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To th Judit Nikoletta 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

minősítéssel rendelkező gyermekek és nagykorú 

gyermekek jellemzői, 2013-2017  

 

Absztrakt 

Az a tlagosan minden negyedik kiskoru t e rinto  rendszeres gyermekve delmi 

kedvezme nyre valo  jogosultsa g mega llapí ta sa hoz ko to dik a Gyermekve delmi to rve ny 

2013. e vi va ltoza sa, amely egyse gesen jegyzo i hata sko rbe emelte a ha tra nyos e s 

halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te sek mega llapí ta sa t. A te ma ban rendelkeze sre 

a llo  statisztikai informa cio k alapja n fele pí tett elemze s az ezzel a mino sí te ssel e rintettek 

orsza gos e s megye s tendencia inak alakula sa t vizsga lja oly mo don, hogy a ha tra nyos e s 

halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te ssel rendelkezo  gyermekek e s nagykoru  

gyermekek jellemzo i mellett az o ket e rinto  korma nyzati inte zkede sek hata sait e s a 

proble ma ik alapja n megfogalmazhato  beavatkoza si leheto se geket is vizsga lja. 

 

Abstract 

The Act on the Protection of Children which regulates the eligibility conditions of the 

regular child protection benefit that concerns every fourth minor on average, has been 

modified in 2013 in a way that the assessment of the disadvantaged and multiple 

disadvantaged statuses has become a function of the the notary of the settlements. The 

analysis based upon information available on the people of these above mentioned 

statuses examines the national and county-level tendencies of these assessments by 

describing the characteristics of these minors and adult children, the effects of 

government policies on them and also the opportunities for an intervention focusing on 

their problems. 
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Az a tlagosan minden negyedik kiskoru t e rinto  rendszeres gyermekve delmi 

kedvezme nyre1 valo  jogosultsa g mega llapí ta sa hoz ko to dik a Gyermekve delmi to rve ny 

azon, 2013. e vi, szeptemberi va ltoza sa, amely a jegyzo  hata sko rbe emelte a ha tra nyos e s 

halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te sek mega llapí ta sa t. A mino sí te st a ta mogata s 

megige nyle se vel egyazon ido ben, de ku lo n ke relemben e s elja ra sban kell lefolytatni.  

A kora bban a ko zoktata si, ko znevele si teru let hata sko re ben le vo  ha tra nyos 

helyzetu  mino sí te sekre ira nyulo  jogszaba lyva ltoza s legfo bb indí te ka az volt, hogy ezen 

objektí v ha tra nyt, ha tra nyokat elszenvedo  gyermekekkel foglalkozo  valamennyi teru let 

(ege szse gu gyi-, szocia lis- e s gyermekve delmi ella to rendszer e s az oktata si teru let) 

ugyanazon definí cio k alapja n, a gyermek szu lete se to l annak 24. e lete ve nek beto lte se ig 

egyazon katego ria k alapja n kapja meg, ha szu kse ges, ezt a mino sí te st.  

A to rve ny alapja n a mino sí te s mega llapí ta sa hoz ha rom felte telt vizsga lnak meg: a 

szu lo  vagy a csala dba fogado  gya m alacsony iskolai ve gzettse ggel rendelkezik-e, alacsony 

foglalkoztatottsa gu -e e s azt, hogy a gyermek ele gtelen lako ko rnyezetben, illetve 

laka sko ru lme nyek ko zo tt e l-e. Amennyiben ezek ko zu l egy felte tel a ll fenn, ha tra nyos 

helyzetu , amennyiben ketto  vagy to bb, halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te st kap az 

e rintett. A mino sí te ssel rendelkezo  kiskoru ak e s nagykoru  gyermekek jellemzo i 

teru letenke nt ma s e s ma s saja tossa gokat mutatnak, e s szociokultura lis ha tra nyok is 

meghu zo dnak a proble ma k mo go tt. A hagyoma nyos e rtelemben vett, OSAP2 alapu  

adatgyu jte sek adatve delmi szempontbo l nem alkalmasak szenzití v adatok 

nyilva ntarta sa ra, me gis mega llapí thato , hogy a mino sí te ssel e rintettek genera cio kra 

visszavezetheto , szu leik ha tra nyaibo l ta pla lkozo  nehe zse gekkel e lnek, e s no nek fel 

elso sorban iskola zottsa gi szempontbo l, amelynek komoly hata sa van a munka-ero piaci 

helyzetu kre e s ko zvetve lako ko rnyezetu kre is. Sza mukra a kiza ro lag anyagi ta mogata sok 

nem elegendo ek ezen e vtizedes ha tra nyok leku zde se re me g akkor sem, ha a mino sí te s 

maga az anyagi vesze lyeztetettse g megle te re utalo , a rendszeres gyermekve delmi 

                                                           
1 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni juttatásként elősegíti a gyermek családi 

környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzi a gyermek kiemelését a családból. A települési 

önkormányzat jegyzőjétől igényelhető ellátás megítélésének alapfeltétele, hogy a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének jogszabályban meghatározott százalékát, és a családban történő nevelkedés ne álljon a gyermek 

érdekével szemben. A hozzá kapcsolódó természetbeni juttatásokon túl (ingyenes étkezés, ingyen 

tankönyv) évente két alkalommal (augusztusban és novemberben) Erzsébet-utalvány formájában is kapnak 

ellátást az érintett családok gyermekei 
2 A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján meghatározott 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program. 
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kedvezme nyre valo  jogosultsa g esete n indí thato , o nke ntes alapon. Ezen o nke ntesse g 

miatt az e vro l-e vre rendszeresen e rintett mintegy 220 ezer gyermek e s fiatal felno tt 

nyilva ntarta sba ve tele arra utal, hogy a mino sí te st o nsza ntukbo l nem ige nylo kkel egyu tt 

me g to bben e lhetnek a felsorolt ha tra nyokkal nap, mint nap. 

Magyarorsza gon bo se ges e s a legto bb esetben alanyi jogon ja ro  csala dta mogata si 

rendszer3 gondoskodik arro l, hogy a gyermeknevele s anyagi ha ttere t biztosí tsa, 

kiege szí tse a csala dok sza ma ra. Ahol azonban ez a szu kse ges anyagi fedezet nem a ll 

rendelkeze sre, a szu lo k egye b, a gyermek joga n ja ro  pe nzbeli ella ta sokra is ige nyt 

tarthatnak. Az erre a ce lra szolga lo  ella ta s megneveze se e s tartalma to bbszo r va ltozott az 

e vek sora n a Gyermekve delmi to rve nyben. Ezek ko zu l a legjelento sebb, alapveto  va ltoza s 

azt eredme nyezte, hogy 2002-to l ma r a mindenkori, az Orsza ggyu le s a ltal elfogadott 

ko ltse gvete si to rve ny biztosí tja az ella ta s fedezete t, í gy annak biztosí ta sa nem fu gghet 

azon telepu le s gazdasa gi mutato ito l, ahol a gyermek nevelkedik. Ez az ella ta s 2006-to l 

rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyke nt, e vente ke tszer ja rt a legra szorulo bb 

csala doknak. A ra szorultsa g alapja n megí te lt, a telepu le si o nkorma nyzatto l ige nyelheto , 

ingyenes inte zme nyi e tkeze ssel e s ingyenes tanko nyvhaszna lattal ja ro  ella ta s a gyermek 

25. e lete ve ig ige nyelheto . Az ella ta st ige nylo  gyermekek sza ma az elmu lt 11 e vben 

rendelkeze sre a llo , a telepu le si o nkorma nyzatok jegyzo ito l sza rmazo  informa cio k4 szerint 

sza mszeru en e s ara nyaiban is 2010-ben volt a legmagasabb. Akkor ko zel 600 ezer 25 

e vesne l fiatalabb szeme ly volt jogosult alacsony jo vedelmi helyzet oka n az ella ta sra e s a 

hozza  kapcsolo do  kedvezme nyekre. 

                                                           
3 Legfőbb alanyi vagy társadalombiztosítási jogon járó elemei: Csecsemőgondozási díj, anyasági 

ellátások, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék. 

4 1206. OSAP sz. adatgyűjtés a Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól. 
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Az ige nybevevo k sza ma nak alakula sa ra nemcsak az e rintett koroszta ly ne pesse gen belu li 

sza ma nak e s ara nya nak cso kkene se, hanem jogszaba lyi rendelkeze sek is hatottak. A 

ta mogata st 2012. okto ber 1-to l terme szetbeni juttata ske nt, Erzse bet-utalva ny 

forma ja ban kapta k meg a csala dok. A 2013/2014. tane vto l kezdo do en az iskola kban 

bevezette k az ingyenes tanko nyvhaszna latot e vfolyamonke nt, felmeno  rendszerben. A 

2017/2018. tane vto l kezdve ma r a kilencedik e vfolyamon tanulo knak is, eza ltal a 

ko znevele si inte zme nyekben tanulo  dia kok 85 sza zale ka nak ingyenes a 

tanko nyvhaszna lata. A rendszeres gyermekve delmi kedvezme nnyel egyu tt ja ro  ingyenes 

inte zme nyi e tkeztete s szaba lyai is va ltoztak, 2015. szeptember 1-to l az ingyenes 

inte zme nyi e tkeztete sben re szesu lo k ko re kibo vu lt az o voda kban e s a bo lcso de kben. 

Ennek a va ltoza snak a hata sa ra, a kora bbi jogosultsa gokat (RGYK, 3 vagy to bb gyermekes 

csala dban e lo  gyermekek) kiege szí tve, ezekne l az inte zme nytí pusokna l a tarto s 

betegse ggel vagy fogyate kossa ggal e lo  gyermekek testve rei e s azok is ingyen e tkezhettek, 

akik csala dja ban az egy fo re juto  havi jo vedelem o sszege nem haladta meg a ko telezo  

legkisebb munkabe r szeme lyi jo vedelemado val, munkava llalo i, ege szse gbiztosí ta si e s 

nyugdí jja rule kkal cso kkentett o sszege nek 130%-a t. 

A rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyre valo  jogosultsa ghoz ko to do  

ha tra nyos vagy halmozottan ha tra nyos mino sí te st a jegyzo k nyilva ntarta sa e s statisztikai 
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jelente se5 szerint, a tlagosan minden ma sodik, a terme szetbeni ella ta sra jogosult kapta 

meg ma r a to rve ny 2013. e vi szeptemberi va ltoza sa uta ni elso  teljes e vben is. 

 

 

 

 

 

A 2013. évi adat a szeptember 1. – december 31. időszakra vonatkozik. 

A 2017. évi adat előzetes adat. 

 

Az egyse ges adatforra sbo l rendelkeze sre a llo  informa cio k alapja n, az elmu lt 3 e v 

vonatkoza sa ban megfigyelheto  tendencia, hogy a mega llapí tott ha tra nyos helyzetu ek (2 

vagy 3 fenna llo  ok esete n) sza ma cso kkene snek indult a ha tra nyos helyzetu ek java ra (ahol 

1 ok is ele g a mino sí te s megí te le se hez).  

 

 

 

 

 

                                                           
5 1210. OSAP sz. adatgyűjtés a Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről. 

28 032

78 744 78 624
100 817 106 17452 167

151 235
136 573

128 139 119 145

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2013 2014 2015 2016 2017

Megállapított hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetűek száma, 2013-2017

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű (szakellátottakkal együtt)

Megállapított hátrányos helyzetű



Tóth Judit Nikoletta: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkező gyermekek és 
nagykorú gyermekek jellemzői 

92 
 

Megállapított hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetűek száma, 2013-2016 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 

Megállapított 

hátrányos helyzetűek száma 

összesen 28  032 78 744 78 624 100 817 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony iskolai 

végzettsége miatt 17 613 50 795 55 685 75 772 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony 

foglalkoztatottsága miatt 8 642 23 575 18 529 18 983 

Elégtelen lakókörnyezet, 

illetve lakáskörülmények miatt 1 777 4 374 4 410 6 062 

Megállapított 

halmozottan hátrányos 

helyzetűek száma összesen 50 786 143 215 128 764 120 525 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony iskolai 

végzettsége és alacsony 

foglalkoztatottsága miatt 31 853 87 496 74 238 62 497 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony 

foglalkoztatottsága és elégtelen 

lakókörnyezet miatt 3 534 10 612 8 592 7 451 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony iskolai 

végzettsége és elégtelen 

lakókörnyezet miatt 12 206 35 486 38 567 43 614 

Szülők, vagy családba 

fogadó gyám alacsony iskolai 

végzettsége, alacsony 

foglalkoztatottsága és elégtelen 

lakókörnyezete miatt is 3 193 9 621 7 367 6 963 

Megállapított 

halmozottan hátrányos 

helyzetű szakellátásba történő 

elhelyezés miatt 1 381 8 020 7 809 7 614 

A 2013. évi adat a szeptember 1. – december 31. időszakra vonatkozik 



Tóth Judit Nikoletta: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkező gyermekek és 
nagykorú gyermekek jellemzői 

93 
 

A 2016. e vben a ha tra nyos helyzetu  mino sí te ssel rendelkezo  gyermekeknek e s nagykoru  

gyermekeknek ma r a 70 sza zale ka a szu lo  alacsony iskolai ve gzettse ge miatt kapta meg a 

mino sí te st. A halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te ssel rendelkezo kne l is ez a vezeto  

ok, hiszen csupa n 6 sza zale kuk esett olyan katego ria ba, ahol a szu lo  alacsony iskolai 

ve gzettse ge nem ja tszott szerepet. A halmozottan ha tra nyos helyzetu ek sza ma ban 

beko vetkezett le tsza mcso kkene s elso sorban a foglalkoztatottsa gi ok kiku szo bo le se ben, a 

ko zmunkaprogramok elmu lt e vekbeli kiterjeszte se ben keresheto . A csupa n ha tra nyos 

helyzetu  mino sí te ssel rendelkezo  gyermekek sza ma ban ugyanis az alacsony iskolai 

ve gzettse gu  szu lo kkel rendelkezo k sza ma na l ko vetkezett be jelento s no vekede s. A 2017. 

e vi adatok alapja n a ko zmunkaprogramokban re szt vevo  szeme lyek sza ma 194 ezres, a 

be r jellegu  havi a tlagos, teljes munkaido s be rjuttata suk pedig 81 530 Forintos 

nagysa grendu  volt, melynek ara nya a minima lbe rhez 59,1 sza zale kos. 

A gyermekeket e rinto , de alapveto en a szu lo k ko zo tt ilyen magas ara nyban 

elo fordulo  alacsony iskola zottsa g kiku szo bo le se re felno tt korban szinte nincs is hate kony 

javaslat. A jo vo  genera cio ira ne zve, a mino sí te ssel rendelkezo  gyermekekre koncentra lva 

lenne szu kse ge valo s, prevencio s, a korai iskolaelhagya st megakada lyozo  inte zkede sekre, 

azonnal. 

Nagyon elte ro  a mino sí te ssel rendelkezo  gyermekek e s nagykoru  gyermekek 

ara nya teru leti eloszla sukat tekintve.6 Szabolcs-Szatma r-Bereg megye e s Gyo r-Moson-

Sopron megye kiskoru  lakosai ko zo tt a mino sí te ssel rendelkezo k sza ma ban 

harmincszoros a ku lo nbse g. Az e szak-magyarorsza gi re gio ban a kiskoru ak ko zu l ma r 

minden 5. rendelkezik mino sí te ssel, e s ez az ara ny anna l magasabb, mine l fiatalabb 

koroszta lyhoz tartozik az e rintett. No gra d megye ben a 3 e vesne l fiatalabb gyermekek 70 

sza zale ka ma r rendelkezik ha tra nyos vagy halmozottan ha tra nyos mino sí te ssel.  

 

 

                                                           
6 Az adatok megyei szintű publikálása elérhető itt: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg016.html (2018. április 16-i állapot szerint.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg016.html%20(2018
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A ha tra nykompenza lo  e s prevencio s gyermekjo le ti alapella ta sok ko zu l a biztos 

kezdet gyerekha zak7 elterjede se is azokban a re gio kban a legjellemzo bb, ahol a ha tra nyos 

vagy halmozottan ha tra nyos helyzetu ek ko zu l a legto bben e lnek. Ugyanez elmondhato  a 

tanoda k, tanodai ha lo zatok kie pí tettse ge ro l is. De ezen inte zme nyek teve kenyse ge nek 

sikere t egye ni sikerekben szu kse ges me rni, í gy minden egyes szociokultura lis ha tra ny 

kompenza la sa ra vagy leku zde se re szolga lo  inte zme ny vagy szolga ltata stí pus megle te nek 

fontossa ga jelento s. A szolga ltata sok komplexita sa pedig alapveto . I gy a ko znevele si, 

gyermekjo le ti e s ege szse gu gyi szolga ltato k egyu ttmu ko de se re nemcsak a 

gyermekve delmi jelzo rendszer mente n, hanem az egy-egy gyermekre ira nyulo  

teve kenyse gben is ne lku lo zhetetlen.  

A hosszu  ta von legnagyobb vesze lyt jelento  korai iskolaelhagya s megelo ze se re 

ira nyulo , 2012-ben bevezetett, az 50 igazolatlan iskolai hia nyza s esete re ira nyulo  jelze ssel 

e rintett gyermekek sza ma e vro l-e vre emelkedik. Ko zu lu k legto bben a 16. e lete vu k 

                                                           
7 A szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, a 

szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára 

együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás. 
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beto lte se uta n, ezen objektí v okbo l kifolyo lag esnek ki az iskolarendszeru  oktata sbo l, 

ennek egyenes hozade ka a hosszu  ta vu , tarto s munkane lku lise g lehet. A 2016. e vben az 

50 igazolatlan tano ra t meghalado  jelze ssel e rintett 6500 gyermek ko zu l minden 2. 

beto lto tte a tanko telezettse gi hata rt. Velu k szemben az oktata si inte zme nyek 

munkata rsainak ko telezo  felelo sse ge megszakad. A 14-16 e ves koroszta lyba eso , 50 

tano ra t meghalado  igazolatlan hia nyza ssal e rintettek ko zu l minden 2. az orsza g e szaki 

teru letein e lt, a 14 e ven aluliakna l ez az ara ny me g magasabb. A csala di po tle k 

folyo sí ta sa nak szu netele se – mely eszko z az iskola ba ja ra sra valo  motiva la shoz - is ko zel 

6000 gyermeket e rintett, ko zu lu k 3600-an az Alfo ld e s E szak re gio ban e ltek. A gyermekek 

meg sem jelene se az iskola ban ugyan abszolu t kiza ro  ok tanulma nyaik befejeze se hez, de 

e gyermekek megjelene se a gyermekve delmi jelzo rendszerben is arra utalhat, hogy az o  

esetu kben ma r a teljes motiva latlansa g, a tanula s e rte ke nek abszolu t hia nya a me rvado , 

jelen helyzetben az alacsony iskola zottsa guk tarto s lesz. A 16 e ves korra lesza llí tott 

tanko telezettse gi hata r negatí v hata sai a te ma ban rendelkeze sre a llo  statisztikai 

adatokban is kezdenek megmutatkozni.  A korai iskolaelhagyo k - a legfeljebb alapfoku  

iskolai ve gzettse ggel rendelkezo  18-24 e ves fiatalok - ara nya 2017-ben 12,5 sza zale kos e s 

a la nyok ko re ben magasabb volt, ott 13,0 sza zale kos. Ugyan a legfeljebb alapfoku  

ve gzettse ggel rendelkezo k ara nya a 25-64 e ves ne pesse gben ma r csak 16 sza zale kos a 

2003. e vi 25,9 sza zale khoz ke pest, de ezt az ara nyt nem a ko ze pfoku  ve gzettse ggel 

rendelkezo k ara nya nak no vekede se, hanem egye rtelmu en a felso foku  ve gzettse get 

szerzettek ira nya ba valo  eltolo da s okozta. Teha t a legha tra nyosabb ko rnyezetbo l e rkezo k 

helyzete n nem va ltoztat le nyegileg. 8 

Az iskolai ve gzettse g alacsony szintje bo l fakado  hia nyossa gok ellene re is, a 

mino sí te ssel e rintett gyermekek lege geto bb proble ma ja a mindennapi szu kse gleteik 

kiele gí te se nek biztosí ta sa, amelyek ko zu l az e tkeztete su k megszerveze se a legalapveto bb. 

A 2015. szeptember 1-je to l hata lyos jogszaba lyi elo í ra sok alapja n az inte zme nyi 

gyermeke tkeztete s sora n a te rí te si dí j 100%-a t normatí v kedvezme nyke nt kell biztosí tani 

minden olyan bo lcso de be ja ro  gyermeknek, aki rendszeres gyermekve delmi 

kedvezme nyben (RGYK) re szesu l, tarto san beteg, fogyate kos vagy olyan csala dban e l, 

amelyben beteg vagy fogyate kos gyermeket nevelnek. Azokat is megilleti az ingyenes 

e tkeze s, akik ha rom vagy to bb gyermeket nevelo  csala dban e lnek, vagy ha a szu lo  

                                                           
8 Mutatók forrása: http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_2_4.html. 

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_2_4.html
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nyilatkozata alapja n az egy fo re juto  havi jo vedelem o sszege nem haladja meg a netto  

minima lbe r 130%-a t (2015-ben 89 408 forintot). Az ingyenes e tkeze st alanyi jogon kell 

biztosí tani azoknak a bo lcso de s gyermekeknek is, akiket a szu lo i felu gyeleti jog 

szu netele se vagy hia nya miatt az illete kes ja ra si gya mhivatal nevele sbe vett. Mí g a 

szaba lyoza s mo dosí ta sa t megelo zo en (2015. ma jus 31-e n) a beí ratott gyermekek 15%-a 

ingyenesen e tkezett, ma sik 15%-uk pedig 50%-os dí jkedvezme nyben re szesu lt, addig 

december utolso  napja ra az ella tottaknak mindo ssze 30%-a fizetett az inte zme nyi 

e tkeze se rt. A va ltoza sok hata sa ra a jogosulti ko r jelento sen kibo vu lt, a fogyate kos, a tarto s 

beteg gyermekek e s a nagycsala dosok mellett tova bbi ko zel 13 000 gyermeknek e s a 

csala djuknak is e rdemi segí tse get jelentett az ingyenes bo lcso dei e tkeze s biztosí ta sa. 

A rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyhez e s a ha tra nyos helyzetu  

mino sí te shez kapcsolo do , ingyenes, 2016. janua r 1-je to l az o nkorma nyzatok ko telezo en 

ella tando  feladata va  va lt az iskolai szu nido  ideje re is kiterjesztett ingyenes e tkeztete s. 

Bevezete se vel ma r 2016 nyara n 150 ezer gyermek jutott meleg e telhez naponta egyszer. 

A terme szetbeni ella ta ske nt biztosí tott ella ta st abban a nya ri szu netben 148 069 gyermek, 

a tavaszi szu netben 93 230 gyermek, az o szi szu netben 97 211 gyermek, a te li szu netben 

pedig 107 019 gyermek vette ige nybe a szu lo  ke relme alapja n. A to bb mint 2000 

o nkorma nyzat a ltal biztosí tott ella ta s a gyermekek alapveto  szu kse glete t ele gí ti ki.  

Az elmu lt e vekben beko vetkezett jogszaba ly-mo dosí ta sok a ltal terme szetbeni 

ella ta sokkal e rintett gyermekek sza mossa ga t tekintve elmondhato , hogy ko zu lu k sokan az 

alapveto  napi szu kse gleteiket kiele gítő ellátást is jogszaba lyi ko telezettse gek alapja n 

kapja k meg. Azok e s a ha tra nyaikbo l fakado  szu kse gleteik biztosí ta sa azonban mindezek 

mellett is leginka bb az oktata sukra e s ke pze su kre kellene, hogy hosszu  ta von ira nyuljon. 

Hiszen a szu leikne l ma r megle vo , alacsony iskola zottsa gi szint kiku szo bo lhetetlense ge 

a ltal ha tra nyaik tova bb o ro kí to dnek genera cio ro l-genera cio ra fokozva 

kiszolga ltatottsa gukat. Az alacsony iskolai ve gzettse g ugyanis hosszu  ta von minimum 

munka-ero piaci ha tra nnyal ja r. Az orsza gos e s megye s tendencia kra kite ro , a ha tra nyos e s 

halmozottan ha tra nyos helyzetu  mino sí te ssel rendelkezo  gyermekekre e s nagykoru  

gyermekekre vonatkozo  mega llapí ta sok e s az ezek alapja n megfogalmazhato  

beavatkoza si leheto se gek tova bb finomí thato ak egy-egy telepu le sre vagy telepu le s-re szre 

ira nyulo  vizsga lattal. Nem tekinthetu nk el ugyanis atto l a te nyto l, hogy e gyermekek 

esete ben a ko zvetlen ko rnyezeti te nyezo ik ismerete e s szeme lyes ha tra nyaik 

kompenza la sa lehet egye ni sikeru k kulcsa. 
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