magáncsődről számokban 

Az iskolai végzenségnek, a háztartás havi nettó jöve
delmének (kategóriák szerinti besorolást tekintve) és a 
szubjektív anyagi helyzetnek (hogy a kérdezett az anyagi 
helyzetét nehéznek, szűkösnek vagy jónak gondolja-e) 
semmilyen kimutatható szerepe nincs a családi vagyonfe
lügyelői intézménnyel való esetleges kapcsolatra. Kimu
tatható viszont, hogy a fennálló hiteltartozások, kölcsö
nök, valamint a már évek óta meglévő, bevételeket és 
vagyont meghaladó követeléstenger megléte az, ami az 
együttműködés irányába tereli a válaszolókat (9. tábla). 

A 9. táblázatból látható, hogy minél inkább csődhely
zetben van valamelyik megkérdezett, annál inkább hajlik 
a családi vagyonfelügyelővel való esetleges együttműkö-

Csalddi vagyonfelügyelóvel való együttműködést vállalása, csődhelyzet illetve befizetés elmaradásának szempontjából, % 

Megne,·ezés Nem vállal együtt- Legalább egyvalamit Legalább egyvalamit Valamit feltétellel és Összesen 
múködést, vagy nem feltétel nélkül feltétellel valamit feltétel nélkül 

nyilatkozott 

vállal az együttműködés megadott körülményeiből'' 

pénzhiány miatt befizetést elhalasztókb> 

Határidőre 22,0 4,0 36,3 37,7 100,0 
nem fizetők 
Többi megkérdezett 46,2 3,8 25,6 24,3 100,0 

Összesen 40,8 3,9 28,0 27,3 100,0 

elmúlt években csödhdyzetben lévők'1 

A csőd valamelyik 
jellegzetességét 19,9 3,3 34,3 42,5 100,0 
felmutatók 

Többi megkérdezett 45.5 3,9 26,6 24,0 100,0 
Összesen 40,9 3,8 28,0 27,3 100,0 

a) Er:,iittmúködiu itlvagy szigoni kiad4si korldtozJ,okat dvagy vagyo11frbigyrlövel ,gyiitl ga:ulálkod4st, illetv, minimális fogyauuíst vó/L,lók. 
b) Aki/mii ugalóbb rgysur elöfordult, hogy az tltóbbi 12 hó11apban pinzhiá11y miau nem wd1ók haMridóre befiut11i valamely lartozáwkat. 
r) Aki/mii az ,/múlt evekbm rló.ford11lr, hogy l,galdbb rgy hónapig nem fiutclk a közmriszámldkat, is/vagy /,gaLibb ,gy hó11apig nnn fiuttlk a rörltizsórilzktrlur, 
is ,,agy a hduartós tnnozdsainak össuge tanó,an mrghaladja a be11iteláke1, i/l,1v, a hóztartát trlj,s vagyo11a kiubb, mint az Ól urbeló köv,1,Iiuk ÖSJZeg,. 

10. tábla 
Családi vagyonfelügyelóvel való együttmükodést vállalása hitelek és kölcsó'nök szempontjából 

Megnevezés Nem vállal együttműködést, Vállal együttmúködést Összesen 
vagy nem nyilatkozott 

fő % fö % fö % 

A háztartás bármely tagjának hiteltanozása 

nincs és korábban sem volt 274 49,4 280 50,6 554 100,0 

korábban volt hitele 70 36,2 123 63,8 192 100,0 

jelenleg l hitele van 52 29,4 125 70,6 178 100,0 

jelenleg 2 vagy több hitele van 14 17,8 66 82,2 80 100,0 

összesen 410 40,8 594 59.2 1004 100,0 

A háztartás bármely tagjának kölcsöntartozása 

nincs és nem is volt 311 44,3 391 55,7 702 100,0 

korábban volt kölcsöntartozása 68 32,4 142 67,6 211 100,0 

jelenlel!, van kölcsöntartozása 9 15,3 49 84,7 57 100,0 

összesen 388 40,0 582 60,0 970 100,0 
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désre, még ha nem is feltétel nélkül. Ezt a haráridöre nem 
fizetök, illetve a csőd valamelyik jellegzetességét felmuta
tók együttműködési lehetőségek terén felmutatott maga
sabb arányai mutatják. Ugyanez állapírható meg, ha a 
hitelek vagy a kölcsönök meglétét vizsgáljuk a tervezett 
vagyonfelügyelöi intézményhez kapcsolódó valamilyen 
esetleges viszonyulás szempontjából (10. tábla). 

A 10. táblázat adatai azt mutatják, hogy inkább vállal
ják az együttműködés valamely formáját azok, akiknek 
van hitel-, illetve kölcsömartozásuk, még ha nem is felté
telek nélkül, mint akiknek nincs ilyen, főleg, ha soha nem 
is volt. Akiknek nincs és nem is volt hitele, azok közül 
csak 50,6% nyilatkozott az együttműködés valamely kér
dőívben felkínált módjáról - ha feltételesen is, de - elfo
gadóan; míg azok, akiknek két vagy több hitelük is van, 
82,2%-a. Hasonló a helyzet azokkal a kölcsöntarcozások
kal, amelyet a kérdezettek magánszemélytől vagy mun
kahelytől kaptak. Akiknek van ilyen, azok 84,7%-a nyi
latkozott valamely felkínált együttműködési lehetőségről 
(ha feltételekkel is) elfogadóan, míg akiknek ilyen nincs 
és nem is volt, azoknak csak 55,7%-a. Mindebből levon
hatjuk tehát azt a következtetést, hogy a vagyonfelügye
lővel való együttműködést tehát nem az életkor vagy az 
iskolai végzettség, hanem az eladósodottság mértéke és az 
ezzel járó terhek nagysága befolyásolja elsősorban. 

A kérdöívben egy kérdéssor vizsgálta, hogy vajon a 
kérdezettek mit várnának el a családi vagyonfelügyelőtől, 
aki bizonyos szempontból egyfajta családi csődbiztosi sze
repet lát majd el az adósságrendezési eljárásban. Tíz meg
adott válaszlehetőséget kínált fel a kérdőív, ezúttal is több 
választ lehetett megadni. A legtöbb válaszoló élt is ezzel a 
lehetöséggel, a 801 fő 5368 választ adott le, azaz átlagban 
6,7-et 166 megkérdezett mind a tíz válaszlehetőséget 
megjelölte, mint olyan feladatot, amelyet el kellene látnia 

11. ábra 
Vagyonfelügyelőtöl elvárt feladatok 

376; 7% 
390;7% 

503;9% 

505;10% 

5 22; 10% 

587; 11% 

N=5368 vdlaiz mtgorz!drn:fo; %. 

(.09, 11% 

ennek az intézménynek, ebből következöen az érintettek 
körében egy sokrétű várakozásra lehet számítani. A vála
szok megoszlásait a 11. ábra mutatja. 

Az ábrából, pontosabban a leadott válaszokból levon
ható következtetés, hogy a megkérdezettek közül 376-an 
úgy gondolták, hogy a családi csődbiztosi szerepet ellátó 
vagyonfelügyelőéiek még életvezetési tanácsokat is tudnia 
keJI adni. Még valamivel ennél is többen voltak, akik ház
tartási tanácsokat is elvárn

1

ánák, bár az a kérdezés során 
nem merült fel, hogy mennyiben gondolnak magukra, 
mennyiben tartanák ezt fontosnak mások számára. A leg
több választ azonban azok a válaszlehetőségek kapták, 
amelyeket a törvénytervezet létrehozói valóban a vagyon
felügyelőnek szántak, aki mindenekelőtt segíthet a végre
hajtás elkerülésében és az adósságok alóli mielőbbi men
tesülésben, de közreműködik majd a felhalmozódott 
adósságnak is a kezelésében, és eljár majd a pénzintézet 
felé is, többek közt az adósságok átláthatóbbá tételének 
érdekében. 

Összegzés 
A Tárki Monitor adatgyűjtéséből az derül ki, hogy az ala
csonyabb jövedelmi kategóriákba tartozóknak viszonylag 
magasabb a hiteltartozása, ami azt valószínűsíti, hogy a 
hitelek kihelyezésénél a pénzintézetek nem jártak el kellő 
körültekintéssel. Az omnibusz adatfelvételéböl látható, 
hogy a hitelfelvételek elsősorban azért történtek, mert más
különben a válaszolók nem jutottak volna hozzá a kívánt 
javakhoz. A hitelfelvevők sem mérték fel jól a kockázato
kat, anyagi gyarapodásukat ezzel akarták elősegíteni, vi
szont nem látták át, nem is igen láthatták, hogy a felkínált 
hitelkonstrukciók erre nem igazán voltak alkalmasak. 

Az omnibusz adatfelvétel azt erősíti, mint az az 
NCSSZI korábbi, kilakoltatásokkal összefüggö vizsgála-

a végrehajtás elkerülése 
e adósságok alóli mielőbbi mentesülés 
D hitelek átláthatóbbá tétele 
e a felhalmozódott adósságJnak a kezelésében segítség 
e ügyintézés a pénzintézet felé 
e adósság törlesrtéshez való részhozzájárnlás 

r egyösszega nagyobb anyagi támogatás 
álláskeresési segítség 
háztartási tanácsok 
életvezetési tanácsok 
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tiból is kimutatható (Mészáros-Pál 2015, Papházi 2015), 
hogy tömeges vészhelyzet sem a lakásvesz.cések, sem az 
állampolgárok élervisronyainak cekimecében még nem 
3(akulc ki, a mintába kerülceknél bár elófordulnak ilyenek, 
magánéleti katasztrófákról csak kevesen nyilatkoztak. 
Mindössze 59-en voltak azok is, akik utólag arról számol
tlk be, hogy a hitelfelvételi döntésükben szerepet játsrott 
valakinek a megréveszcó közrehatása, valamilyen révedés 
a hirelfelvérellel kapcsolatosan, avagy valamilyen fenyege
!Ó helyzet bekövetkezése a hitelfelvétel elmaradásának 
esetében. 

Mivel a mintába kerültek magánéletének csak egy kis 
hányadát rázta meg a hitelfelvétel, érezhető ezért a bankok 
iránr is bizalom, amit az mutat, hogy intézményes tanács
adással még mindig hozzájuk fordulnának legtöbben. 
Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy akik fizetési nehéz
ségekkel küzdenek, ott inkább vannak bizalommal a civil 
szervezetek és pl. a még lécre sem jött családi vagyonfel-

Papházi Tibor: Magáncsődről számokban 

ügyelői intézmény felé. A tervezett Családi Vagyonfe]. 
ügyelőí Swlgálaccal kapc.solarban kimucacharó, h0'6Y az 
adósságokkal rendelkezők nem utasítják el az egyűcrmú
ködésr, de fontosak számukra a kialakított feltúdc:k konk
rét körülményei, ezért az intézmény múködéM:nek a meg
ismertetése a lakossággal minél előbb indokolt. 

Felhasznált irodalom 
1,ú,Jgy~i Mám;,n - Simonoviu Bori - Banít Anik6 (2015) Tfo~lmi ~ 

rűlékcny,ég; vagyoni hd,=. cw!/N.>do1túg. mcgélhm!í oehb.dgd. 
ln: Sziv~-Tórh (uerk.) {Wl5) Jól nhJi,,} }/ (. . .?!) 1/Ja,,reJ.,,} h,Iyzm 
a váluiz 111dn. Hrl<í, MonÍU>r Jd.rotbck. 86-10}. 

Mésúrm Zoltán- Pál ZM..lr (iurlc.) (2015) /fJ1,dnp h,IJuzw I, 1mzi/yz1,
u11 Jdnadalmí {}()ptm<1Ual kapr1<1Í4/Q1 hitatJJOI,. NCSSZI. Bwfapeu. 

P~hází Tibor (.2015) Kílakolu.wi hdy,.ctkép 2012. S:u,rídlp~(j,;J.,,,; Sum/,-, 
4. n.49-79. 

Szi„6, Prur - TÓ!h l"ván György (ncrk.) (ZOl5) jól niz,;,,U; ( .. i'') lldv 
tartáwk hrf]Uu a vá/Jág 111dn. T.irií. W.onilor Jeknrkdc. R/,- )0}. 



Recenzió Bajzáth Sándor - Tóth Eszter Zsófia 
- Rácz József: Repülök a gyógyszerrel. 
A kábítószerezés története a szocialista 
Magyarországon című köteté,-.ől 
(L'Harmattan Kiadó, 2014) 

A hároméves kutatómunkán alapuló kötet a kábítószere
zés történetének szocialista időszakra eső szakaszát egészen 
egyedülálló módon, egy felépült függő, egy történész és 
egy pszichiáter nézőpontjának metszetében mutatja be. 
A szerzők többek között a következő kérdésekre keresnek 
választ: Hogyan értelmezhető a szerhasználat a diktatúra 
körülményei között? Láz.adásként? Önfejűségkém? Milyen 
S"Lerek használata jellemezte a különböző társadalmi cso
portokat? Hogyan viszonyult a jelenséghez az állami gon
doskodás, a szakemberek? Hogyan próbáltak segíteni? 
Milyen változásokat hozott a rendszerváltás? Megannyi 
kérdés, amely széles körű érdeklődésre tarthat számot nem 
csupán a témában érintecr szakemberek, hanem a kortár
sak, a kábítószerezéssel valamilyen módon kapcsolatba 
kerülök vagy azok körében, akik a szocialista időszak tár
sadalmi jelenségeinek, hangulatának mélyebb megértésé
re törekszenek. 

A kötetben történeti, szociológiai, pszichológiai és kri
minológiai elemzések, valamint az akkori szakértőkkel és 
szerhasználókkal készített témainterjúk és életútinterjúk a 
kábítószerezés jelenségét plasztikusan, sokszínűen, meg
foghatóan mutatják be. Nem egy "vegytiszta" áttekintést, 
hanem "életszagú", komplex, sokféle elemet vegyítő mun
kát vehet kezébe az Olvasó. A kötet a kutatás módszerét 
tekintve három megközelítést alkalmaz. A könyv első fe
lében egy „desk research" jellegű kutatómunkát végeznek 
a szerzők: elsődlegesen rendőrségi nyilvántartások mentén 
követhetjük végig korszakonként a kábítószerezés magyar
orsz.ági lehetőségeit és az ezzel kapcsolatos bűneseteket 
(előállítás, recepthamisítás, csempészet), illetve a kábíró
szer-fogyasztás következményeit (többek között halálese
tek), de interjúk, levelek, sajtóhírek és fotók tükrében is 
kirajzolódnak a kábítószeresek történetei és azok a társa
dalmi jelenségek, melyek szövetében, összefüggésrendsze
rében ezek a történetek játszódtak. A kötet második fele az 
életútinterjúk, interjúk bemutatására vállalkozik. Az éle
tinterjúban egy felépült függő teljes drogkarrierjét, lelki 
világát is nyomon követhetjük. S végül a könyv egy nar· 
ratív {kvalitatív) elemzéssel zárul, amely a vándonörcéne-

teker, a szerhasználók narracíváiban visszatérő motívumo
kat mutatja be. 

Mivel minden emlékezés egyúttal a már megtörtént 
események újraértelmezése is, a kötet magában hordozza 
a jelenség „utóéletét" is, azt, ahogyan a szakemberek és 
érintettek mai szemmel értelmezik a szocialista korszak 
világát. Ez különösen érdekes és releváns most, amikor (i) 
nemcsak a kábírószer elterjedése, hanem dinamikus nö
vekedése figyelhető meg; (ii) a kábírószer más társadalmi 
beágyazottságot ölt: ma már a kábítószer-fogyasztás az élet 
normális részévé vált; (íii) a magyar drogpiac teljesen át
alakulóban van, és a klasszikus szerek- amelyek a szoci
alista időszakban törtek be Magyarországra - jelentősen 

visszaszorulóban vannak, és az újfajta pszichoaktív szerek, 
az ún. dizájnerdrogok élik virágkorukat. 

A könyv egy történeti áttekintéssel indít, amelyből az 
Olvasó megtudhatja, hogy a szocialista korszakban a ká
bítószer-használatot, mint sok minden mást is, egy sajátos 
dichotómia jellemezte. Miközben a hivatalos, állami kom
munikáció igyekezett tabusítani a jelenséget,_ hiszen a 
pártállamban senkinek nem lehet szüksége szerekre a 
boldogsághoz, a kábítószerezés jelenségében egy fontos 
tényező a rendszer időszakában megélt kilátástalanság, 
reménytelenség kifejezése, az ez ellen va ló lázadás. 

A kábítószer-fogyasztás a hatvanas évek végére vált 
Magyarországon jelentőssé. A fiatalok többsége azonban 
nem jutott hozzá az LSD-hez vagy fűhöz, hanem a bódu
latot alkohollal és gyógyszerekkel, a nyolcvanas évektől 
inkább mákteával érte el. A kábítószerezés a jelen kutatás 
tanúsága szerint sem független a társadalmi csoportoktól: 
a lakótelepeken élők főképp ragasztózással, az underg
round csoportok gyógyszerek használatával, a kül földi 
kapcsolatokkal rendelkező művészek leginkább füvezéssel 
voltak jellemezhetők. A klasszikus drogok {pl. heroin, 
speed, marihuána) beáramlása és népszerűvé válása a 
rendszerváltás utánra tehető. 

Az államnak, a társadalomnak a kábítószerezés keze
lésével, a kábírószer-fogyasztással kapcsolatos attitűdjét 
tekintve a könyv egyik fő megállapírása, hogy a szocialis-
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ta korszakban a kábítószerezést elsősorban rendőrségi 
kérdésként kezelték. A prevenciónak minimális tere volt, 
a kábítószer-fogyasztókon pedig elsősorban pszichiátriai 
megközelítésekkel, gyógyszerekkel próbáltak segíteni, ami 
sokkal inkább egy tüneti kezelést jelentett, mintsem a 
probléma gyökerének megtalálását. Lényeges változás ezen 
a téren csak a rendszerváltás után következett be. 

A kábítószerezéssel összefüggő büncselekmények a 
hetvenes évek közepére már országos elterjedtségüek, a 
nyolcvanas évek közepére évente több mint ötven büncse
lekmény vált ismertté. 1980 és 1988 között vagy félezren 
álltak bíróság előtt drogokkal összefüggő büncselekmény 
miatt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a kriminalizá
lódási arány ebben az időszakban rendkívül magas, né
hány éves droghasználat a drogosok négytizedénél vezetett 
bírósági ügyhöz. 

A kábítószer-kereskedelmet a rendszerváltás előtti idő
szakban inkább pénz nélkül zajló cserekereskedelem jel
lemezte. A pénz, az üzlet és az azzal járó profitorientáltság 
a rendszerváltást követő időszakhoz, az amfetaminszár
mazékok, a marihuána és a heroin kereskedelméhez kö
tődik, a drogkereskedők (dealerek) hálózatának kialaku
lásával. Ezt a hálózatot időnként erőszak és a drogok 
terjesztésére való törekvés is jellemzi. 

A sajtóhírzárlat 1985-ös feloldását követően kerülhetett 
sor a drogkérdés komplexebb, megelőzést jobban előtérbe 
helyező megközelítésére. Cikkek jelenhettek meg a témá
ról, s 1987-ben egy rockzenei kábítószerellenes kampány 
is lezajlott, ,,Maradj köztünk" címmel. 

A könyv második része akár tekinthető egy komple
xebb, árnyaltabb megközelítés példájának is. Felépült 
szerhasználók történetein keresztül válik jobban érzékel
hetővé, plasztikusabbá a szerhasználók világa a szocialista 
rendszerben. Tehetséges, útjukat kereső fiatalok életútjai 
rajzolódnak ki előttünk, akik életmódjukkal is kifejezték 
lázadásukat, szabadságvágyukat, közösséghez tartozásukat 

a szocializmus világával, az általa kiváltott „ólomidő-ér
zéssel" szemben, és akiket ez a rendszer bűnözőknek te
kintett. Egy teljes életút-interjút is olvashatunk. 

A szerzők nem hagyják magára az Olvasót a történetek 
értékelésében: a könyv utolsó részében az interjúkban meg
jelenő visszatérő motívumokat mutatják be, áttekintve a 
hazai kutatások vonulatát, a vándortörténetek értelmezési 
lehetőségeit is. Melyek a visszaemlékezések visszatérő mo
tívumai? A drogozás megkezdésekor a szürkeségtöl való 
menekülés és a közösséghez tartozásra való törekvés; a vá
roskép, amelyeket a virágboltok és patikák hálózata hatá
rozott meg; a barátok halála; a dealersztorik és a felépülés 
történetei (az utóbbi két motívum elsősorban már a rend
szerváltás utáni időkre vonatkozik). A történetek a 70-es, 
80-as évek fiataljainak domináns kultúrára adott reakció
it mutatják meg. Megfogalmazásukból kirajzolódik egy 
sajátos nyelv, amely képes volt lefedni a domináns kultúrán 
kívüli gondolatvilágot és élményeket. 

A könyv végére érve az a kép rajzolódik ki az Olvasó
ban, hogy az akkori fiatalok szerhasználata nem önmagá
ban, hanem egy kulturális viszonyrendszerben értelmez
hető, amiben a kádári szocializmus szürkeségét elfedő 
színesebb zenei világ, filmek, könyvek összekapcsolódtak 
az identitáskereséssel, közösségre vágyással, a korszak do
mináns életformamintáival szembeni lázadással. 

Zárszóként felmerül a kérdés: történt-e előrelépés a 
drogprobléma értelmezése terén? A könyv szerzői nem lát
nak lényeges előrehaladást: ,,Ebben a diskurzusban kevés 
szó esik azokról a társadalmi problémákról, amelyek kábí
tószerezéshez vezetnek, és még mindig jobban kedveljük 
azokat a magyarázatokat, amelyek egy-egy egyén kudar
cáról, beilleszkedési nehézségeiről, nehéz gyermekkoráról 
szólnak, mint azokat, amelyek a magyar társadalom prob
lémáiról, értékvesztéseiről és egyenlőtlenségeiről szólnak.~ 

Földvári Mónika - Arnold Petra 
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Kisebbség, etnikum, nemzetiség: a cigányság 
a szocialista magyar politikában 

1-{ajnáczky Tamás (szerk.) (2015): ,, Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetők nemzetiségnek." 
Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989. (Gondolat Kiadó) 

,, .. . az erőltetett asszimiláció ellentétes 
szocialista elveinkkel. .. " (Kozák Istvánné) 

A magyarországi cigánypolitikát 1956-tól 1989-ig (de va
lójában napjainkig) meghatározza Kádár János bizalmas 
kijelentése 1961-ből, mely a dokumentumkötet címadó 
mondata lett. A hazai cigányság sorsa, helyzete - néhány 
sajátosságról eltekintve - nemigen választható el a Kö
zép-Európában a XX. században élt cigányság sorsától. 
A kádári Magyarországon élt cigányságot nem kívánta a 
hatalom nemzetiségként elismerni - ebben egy történelmi 
hagyományt éltetve tovább. Az etnikai-kulturális önazo
nosság instabilitásának magas fokát mutató magyarorszá
gi cigányság jobb híján tehát társadalmi csoportként ke
rült meghatározásra, melynek egyik legfőbb jellemzője az 
1960-as évek elején még a nomadizáció és az analfabetiz
mus volt. A korábban nemhogy a polgárosodás, de az 
agrártársadalom részévé válásának útjára sem lépő réteg a 
dokumentumok tükrében egy újabb, határozott letelepí
rési és modernizációs társadalmi program alanyává válik. 

A hazai cigányság életkörülményeinek felmérése, a 
szocialista társadalomképbe történő beillesztés lehetősé
geinek vizsgálata, a társadalmi felzárkóztatást célzó poli
tikai döntések és más aspektusok fontos dokumentum
gyűjteménye jelent meg tehát Hajnáczky Tamás alapos és 
hozzáértő szerkesztésében. 

A dokumentumok rávilágíranak arra, hogy a szocialis
ta kormányzatok milyen előírélerekkel, ideológiai koncep
ciókkal, aggodalmakkal és tapasztalatokkal próbálnak 
fellépni a cigányság közösségi hagyományainak megvál
toztatása érdekében. Jól érzékelhető, hogy a magukat 
többnyire nem cigány identitásúként definiáló kisebbség 
tagjai számára a végrehajtó hatalom igyekszik megakadá
lyozni annak lehetőségét, hogy az európai társadalomfej
lődés egyik utolsó elemeként saját nemzeti identitással 
rendelkező csoporttá váljanak. Erről tanúskodik az 
MSZMP KB PB 1961. június 20-i bizalmas határozata, 
melyben a Magyarországi Cigányok Kulturális Egyesüle
tének megszüntetéséről döntenek (115. és 119. o.), vagy a 
Tárcaközi Koordinációs Bizottság jelentése a Miniszter
tanácsnak 1976. május 13-án, mely a cigány értelmiség 
törekvését a cigány kultúra fejlesztésére irreálisnak minő
síri (236. o.). 

A magyar kormány a cigányság felzárkóztatását tehát 
nem önigazgató, kulturális alapon meghatározott kisebb
ségként, hanem társadalmi rétegként kezeli, amelynek 
modernizációja inkább szociálpolitikai, mint kulturális 
kérdés. Természetesen az iskolázottság szintjének növelé
se, az életmódbeli változások nevelés útján történő meg
változtatása egy-egy kiegészítő és nélkülözhetetlen lépés. 
Ám a kormányzat jól érzékelhetően pl. a lakhatási viszo
nyok javításával és foglalkoztatáspolitikával kíván gyors 
eredményeket elérni. Csakhogy ezek - bármilyen látvá
nyos eredményeket is hoznak, pl. az állandó munkával 
rendelkező cigány férfiak arányának megnövekedése 
1961-1971 közört - a pozitÍv stimuláció gyengülésével 
újra előhívják a strukturális problémákat. A cigányság 
integrációja tehát meghatározó kulturális beavatkozás 
nélkül eredménytelen középtávon. 

Igen érdekes lárni a döntéshozatali folyamatot, mely
nek során az egyébként alapos helyzetértékelések az ideo
lógiai szűrőkön át torzulnak: pl. Vendégh Sándornak, a 
Művelődési Minisztérium volt Nemzetiségi Osztálya ak
kori vezetőjének 1959. november 13-i előadása jól mutat
ja, hogy a marxista politikai terminológia nem tud mit 
kezdeni azokkal a sajátos jelenségekkel, amelyek a cigány
ság hagyományos felemelkedési céljait, formáit jeleneik. 
„A cigány - mondja Vendégh -, még ha falusi is, nem 
szegényparaszt és nem proletár - főleg nem az tudatában, 
hanem lényegileg kispolgár" (112. o.). Ezt az 1976-os fel
mérések alátámasztják, melyek leszögezik, hogy bár akkor 
a hazai cigányság 80%-a vidéken élt, a mezőgazdasági 
szektorban mégis alig 13%-uk tevékenykedett. 

A dokumentumtár jól mutatja, hogy a hatalom tehát 
részben gazdasági megfontolásokból kénytelen újradefi
niálni saját cigánystratégiáját, hiszen a ráfordított szociá
lis támogatások ellenére a cigány lakosság gyarapodása 
mindig újratermeli az alacsony életszínvonalat, a nyomor
negyedeket stb. Ugyanakkor részben pedig a saját legiti
mációja érdekében folyamatos beavatkozásokra kényszerül 
- hiszen a szocialista társadalomnak integrálnia kell a 
cigányságot a társadalmi igazságosság megvalósítása érde
kében. Ugyanakkor ez az intervenció azért is szükséges, 
hogy a Párt támogatottsága a társadalmi elégedettség szin
ten tartása mellett biztos maradhasson. A magyar társa
dalom cigányellenessége ugyanis kiérződik a jelentésekből, 



RECENZIÓ 

megközelítésekből, a határozatok mögött meghúzódó 
gondolkodásmódokból. A cigányságban potenciális „rend
szerd.mogarókac" és ideológiai bázist látni természetesen 
rövidlátó gondolkodásra ural, és az 1979-ben bekövetkező 
fordulat a gondolkodásmódban, mely már „etnikai közös
ségként" definiálja a cigfoyságot, sokkal pragmarikusabbá 
válik. A nornadizmus valóban megszünt, a deklassz.álódás 
azonban tömeges jelenség maradt. Az ekkoriban elindírorr 
nevelési-kulturális felzárkóztatási irányt azonban majd 
felülírja - mint annyi mindent - a szocialista népgazdaság 
épp ekkor kezdődő és fokozatosan kiteljesedő általános 
válsága. Ezt a szemléletváltást jól mutatja az. assz.imiláció 

erölrerésér bíráló, morrónkban idéz.ett mondat (Kozák 
Istvánné, a Tárcaközi Bizottság vez.etójének beszámolója 
1986-ból). 

A köret, amint arra a szerkesztő is felhívja a figyelmer, 
a közelmúlrbéli és kortárs magyar társadalom egyik fontos 
és napjainkban is egyre súlyosabb problémájának törté
netéhez szolgáltat adatokat: a hatalom és a cigánykérdés 
viszonyához.. Mindenképpen fontos köret nemcsak a ro
mológus, hanem a szociológus és rörrénelem szakok for
rásgyü j reményeiben. 

Dr. Boros Máté 
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Megvalósult Nemzeti Tehetség 
Program projektek a Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézetben 

2015. szeptember 15-écől 2016. június 30-ig cehecséggon
dozásc érintő programok lebonyolítására kerü le sor a Nem
z.e ti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), illetve 
a jogutód Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
(CSINI) irányításával. A Nemzeti Tehetség Program 
(NTP) támogatásával megvalósuló, négy különböző pro
jektből három (NHTR, TSZH, TSZV) a cehetséggondo
z.ó programok feltérképezését szolgálja kutatásokon ke
resztül, egy pedig (ITR) elsősorban a tehecségsegícés 
népszerűsítése köré szerveződik. 

NTP-ITR-M-15-0001 
A „Nemzeti Tehetség Programot népszerűsírő rendezvény
sorozat" elnevezésü projekt átfogó célja az unikális magyar 
tehetséggondozási rendszer, a Nemzeti Tehetség Program 
hazai népszerűsítése, a legfontosabb tehetséggondozó 
programok, szervezetek, valamint jó gyakorlatok bemu
tatása és átadása. 

A projekt célkitűzése továbbá a családoknak szóló 
szemléletformáló programok megvalósításának támoga
tása, a tehetség kibontakozását támogató családi háttér 
kialakulásának elősegítése. Elengedhececlen cél a tehet
séggondozással kapcsolatos legfontosabb információk el
juttatása minden érintetthez. 

Összességében a különböző tehetséggondozási formák 
minél nagyobb körben történő meghonosÍtása, népszerű
sítése és fejlesztése, illetve a már elindu le kezdeményezések 
életben tartása. 

A célrendszer legfontosabb elemei 
- a kiválasztott jó gyakorlatok bemutatása és átadása a 
legfontosabb hazai tehetséggondozási formák és progra
mok közül a helyi igények tükrében 
- a tehetséggondozás tudás megosztása, hálózatosodásának 
segítése, tudásmenedzsmentje 
- a családok szemléletformálása 
- a szülők bevonása a tehecségsegícésbe 
- a Nemzeti Tehetség Program hazai népszerüsícése 

A program célcsoportjai 
- a köznevelésben dolgozó tehetséggondozó szakemberek, 
pedagógusok, oktatók 

- az ifjúságügyi és oktatásügyi szakemberek 
- az ifjúsági és tehetséggondozó szervezetek képviselői 
- szülők 

-diákok 

A célcsoportok elérését szolgáló kommunikációs 
eszközök 
Online kommunikációs elemek: 
- weboldal működtetése (www.cehetseg.net): információk 
a projektről, összefoglaló a program eredményeiről, cik
kek, videók a rendezvényekről, tehetségekről 
- Facebook-oldal működtetése; hírek, videók, összefogla
lók a rendezvényekről (tehetseg.nec) 
- hirdetések internetes lapban, illetve helyi portálokon: 
origo.hu, zaol.hu, feol.hu, szon.hu, boon.hu, haon.hu, 
baon.hu, sonline, vaci-naplo.hu 
- rádiós és televíziós interjúk, tudósítások a helyi, regio
nális televíziókban 
- rádiós spotok (Kossuth Rádió: 20 db, Petőfi Rádió: 20 

db, Dankó Rádió: 30 db) 
- YouTube-spoc 

Offline kommunikációs elemek: 
- 16 oldalas tájékoztató kiadvány: a döntéshozó beveze
tőjét követően áttekintést nyújt a Nemzeti Tehetség Prog
ram eddigi eredményeiröl, tehetséges fiatalokat, valamint 
tehetséggondozó szakembereket mutat be 
- Kapocs-cikk 
- PR-cikk a nyomtatott sajtóban: Képmás 
- hirdetések a helyi sajtóban (Zalai Hírlap, Somogyi Hír-
lap, Fejér Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Kelet-Magyarorszdg, 
Észak-Magyarország, Vdci Napló) 
-szórólap 
- plakát 
_ projektet bemutató interjú 

produktumok 
A Facebook- és honlapfelületen folyamatosan tájékoztatást 
adunk a megvalósult rendezvényekről, amelyek sorrend
ben a következő helyszíneken és időpontokban valósultak 
meg: Kecskemét: 2016. február 10.; Kaposvár: 2016. feb
ruár 24.; Vác: 2016. március 10.; Zalaegerszeg: 2016. 



március 31.; Sárbogárd: 2016. április 14.; Ózd: 2016. áp
rilis 27.; Nyíregyháza: 2016. május 11. A rendezvények 
beszámolói, az ott megjelent közéleti személyiséggel ké
szült interjúk a teherseg.net oldalunkon olvashatók. Min
den rendezvényhez készült szórólap, plakát, műsoros meg
hívó, amelyek a honlapunkra is felkerülnek, miként az 
elkészült 5 ezer darabos, 16 oldalas kiadványunk is. A ren
dezvények számára kiírt indikátorszámokat már a harma
dik rendezvény urán meghaladtuk. A Képmás áprilisi 
számában PR-cikk jelent meg intézetünk projektjeiről, 
illetve a tehetséggondozásról. 

A honlapra az elkészült 4 spoton (tehetséges diákokkal 
készült interjúkon) kívül a helyi televíziók által készített 
filmek is felkerültek, akárcsak az EMET kommunikációs 
munkatársai által készített rövidfilmek is. A kisfilmek az 
1823.hu felületen is elérhetők. 

NTP-NHTR-M-15-0001 
15 ország példáján keresztül a tehetséggondozás nemzet
közi gyakorlatát mutatja be a „Külföldi tehetségsegítő 
programok hazai megismertetése" című projekt. 

A projekt célja a tehetséggondozás területén működő 
külföldi jó gyakorlatok hazai adaptálása, minél szélesebb 
körben történő megismertetése. 

Az elemzések a következő országok esetében készül
tek el: 

Szlovákia Törökország 
Dánia USA 

Auszuia Franciaország 
Oroszorszá11; Németország 

India Anglia 
Kazahszrán Kína 

Szerbia Dél-Korea 

Jordánia 

A pályázat keretében a szemléző jelleggel bemutatásra ke
rülő 15 külföldi jó gyakorlatból 5 részletes felmérését is 
elvégezzük (Ausztria, Németország, Kazahsztán, Szerbia, 
Dánia), amelyből 2 hazai környezetben adaptálható mo
dell (Szerbia, Dánia) részletes leírása is kidolgozásra kerül. 

A jó gyakorlatok feltérképezése másodelemzéssel tör
ténik, és az országelemzések kötet formában, 500 példány
ban kiadásra is kerülnek. 

NTP-TSZH-M-15-0001 
A „Tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzá
férés különbségeinek feltárása kutatás keretében" elneve
zésű projekt célja az NTP 2015-2016. évi cselekvési tervé
hez illeszkedően a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez 
való hozzáférés különbségeinek feltárása. A tehetséggon
dozás magyarországi szervezeti struktúráját, a tehetségse-

~ 
gírő programokhoz való hozzáférés esélyeit elemző kutatást l; 
valósírunk meg. A helyzetfeltáró kutatás a tehetségügy 
fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára terjed ki, megalapoz- I'. 
va későbbi tehetség-programok kidolgozásának vagy meg- J: 
lévő programok továbbfejlesztésének lehetőségét. 

A kutatás célcsoportja: a 6-18 éves korosztállyal fog
lalkozó szervezetek. Ebből adódik, hogy elsősorban (a 
pedagógiai szakszolgálatok és civil szervezeteken kívül) a 
köznevelési intézményrendszer vizsgálatára fókuszálunk, 
az intézményi keretek közt a tehetségazonosítási, a tehet
séggondozási és a tehetségsegítési céllal megvalósuló tevé
kenységeket vizsgáljuk. 

Az adatgyűjtés a következő területeket érintette: 
1. A tehetséggondozási, tehetségtámogatási profillal 

rendelkező nyertes Nemzeti Tehetség Programban részt 
vevő civil szervezetek, intézmények, illetve tevékenységi 
formák fellelhetősége, területi hozzáférhetősége, valamint 
ezek bővíthetősége és fejleszthetősége (iskolarendszeren 
belüli és iskolarendszeren kívüli szervezetek) felmérése 
online kérdőíven keresztül. 

2. A tehetséges (és a köznevelési törvényben nevesÍlett 
kiemelten tehetséges') gyerekek számára nyújtott iskolai 
támogatási formák jelenlegi gyakorlata. A megjelölt kor
osztály számára biztosított programok, ellátási formák és 
azok fejleszthetőségének felmérése online kérdőíven ke
resztül. 

3. A pedagógiai szakszolgálatok jogszabályban előírt 
„kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásan 
feladatellátásának módja és fejlesztési lehetőségeinek fel
mérése online kérdőíven keresztül. 

4. Készült ezenfelül két megyeszékhelyre (Szombat
helyre és Nyíregyházára) fókuszálva 10-10 interjú. 

Elkészült a fenti kutatások gyorsjelentése, valamim sor 
került egy olyan összefoglaló tanulmánykötet kiadására 
is, amely a kvalitatív és kvantitatív kutatási elemek ösz
szegzésével interjúkon, illetve fókuszcsoportos beszélge
téseken alapuló adatgyűjtés (programmegvalósítók, peda
gógiai szakszolgálatok, helyi szintű oktatási döntéshozók 
körében) és adatelemzés felhasználásával készült. 

NTP-TSZV-M-15-0001 
A „Tehetséggondozás módszertanának kidolgozása, tesz
telése és jó gyakorlatok publikálása" című projekt célja a 
tehetséggondozással összefüggő programok eredményes
ségét és hatékonyságát mutató tesztelő eszköz/rendszer 

• A köznevelési törvény 4. § 13. poncja kiemelt figrelmet igénylő gyer
mekek, tanulók körében azonosítja a kiemelten tehetséges gyermekeket, 
tanulókat. A jogszabály szcrinr kiemel1en rehetséges grermck, canulJ: at 

a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 1anuló, a.ki :ítlag fcleni :il
talános vagy speciális képességek birrokában magas fokü krea1ivitás.<.1I 
rendelkezik, és frlkeltheró benne a febdat irimi erós moth•.kitl. dkö-
1elezec1ség. 
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kidolgozása, terudése és jó gyakorlatok feltárása, elemzé
se és publikálása. Ennek érdekében a program keretében 
tg>Té:rn: a nemznközi, másrészt a hazai „jó gyakorlatokat" 
és .dóunényeket" tárjuk fel, valamint he~rzetfelciró kuta
ci.st végzünk a projekt célfeladatainak teljesírése érdekében. 

A kucacis célcsoportját a 6-18 éves korosztállyal fog

lalkozó szerYezetek képezik, de bevezető elemként gyüj
ruak információkat az óvodai cerületról is. 

Az adatgyújth a köve/keze tmikteket hinti: 
a. alap- és középfokú intézmények, 
b. civil s:z.er\'ezetek, 

e. piaci alapon múködő szervezetek, 
d. magánszemélyek (szülök) 

A kuJl1Jlli eredminJit a következc elemek jekntik: 
a. méröes:z.köz létrehozása a tehetséggondozó progra

mok hatékonyságának/eredményességének érrékel
hetósége szempontjából, 

b. jó gyakorlarokat bemur.ató kézikönyv 

e. ro\-ábbképzési program kidolgozása és lebonyolítása 

A kutatás eszköui: 
a. interjúk (kiemelt személyek, intézményvezetők, 

H R-szakem berek) 
b. fókuszcsoporros beszélgetések (intézményvezetők, 

pedagógusok, szülők, tanulók) 
e. online kérdőív (intézményvezetők) 
d. dokumentumelemzés 

Elkészült egy nemzetközi elemző tanulmány, számos in
terjú és a jógyakorlat-gyűjtemény alapjául szolgáló mint
egy 50 intézmény beküldött jó gyakorlata, innovációja. 
Ezenfelül 2016. január 27-én 40 fő részvételével sor került 

az első képzési napra. 
A projekt keretében kiadunk egy jógyakorlat-gyűjte

ményc, és 2016. június l-jén lebonyolításra kerül a máso

dik képzési nap is. 
2016. június 22-én a három kutatási projekt részvéte

lével sor kerül egy zárókonferenciára, ahol bemutatásra 

kerülnek a kutatások eredményei, és a résztvevők kézhez 
kaphatják a kutatások során készült tanulmányköteteket. 

dr. Bodó Márton -Mujdricza István - Szalóki Mihály 



Abstracts 

Márton Bodó 
School community service programme in Hungary 
School community service programme in Hungary currently focuses on organising activities. Conducting the sensi1i7.~rion.1l 
and the reflective phases proves difficult. To increase effectiveness and to establish standardised programme quali!y 
community service coordinators should be guaranreed a five-lesson per week time allowance. To measure ch:mg~ in 
individual attitude and to map effectiveness at school level specific rools are needed. 1he effectiveness of communiry 
service can also be examined wirh respect to social utility. To be able to explore the connections between the service and 
social solidarity the involvement of host institutions and the helped i n future su rve)'S is ind ispensable. 11,e emhlishment 
of the community service sysrem is in its initial phase. Local development a long central ly dcfi ned sra nd:irds a nd lmproving 
qualiry assurance might add considerably to its success. 

Keywords: School community service programme, experiential education, teacher's role 

Katalin Kovács 
lntroduction of the Arany János Collegiate Program 
The public education is mandatory and free but it does not mean that every pupil can join rhis sysrem. lt causes socbl 
inequaliry what will be bigger problem in future. Catch-up program help decrease the social inequaliry. llwse progr;m1 
interfere in rhe equaliry of educarion system, furthermore those program try positive change in decision and activity of 
client. Those program take into account and use the social contexr. ln this study we focus on one c:itch-up program that 
deal of program is catching up rhe disadvantaged srudents. The study shows three months research in wh;n we would 
like to know how this program is avowal. Our study based on interview. 

Keywords: carch-up, avowal, Arany János Collegiate Program, disadvantaged pupils 

Árpád Kostyál 
Foster parents in early childhood intervention 
The study aimed at analyzing the role of persona! care professionals in early childhood intervention. Therefore a qu:intit;nive 
research was conducted in 2015 which presents the results of surveys conducted among foster plrents in particular. lhe 
research resulrs highlighr the fact rhat foster parents can have a significant role in early detection of developmenr problems 
encountered with endangered or vulnerable children as part of the intervention process and rhey c:rn help children to 
receive appropriate care. 

Keywords: early childhood intervention, fosrer parents, exploratory research 

Anna Papné Bói 
Childpovertys, Social programmes, Mentors for roma families in Bihar county 
The main reason for children's poverty is the unemployment of the parents as the opportunities in bbour force detennine 
the chance for a suitable life. ln especially poor places and villages this statement is even morc relevant. Social inequity, 
family background and social status characterize srudenrs' behaviours and skills throughout their lifc: open-minchiness. 
willingness for lifelong learning, claim for multi-discipline studies and so on. Researches proved that dilfrrenccs in 
srudents' result is a straight consequence of the poverty, undereducated and unemployed p:irents resulting more and morc 
disadvanrages for this studenrs. Geographical differences are also key drivers for global inequity. Education supporcin1:; 
programmes are crucial because the next generation will also inherit the negarive pattcrn from the parents. Skills learneJ 
in the school influence on rhe one hand the carrier choice and outlook, on the other hand the abiliry to be a goo<l employ,'t' 
ín the labour market (the chance of getting a job). The First complex Childpoverty programme, sr:ured in 2006 is suppose1,I 
to solve this problem wíth organised events in 29 villages/towns. 

Keywords: mentors for roma families in Bihar county, childpoverty, programs for kid's chance 
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Péter Farkas 
Common good and natural law 
Common good is not only the sum of pubik goods for members of sociery. Common good is for everyone, col!ecrively 
and individually therefore ir is indivisible due to our common goods; it can be reached, increased and kept in the future 
all rogether. 
Common good presumes respect of persons, requires righteous social order and involves peace. 
Common good imposes duties on all the members of the society and no one can escape from work for realisarion and 

development of the common good in accordance with their abilities. 
The starting point of Christian social teaching is rhe law of habitus. The basic standards, which apply to all human beings, 

3re these basic laws of habitus and morals. These remain unchanged and these influence rhe way a society operates. 
These laws of habitus and mora! values make the legal basis of modern human righrs and provide people with persona! 

digniry. 
Keywords: common good, justice, natural law, basic human rights 

Tibor Papházi 
Oata recording experiences regarding the research about protection of families against bankruptcy 
More researches have been performed in spring of 2015, on behalf of the Ministry of Human Resources (Hungaty) which 

want tO explore certain factors related to the bili regarding bankruptcy of families. The analyzed TAR KI omnibus survey 
confirms that because of loss of housing or living conditions of the citizens there is no mass emergencies have been formed 

yet, and only a few people repotted private disasters. Regarding the planned Family Property Service it can be shown the 

more closer someone is to bankruptcy, rhe more inclines rhe cooperation with the institution, a!though ir ís generally 
done by cercain conditions. Therefore the operation of Family Properry Service has to be familiarized with the general 
public as soon as possible. 

Keywords: bankruptcy of families, persona! bankruptcy, loan debt, bankruptcy trustee of the family- Family Property 
Service institucion 
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