
A gyermekvédelmi szakellátás iránti 
szükséglet és az ellátási kínálat 

Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 

CSILI 2013.  



2 

Miről lesz szó 

– az ellátási igények háttere 

– bekerülési okok 

– a bekerülők jellemzői 

– a bent lévők jellemzői 

– miért , hova kerülnek ki 

– az ellátórendszer jellemzői 

– fejlesztési irányok 
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A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén 
 

/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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Hol és miért keletkezik a gyermekvédelmi szakellátás iránti 
szükséglet 

 

•Ahol és amikor a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás segítségével, valamint a 
védelembe vétellel nem tudják megszüntetni 

Veszélyeztetettség 

Veszélyeztetett gyermekek száma 2012. dec.31.(KSH előzetes adat): 

• 190 564 fő (ezer azonos korúra jut 113,6) 

•elmúlt 10 évben összességében folyamatosan csökken 

– ezen belül a magatartási ok miatti nő, az anyagi ok miatti csökken 

•Anyagi ok miatt 44 % 

•Környezeti ok miatt 26 % 

•Magatartási ok miatt 27 % 

•Egészségi ok miatt 3 % 

 

•Tankötelezettség elmulasztása miatt 10 % 

•Lakáskörülmények miatt is 12 % 
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A gyámhatoságoknal nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak ezer 
azonos korú lakosra jutószáma, 2011 

/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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Gyermekszegénység aránya 23 %, 413 ezer gyermek 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 590 
000 fő (2011. évi átlag) 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű: ~ 167 000 fő (ovisok 11 %-a, 
ált. isk.14 %, szakisk.11 %, gimnázium 1,6%) 
(Okt.Stat.2010/2011) 
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Egy 0–24 éves korú lakosra jutó gyermekvédelmi támogatás, 2011* 
/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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Védelembe vett gyermekek száma 2011. dec.31.(KSH):  

• 29 451fő (ezer azonos korúra jut 16,6) 

• elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a duplájára 

 

2012-ben védelembe vett: 13 120 

– Közel a harmadát 50 órát meghaladó hiányzás miatt 
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Nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak ezer azonos korú lakosra jutó 
száma, 2011 

/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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• Társterületek 

– Köznevelés/iskolai szociális munka/iskolai gyermekvédelem 

• Iskolai gyermekvédelmi felelős alkalmazása nem kötelező 

– Egészségügy 

• 4-17 évesek között a mentális betegségek előfordulási gyakorisága (15,8%) 

elérte a népbetegségek szintjét 

• Működési engedéllyel rendelkező gyermek-és ifjúságpszichiáterek száma: 

– 2006-ban 151 fő, 2011-ben 127 fő, 

• A gyermek-és ifjúságpszichiátriai gondozóban 45 orvos és 34 pszichológus 

dolgozik  

• gyermek-és ifjúságpszichiátriai kórházi osztály 7 van az országban, a 

Dunántúlon és Észak-Magyarországon egy sincs 
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Gyermekjóléti alapellátások kiépültsége 

 

•A gyermekjóléti szolgálat 

– 782 szolgálat , a települések 97,7%-át látja el (KSH 2011.), 

– Ellátott gyermekek száma: 151 204 

– Kezelt problémák: anyagi (24 %), gyermeknevelési (20%), beilleszkedési, 

magatartászavar 20%, életviteli (15%),  

– Gyerekjóléti által gondozott elhanyagolt gyermek: 24 ezer 

 

•Átmeneti gondozás 

– Helyettes szülői férőhely 576 

– GYÁO 505 

– CSÁO 3900 

– Gondozott gyermekek száma 7 306 fő (több mint 80 %-a CSÁO-ban) 
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A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

Diagramcím 

12 



13 

Gyermekjóléti szolgálatok által gondozott kiskorúak száma, 2006–2011 
/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorúak 
száma és aránya 

(KSH: Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 2012. május) 
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Bekerülési okok 
 

Átmeneti nevelésbe vettek száma  2 883 

• Átmeneti nevelésbe vételek oka 71 %-ban szülői elhanyagolás, 
16 %-ban beilleszkedési zavar 

• A szülő maga kérte az elhelyezést 423 esetben (15 %) 

 

Tartós nevelésbe vettek száma: 304 

• Tartós nevelésbe vételek oka 53 %-ban szülői felügyeletet 
megszüntető bírósági ítélet, 24 %-ban a szülők halála, 22%-
ban szülők hozzájárulása az örökbefogadáshoz 
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Szakellátásba bekerülő kiskorúak jellemzői 
 

 

2012-ben szakellátásba került 3 945 kiskorú (KSH 2012. gyámos) 

Idén április végéig 1454 gyereket utaltak be, közülük 946-an 12 év alatt  

 

• Szakellátásba bekerülő kiskorúak jellemzői 

– Csökken a tartós nevelésbe vettek aránya 

– Családi kapcsolatok 

• Kevesebb, mint a felének (42%) éltek együtt a vérszerinti szülei  

• Közel harmadát (28%) egyedül nevelte a szülője 

• Közel ¾ részének (83%) van testvére, és nagyobb részüknek (61%) valamennyi 
testvére is szakellátásban él, 

– Iskola 

• Közel a harmada (27%) a bekerüléskor túlkoros volt 

• 9 %-a a bekerüléskor sajátos nevelési igényűnek minősített volt 
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Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről a lekérdezés időpontja: 
A gyermekek száma és gondozási helye tárgyév (2012.) december 31-én 

(Előzetes adatok. Forrás:KSH) 
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MEGNEVEZÉS

Ideiglenes hatállyal elhelyezett 1463 809 649 5

Átmeneti nevelésbe vett 15690 5542 9899 249

Tartós nevelésbe vett 1311 477 791 43

Összesen 18464 6828 11339 297

Összesenből: különleges szükségletű 6514 2433 3807 274

Összesenből: különleges szükségletű a kora miatt 1503 376 1123 4

Összesenből: speciális szükségletű 723 666 47 10

Utógondozási ellátásban részesülő 2957 1390 1567 0

Összesen (kk és ug.ellátott): 21421 8218 12906 297

Összesen
 gyermek-

otthonban 
 nevelőszülőnél

 ápolást 

gondozást 

nyújtó 

intézményben
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Utogóndozói ellátásban részesülő fiatalok száma az ellátas oka szerint, 2011 
/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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A szakellátásban elhelyezettek jellemzői 

 

• 35 %-uk különleges szükségletű 

• 4 % speciális szükségletű 

• 8% 3 éven aluli 

 

• 53 %-a fiú („többlet” elsősorban a 12-14 éves korosztálynál) 

 

• Csak 7 % a tartós nevelt 

 

Bent levők 52 %-a 12 éven felüli 

• Gyermekotthonban 71 %-a 

• Nevelőszülőnél 40 %-a 

 

Bent töltött idő 5 évnél több 

• Gyermekotthonban 36 %-a 

• Nevelőszülőnél 50 %-a 
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A szakellátásban elhelyezettek jellemzői 

Általános iskolába járók közül túlkorosok 
aránya (2010): 

– Gyermekotthonban: 52%  

– Nevelőszülőnél: 24,8 %  

 

2011-ben utógondozói ellátásból kikerülők 
(1541 fő) több mint 40 %-ának csak 
általános iskolai végzettsége van 
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Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tízezer azonos lakosra 
jutó aránya (KSH 2012. előzetes a.) 
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Nevelőszülőnel és gyermekotthonban gondozott kiskorúak aránya, 2000–

2011 
/Forrás: KSH Szociáis és Statisztikai Évkönyv 2011/ 
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Kikerülők 

Nevelőszülőtől elkerülők (2011) 

– 36 % szakellátása megszűnt , ebből 13 % szülőkhöz haza 

– 43 %-nak (1 652 fő) gondozási helye változott, közülük 957 fő másik 

nevelőszülőhöz, 374 fő gyermekotthonba került 

– Utógondozói ellátása megszűnt 20% 

 

Gyermekotthonból elkerülők (2011) 

– 41 % szakellátása megszűnt , ebből 18 % szülőkhöz haza 

– 44 %-nak (2 550 fő)  gondozási helye változott, ebből 26 % másik 

gyermekotthonba 

– Utógondozói ellátása megszűnt 13% 

 

Összességében a bent levő gyerekek 23%-ának változott 2011-ben a gondozási helye. 
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Az ellátórendszer jellemzői 

 

 

 

• Átstrukturálódás (nevelőszülő/gyermekotthon), komoly területi különbözőségekkel 

• Problémát okoz nagy testvérsorok  együttes elhelyezése 

• Egyes megyékben a férőhelyek telítődése 

• Speciális férőhelyek hiánya, különösen a pszichoaktív szerekkel élők, és a pszichés 

tüneteket mutatók esetében 

• Kettős szükségletűek elhelyezésének megoldatlansága (2011-ben 177, 2012-ben 

220 fő) 

• Egyházi, illetve civil fenntartók szerepének növekedése (mintegy 5 ezer gyereket és 

fiatal felnőttet látnak el) 
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Összegzés 

 

– Fejlesztési irányok,célok 

• Prevenció, alapellátás erősítése (iskolai gyermekvédelem, eü.ell. is) 

• Kapacitásfejlesztés 

– Nevelőszülői férőhelyek 

– Speciális szükségletűek 

– Kettős szükségletűek 

• Ellátások színvonalbeli különbségének csökkentése 

• Indokolatlan gondozási hely változtatások csökkentése 

• Családgondozás erősítése 

• Iskolai sikeresség fokozása 

• Gyvt. módosítás végrehajtása: nevelőszülői elhelyezések, gyermekvédelmi 
gyámság 

• Stabil jól képzett szakember gárda 
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