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A FŐVÁROSI TEGYESZ NEVELŐSZÜLŐI SZOLGÁLATÁNÁL GONDOZÁSBAN LÉVŐ 
KÜLÖNLEGES SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSA 

 
Elméleti áttekintés 

 
A gyermekvédelmi törvényben 2003. óta jelenik meg a különleges ellátás.  
Kik tartoznak ebbe a körbe: tartósan beteg, illetve fogyatékos, továbbá 3 év alatti gyermekek. 
Ahány előadó, annyi megfogalmazás, hiszen annyi szempont.  
 
Dr. Orbán Zsófia, a Magyar Államkincstár részéről egy konferencián az alábbiakban fogalmazott: 
1. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 
Az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve 
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, melyet szakorvos 
állapít meg, az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 2. melléklete szerint.  
2. Fogyatékos személy 
Az, aki érzékszervi – így különösen látási, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős 
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációban számottevően korlátozott, 
és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 
                                
Dr. Katonáné dr. Pehr Erika - Szociális és Munkaügyi Minisztérium Főosztályvezető – véleménye: 
hogy a fogyatékos gyermek fogalma is változik, aszerint, hogy személyes gondoskodást nyújtó 
vagy pénzbeli, természetbeni ellátásokról van-e szó.  

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban 
meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedő gyermek, 
fiatal felnőtt tekinthető fogyatékosnak.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye tekintetében a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelő a sajátos nevelési igényű gyermekek 
szűkebb fogalmát veszi át, tehát azok tartoznak a fogyatékos gyermekek közé, akik organikus 
módon sérültek.      
 
A gyermekek kihelyezéskor rendelkezésünkre áll a szakértői bizottság komplex vizsgálaton alapuló 
szakvéleménye, de gyakran, csak a kihelyezést követően tapasztalunk meg olyan tüneteket, mely 
próbára teszi nemcsak a nevelőszülőket, hanem a szakembereket is. Az előzmények nem minden 
esetben tartalmazzák pl. az esetleges nevelési, vagy eü problémákat, ha nincs elegendő adat, ill. ha a 
megfigyelési, vizsgálati időszakban ezek nem tapasztalhatóak. 
 
A gyermekvédelmi törvény változásait figyelemmel kísérjük. Legutóbb a közoktatásról szóló a 
1993. évi LXXIX. Törvény 2007 –ben módosították, és a LXXXVII. törvényben fellelhető 
kifejezések közül a teljesség igénye nélkül, említenék meg néhányat, melyekkel a mindennapi 
életünkben, találkozunk, de tudjuk-e ténylegesen, hogy pontosan mit fednek: 
 

Nehézség – zavar – akadályozottság 
Korrepetálás – fejlesztő foglalkoztatás – rehabilitációs foglalkoztatás 

SNI/ a  – SNI/b      EGYMI    Nev. Tan. – TKVSZRB 
 
Tanulási nehézség: a legkevésbé súlyos állapot, amely általában 1-1- iskolai helyzetet érint, 
átmeneti jelleggel. A normál pedagógia eszközeivel is megszüntethető, pl. korrekció, korrepetálás, 
differenciálás.  
 
Tanulási zavarról akkor beszélünk, ha egy képességterület működésében tartós és súlyos 
problémák jelentkeznek (pl. dyscalculia, dyslexia, dysgraphia, figyelemzavar). 
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Tanulási akadályozottság: több területet érintő, mélyreható, tartós és súlyos problémáról van szó, 
amely erősen megnehezíti a hagyományos általános iskolai feltételek közötti fejlesztést, ha a 
gyermek, illetve az általános iskolai pedagógus nem kap segítséget. A probléma gyökere nem csak a 
gyermekben keresendő. 
Tanulási akadályozottak mindazon gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség fejlődési zavara 
következtében tartósan és feltűnően nehezen tanulnak.  
 
Értelmi akadályozottság: a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti 
hatások eredőjeképpen alakul ki, amelyek következtében az általános értelmi képesség az adott 
népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően elmarad, és amely miatt az önálló 
életvezetés jelentősen akadályozott  
(Czeizel- Lányiné- Rátay) 
 
Megnevezésük:  
Legsúlyosabb értelmi fogyatékos - 19 IQ 
Súlyos értelmi fogyatékos 20- 34 IQ 
Értelmileg akadályozott - középsúlyos értelmi fogyatékos 35- 49 IQ 
Tanulásban akadályozott - enyhe értelmi fogyatékos 50- 69 IQ 
Mentálisan retardált (határeset) 70- 84 IQ  
 
BTM = Beilleszkedési, tanulási, magatartászavar 
 
E fogalmak tisztázása után beszéljünk az SNI-ről. A Sajátos Nevelési Igény egy olyan közoktatási 
fogalom, mely oktatási többletszolgáltatást jelez. Jogot biztosít a gyermek számára a 
rehabilitációhoz, az intézmény számára pedig az emelt normatíva igényléséhez.  
 
A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) vizsgálja, 
hogy a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével, és ha igen, az visszavezethető-e organikus okra vagy nem vezethető 
vissza. Amennyiben nem, azok a gyermekek a nevelési tanácsadó hatáskörébe tartoznak.  
 
Nevelési Tanácsadó feladatai 

 BTM megállapítása, szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő 
bevonásával. 

 Iskolaérettségi vizsgálat az óvoda kérésére 
 Segítségnyújtás a gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek az óvodai, iskolai neveléshez, 

oktatáshoz. A segítségnyújtás módja lehet: esetmegbeszélés, konzultáció, vagy részvétel a 
fejlesztési terv kidolgozásában. 

 A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. 
 Ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását 
 Segíti az SNI/b – organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő tanulók ellátását. 
 
A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülő, továbbá a szülő egyetértésével az óvoda, az iskola 
és a kollégium.  
 
A TKVSZRB feladatai közé tartozik:  

 Korai szűrés, korai gondozás 
 Beiskolázás, iskolaváltás 
 Halmozottan fogyatékosok fejlesztő felkészítése 
 Komplex képességfelmérés, fejlettségi szint mérése,  
 Tantárgyi mentesítés, magántanulói státusz 
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A rövidítések sűrűjében találkozunk az EGYMI fogalmával.  
 
A 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 15 programjának 
egyike a TÁMOP, vagyis Társadalmi Megújulás Operatív Program. E programon belül a közoktatás 
megújításának regionális esélyegyenlősége valósulhat meg az EGYMI hálózatban.  
 
EGYMI = Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, melynek célja a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának 
segítése. Olyan optimális képzési kínálatot biztosít számukra, amely a lehető legnagyobb mértékben 
illeszkedik az egyén individuális igényeihez és hozzáférhetővé teszi számukra a többségi oktatási 
rendszer kínálatait. 
Az EGYMI elláthatja: 

 pedagógiai szakszolgálat feladatait,  
 az utazószakember-hálózat működtetését,  
 pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatait, továbbá  
 az intézmény keretén belül óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység 

működhet 
 önálló intézményegységenként megszervezhető a nevelési tanácsadás, a családsegítő 

szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Radicsné Szerencsés Terézia / 
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A fővárosi gyermekvédelmi szakellátásban részesülő (… nevelőszülőnél élő) gyermekek szakértői 
vizsgálatát a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
végzi, amely többek között javaslatot tesz fejlesztésre, óvodai, iskolai egyéb elhelyezésre, 
szakvéleményt készít vizsgálati tapasztalatokról 
 
A 2009/2010-es tanévtől új helyen:  
1077 Budapest, Izabella utca. 1. 
Tel/Fax: 06-1-489-0904 
Tel: 06-1-489-0905 
E-mail: szakbiz4@t-online.hu 
 
A gyermekek vizsgálatát kezdeményezheti: 
  a szülő/gyám 
  a nevelést-oktatást ellátó intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon) 
  a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 

 
A jelentkezés feltétele:  
 szakértői javaslat iránti kérelem (A.Tü. 16/új r.sz.)  
  pedagógiai vélemény,  
  Az oktatási miniszter 19/2004. (VI.14) OM rendelete értelmében az R.12. §-ának (4) 

bekezdése alapján:  
„Az ötödik életévüket 2004. szeptember 1-je után betöltő gyermek esetében” a szakértői 
vizsgálat iránti kérelemhez csatolni kell az „e rendelet 5.sz. melléklete szerinti orvosi 
adatlapot, melyet a szülő a gyermek háziorvosától – szükség esetén a (3) bekezdésben jelölt 
intézmény közreműködésével, az iskola egészségügyi dokumentációból szerez be.”  

(Magyar Közlöny 2004/82.szám, 8210. old.)  
 
 


