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Egy budapesti kérdõíves felmérés néhány 
tapasztalata a „problémás gyermekek” 
ellátásának jelenleg mûködõ formáiról

elõzetes közlemény

SÜveGeSNÉ RUdaN maRGiT

(Közlésre érkezett: 2005. február 8.)

a gyermekek sorsának alakulása igen nagymértékben függ attól, hogy
hozzájutnak-e a számukra megfelelõ – s ha szükségük van rá, sajátos nevelési
igényeiket is kielégítõ – intézményes ellátáshoz.

a törvényalkotó több törvénnyel és rendelettel szabályozza a közoktatás 
rendszerét, hogy a gyermekek számára biztosítsa egyrészt a nevelést, másrészt a
kortársi közösségbe – és késõbb a társadalomba – való beilleszkedéshez 
szükséges képességek kibontakoztatását és ismeretek megszerzését; végül pedig a
közoktatás rendszerében való továbblépésre, a továbbtanulásra való felkészítést.
mindezt annak érdekében, hogy a gyermekek, tanulók késõbb minél inkább részt
tudjanak venni a társadalmi munkamegosztásban és önálló, teljes életet élhesse-
nek.

a jogszabályok különleges jogokat biztosítanak a rászoruló gyermekeknek,
tanulóknak, illetve lehetõvé teszik, hogy sajátos szolgáltatásokat vegyenek igény be;
a közoktatási intézményrendszer számos tagja pedig magas szintû szol gáltatásokat
biztosít, ami a sajátos nevelési igényûek, a beilleszkedési zavarral, tanulási nehéz-
séggel, magatartási rendellenességgel küzdõk számára rendkívül fontos.

Sajnálatos és gyakori tapasztalat, hogy a gyermekek – és rajtuk keresztül a
családjaik –nem tudnak élni a közoktatásban (elvben) biztosított, a nevelõ-oktató
környezet által nyújtott lehetõségekkel.

ennek elsõdleges oka nyilvánvalóan a jogszabályok hiányos ismerete: nem
tudják, mit kérhetnek, milyen szolgáltatást kereshetnek gyermeküknek. másrészt
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igencsak megnehezíti a szülõk dolgát az információk nehézkes áramlása,
hozzáférhetõsége: gyakran a magukra maradt, kétségbeesett szülõk próbálják fel-
térképezni és megtalálni gyermekük számára az õt megilletõ jogos szolgál tatá -
sokat és lehetõségeket, biztosítani-biztosíttatni a neveléshez, személyiségfejlesz -
téshez szükséges szakértelmet. a jogszabályokban biztosított és a valóságban
elérhetõ lehetõségek sokszor csak szájhagyomány útján terjednek, hiszen jelenleg
nincsen olyan kiadvány, amely összefoglalóan bemutatná, mirõl rendelkeznek a
jogszabályok, mit nyújt a közoktatás, és amelybõl a szülõk választ kaphatnának a
kérdéseikre, illetve tanácsokat kaphatnának a következõ lépésekhez.

egy új kezdeményezés: kérdõíves felmérés az ellátás
feltérképezésére

2004 áprilisában minden budapesti általános iskola, tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs bizottság, nevelési tanácsadó, továbbá a vélhetõen az
adott területen tevékenykedõ alapítvány, egyesület számára kérdõívet küldtem.
megkerestem továbbá az önkormányzati jegyzõket és a logopédiai munkakö -
zösségek vezetõit, és tõlük is kértem információt a kerületükben mûködõ, illetve
az általuk ismert intézményekrõl. (munkám ezen szakaszát az eötvös loránd
Tudományegyetem Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai
Szolgáltató intézmény, Gyakorló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsága
jóváhagyásával végeztem.)

a kérdõívekben – az intézmények pontos adatain túl – elsõsorban a sajátos
nevelési igényû, valamint a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdõ gyermekek, tanulók ellátásával kapcsolatban
tettem fel kérdéseket.

az általános iskoláknak küldött kérdõív a következõ témákra koncentrált: az
iskola alapító okirata lehetõvé teszi-e sajátos nevelési igényû tanulók integrálását;
milyen szakemberek vesznek részt az integráltan tanuló sajátos nevelési igényû
tanulók ellátásában; milyen osztálytípusokat indít az iskola; a pozitív diszkrimi-
náció milyen eszközeit használják; illetve milyen írás- és olvasástanítási
programot használnak.

a szakértõi és rehabilitációs bizottságoknak és a nevelési tanácsadóknak
küldött kérdõív a következõ témákban tartalmazott kérdéseket: milyen munkatár-
sakat foglalkoztat az intézmény; milyen területen nyújt szolgáltatásokat; illetve
milyen szakszolgáltatásokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít.

az alapítványoktól, egyesületektõl a következõ témákra vártam választ:
milyen körnek nyújtanak szolgáltatásokat; milyen szolgáltatásokat biztosítanak;
valamint ezekhez milyen feltételekkel lehet hozzájutni.

Célom az volt, hogy feltérképezzük a sajátos nevelési igényû (elsõsorban a
beszédfogyatékos és pszichés fejlõdés zavarával küzdõ), illetve a beilleszkedési
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zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ gyermekek,
tanulók ellátásának helyzetét a fõvárosban. Áttekinthetõ képet kívántam nyerni a
„problémás gyermekek” számára nyújtott szolgáltatásokról: a rendszerezés és a
segítségnyújtás szándékával próbáltam feltérképezni az ellátás minõségét, a szol-
gáltatások színvonalát és hozzáférhetõségét.

Néhány adat a felmérés eredményeibõl

a következõkben az általános iskolák által visszaküldött kérdõívek alapján
néhány, fontossága vagy érdekessége miatt elõzetesen feldolgozott adatot mutatok
be. Sajnálatos módon a megkeresetteknek csak mintegy fele küldte vissza a
kitöltött kérdõívet – az õ válaszaikat ezúton is köszönöm. Így – bár tekintélyes
mennyiségû adat gyûlt össze, és ezáltal a budapesti helyzetrõl kialakítható vala-
miféle kép – az ellátás nem ismerhetõ meg teljességében. 

a 355 budapesti általános iskola (a felmérésbõl kihagytam az egyértelmûen
gyógypedagógiai – szegregált – nevelõ-oktató intézményeket) 45,3%-a válaszolt
– van olyan kerület, ahonnan az iskolák 80%-a, más kerületbõl csak 22% küldte
vissza a kérdõívet. ezért a válaszokból kirajzolódó képet a következõ 
megfontolással, megszorítással kell értelmezni: a válaszadó iskolák nem alkotnak
reprezentatív mintát. vagyis mindvégig hangsúlyozni kell, hogy az eredmények
csak a válaszadó iskolákban folyó ellátásról nyújtanak képet, nem pedig Budapest
egészérõl.

1. ábra: a válaszadó iskolák kerületi megoszlása

a továbbiakban az általános iskoláknak küldött kérdõív kérdései, témakörei men-
tén mutatok be néhányat az összegyûlt adatok közül.
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Sajátos nevelési igényû tanulók integrációjának szerepeltetése az intézmény 
alapító okiratában

a Közoktatási törvény elõírja, hogy a közoktatási intézmények csak az alapító
okiratukban meghatározottak szerint mûködhetnek – vagyis szabályszerûen csak
azok az intézmények integrálhatnak sajátos nevelési igényû tanulókat, amelyek
ezt a feladatot az alapító okiratukban szerepeltetik. a kérdõíven bejelölhették az
általános iskolák, mely fogyatékossági típusba tartozó tanulók oktatását vállalják.

a 161 válaszadó iskola közül 80 alapító okiratában szerepel egy vagy több
sajátos nevelési igényû gyermekcsoport integrálásának feladata. legnagyobb
arányban a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók integrálására készek az
intézmények, legkevésbé pedig az értelmi fogyatékos és autista tanulók fogadásá-
ra mutatnak hajlandóságot.

2. ábra: az intézmények alapító okirataiban szereplõ fogyatékossági típusok
megoszlása (százalékos arány)

az eredmény azt mutatja, hogy az iskolák alapvetõen nyitott szellemmel állnak a
sajátos nevelési igényû tanulók integrációjának feladatához – más kérdés 
azonban, hogy az integráció további feltételei rendelkezésre állnak-e.

Szakirányú végzettségû gyógypedagógusok és más szakemberek foglalkoztatása

ahhoz, hogy az intézmény sajátos nevelési igényû tanulót integrálhasson, a
Közoktatási törvény (a többi között) elõírja, hogy az intézménynek szakirányú
végzettségû pedagógust kell foglalkoztatnia.
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autista (a)
beszédfogyatékos (BF)
beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdõ (BTm)
tanulásban akadályozott (Ta)
értelmi akadályozott (Éa)

hallássérült (HS)
látássérült (lS)
pszichés fejlõdés zavara miatt tartósan és
súlyosan akadályozott (pFz)
mozgássérült (mS)



a beszédfogyatékos és a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók ellátásá -
ban elsõsorban logopédusok vesznek részt – de érdekes áttekinteni, hogy a vála-
szadó általános iskolákban milyen szakemberek végeznek munkát.

a kérdõíven választ vártam arra, hogy az intézményben milyen szakemberek
(logopédus, fejlesztõ pedagógus, pedagógiai asszisztens illetve egyéb), és milyen
idõbeosztásban (fõ- vagy részmunkaidõben, ha részmunkaidõben, heti hány órá-
ban foglalkoztatott) dolgoznak.

Fõállású logopédus 28 általános iskolában dolgozik, egy intézményben
átlagosan körülbelül 2 fõ. Részmunkaidõben 51 helyen dolgozik logopédus.

Fõállású fejlesztõ pedagógus 52 iskolában van állásban – szintén átlagosan
körülbelül 2 fõ. Fõállású pedagógiai asszisztenst 20 intézményben foglalkoztatnak.

Rajtuk kívül dolgozik még pedagógiai asszisztens (fõállásban 20 iskolában,
részmunkaidõben 7 helyen), (iskola)pszichológus (22 intézményben), egyéb 
szakos gyógypedagógus (pl. 2 intézményben pszichopedagógus), pszichiáter.

3. ábra: Speciális szakemberek aránya a válaszadó általános iskolákban

Beszédfogyatékos tanulók integrálását 27 általános iskola vállalja alapító okira -
tában. ezek közül 6 intézményben sem fõállásban, sem részmunkaidõben nem
foglalkoztatnak logopédust, vagyis a fogyatékosság típusának megfelelõ speciá -
lisan képzett szakembert.

a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók integrálására kész 67 iskola közül
összesen 46 foglalkoztat valamilyen formában logopédust, de 9 olyan intézmény
van, ahol sem logopédus, sem fejlesztõ pedagógus nem dolgozik. Kérdés, hogy
ezekben az intézményekben az integrált, pszichés fejlõdés zavarával küzdõ
tanulók – illetve az õket nevelõ, oktató pedagógusok – milyen speciális segítséget
kapnak sajátos nevelési igényük kielégítéséhez.
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logopédus fõállásban (lf)
logopédus részmunkaidõben (lr)
fejlesztõ pedagógus fõállásban (Fpf)
fejlesztõ pedagógus részmunkaidõben (Fpr)
pedagógiai asszisztens fõállásban (paf)

pedagógiai asszisztens részmunkaidõben
(par)
(iskola)pszichológus (p)
egyéb gyógypedagógus (Gy)
pszichiáter (pSz)
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ezek az adatok jól tükrözik a valóságot: az intézmény fenntartója könnyebben
támogatja azt az – elsõsorban – adminisztratív lépést, hogy a sajátos nevelési
igényû tanuló integrációjának feladata szerepeljen az iskola alapító okiratában,
mint amennyire képes további, anyagi támogatást is nyújtani például a gyógy-
pedagógusok foglalkoztatásához szükséges újabb státuszok létesítéséhez.

Logopédiai osztályok

az Országos pedagógiai intézet irányításával a 80’-as évek során kezdõdött az ún.
beszédjavító (mára ismertebb nevén logopédiai) osztályok megszervezése. ezek
célja az volt, hogy a beszédfogyatékkal, illetve a pszichés fejlõdés zavarával
küzdõ tanulók számára – a meixner-módszerrel történõ olvasás- és írástanítás
mellett – intenzív logopédiai terápiát biztosítsanak.

az évek során az – eredetileg csak elõkészítõ, elsõ és második évfolyamon
mûködõ – logopédiai osztályok megjelentek a felsõbb évfolyamokban is; néhány
iskolában egészen a nyolcadik osztályig nevelik-oktatják ilyen formában a
tanulókat.

a kérdõíven arra vártam választ, hogy az iskola indít-e logopédiai osztályt,
illetve ha indít, melyik évfolyamokon teszi ezt.

logopédiai osztály 16 iskolában mûködik, túlnyomórészt elsõ és második
évfolyamon, de 4 iskolában még a felsõ tagozaton is.

4. ábra: az évfolyamonként mûködõ logopédiai osztályok száma

ezekbõl az adatokból nem állapítható meg, hogy mûködik-e elegendõ logopédiai
osztály Budapesten, illetve hogy minden ilyen típusú képzésre szoruló tanulót
képes-e ellátni a közoktatás rendszere. S vajon valóban igaz-e, hogy az alsó tago-
zaton logopédiai osztályokba járó tanulók mindössze egynegyedének van csupán
szüksége erre az oktatási formára a felsõbb évfolyamokban is?
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Pozitív diszkrimináció eszközei

a Közoktatási törvény a pozitív diszkrimináció számos eszközével kívánja segí -
teni a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai elõrehaladását, integrált nevelé sét,
oktatását. 

az egyik ilyen lehetõség az, hogy az iskola igazgatója – a megfelelõ szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye vagy a nevelési tanácsadó szak -
véleménye alapján – mentesítheti a tanulót az egyes tantárgyak, tan tárgy ré szek
értékelése, minõsítése alól.

a kérdõíven a következõ kérdésre kértem választ: „Élnek-e a felmentésadás
lehetõségével? milyen tantárgyból?”

a válaszadó iskolák 57%-ában (91 intézmény) adnak valamilyen tantárgy
értékelése, minõsítése alól mentesítést – leggyakrabban az idegen nyelv esetében.

5. ábra: engedélyezett mentesítések tantárgyak szerint

a Közoktatási törvény rendelkezése szerint annak a tanulónak, akit egyes
tantárgyak értékelése, minõsítése alól mentesítettek, az iskola egyéni fejlesztést
köteles biztosítani.

a visszaérkezett kérdõívek tanúsága szerint 21 olyan iskola van, amely a 
mentesítést megadja ugyan, egyéni fejlesztést mégsem nyújt. ezáltal a tantárgy
értékelése alól felmentett tanulók az intézmények több mint 20%-ában nem része-
sülnek a nekik járó támogatásban: problémájuk nem megoldódik, hanem csak
„lekerül a napirendrõl”.

idegen nyelv (iNy)
matematika (maT)
magyar (maGy)
nyelvtan, helyesírás (NyT)
természetismeret (Ti)
fizika (F)

kémia (K)
ének-zene (Éz)
testnevelés (TN)
informatika (i)
rajz (R)
technika (TeCH)



8

Összegzés

mivel a budapesti általános iskoláknak csak mintegy fele küldte vissza a kitöltött
kérdõívet, az adatokból általános következtetéseket nem lehet levonni. Nem lehe-
tetlen ugyanis, hogy a kérdések iránt érzékenyebb iskolák válaszoltak elsõsor ban
– vagyis a válaszadók között a sajátos nevelési igényû tanulók nevelését, oktatá-
sát ellátó intézmények a valósághoz képest felülreprezentáltak.

valamiféle tendencia talán mégis megfogalmazható: az iskolákban van szán dék
és nyitottság a probléma iránt. a megfelelõ színvonalú ellátást azonban nehe zíti a
pénzhiány – az intézmények nehezen tudják a többletköltséggel járó feltételeket
teljesíteni.

További tervek

a kérdõíves felmérés a munka elsõ fázisa volt csupán. mostani beszámolóm az
eddig összegyûlt adatok elõzetes feldolgozása, elemzése nyomán született.

Fontos lenne az adattárat folyamatosan tovább bõvíteni, frissíteni; ezáltal – az
új adatokat a meglévõkkel összevetve – a közoktatás gyakorlatának fejlõdési 
irányai vizsgálhatóvá, nyomon követhetõvé válhatnának.

a  visszaérkezett kérdõívek alapján kialakuló adattár lehetõséget teremthet arra
is, hogy segítséget tudjunk nyújtani a szolgáltatást keresõ családoknak, azaz meg
tudjuk mondani, hogy a „problémás gyermekek” számára hol és milyen formában
férhetõk hozzá a jogszabályokban elvben biztosított, ám a gyakorlatban alig ismert
és nehezen elérhetõ kedvezmények. ezért annak érdekében, hogy az összegyûjtött
adatok minél több érintett, vagy érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé váljanak, hasz-
nos lenne ezt a folyamatosan bõvülõ-bõvíthetõ adattárat nyomtatott és internetes
formában egyaránt hozzáférhetõvé tenni. ilyen módon – többféle keresési és
listázási lehetõséggel támogatva – választ kaphatna kérdésére az, aki például arra
kíváncsi, hogy melyik kerületben, melyik iskolában található logopédiai osztály;
meg lehetne tudni, hogy hol dolgozik fõállású logopédus; de akár azt is, hogy
melyik alapítvány foglalkozik diszlexiás gyermekek vizs  gá latával. 

a cél tehát világos: a közoktatási gyakorlat kutatása, a tendenciák megis -
merése, a fejlõdés, változás nyomon követése; valamint egy olyan, mindenki által
könnyen hozzáférhetõ és jól használható adattár létrehozása, amelybõl a szülõk
(és a szakemberek is) gyorsan és pontosan tudnak tájékozódni a rászoruló 
„problémás gyermek” számára legmegfelelõbb szolgáltatások elérhetõségérõl.

a cél világos, az addig vezetõ út azonban még hosszú. a további munkába
bekapcsolódó támogatók és munkatársak nélkül nehezen járható.

a szerzõ címe: 
1119 Budapest, Csurgói u. 23.
email: suvegesm@enternet.hu


