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����������������������������������±��������Ú�����±���ö�����±��±��Ǥ�� 

�� ������������ �������� �������� ���� ��� ��Ú����Ý� ����������������������Ǥ� �� ��Ú����±��
��Ý���������� �� ���� ����� �±����±��±�ǡ� �À�� �� ������ ����������������� �������×�����
stagnálást mutat. Ennek következményeként a gyermeknépesség etnikai összetételében 

folytatódik az arányeltolódás, a roma gyerekek arányának növekedése.  

 

A kistérség ���������ǡ�±����������ò����������������������� legn�g���� �r���é���� ���

���������������������������ǡ���������������±��ò���±�Ǥ� 

�� ���������� ������������ ±�Ý� ���À�� ���ï������ ����� ͵Ψ-�� ���������Ý� �������Ý������
���������×���±�������������À�����ȋ�����������ǡ����������×ǡ����������������������±���Ȍǡ�
��������ͻΨ-uk pedig közfoglalkoztatott. A családok háromnegyedében volt legalább egy 

���������������� ����Ý��ǡ� ���Ý�� ͳΨ� ����� ��� ������ ���������ǡ� ����� �� ����������
közfoglalkoztatás keretében volt alkalmazva. A gyermekszegénység szempontjából 

különösen aggasztó, hogy a családok közel negye�±���� �� ����Ý����� �������� �±��
közmunka sem jutott.  

 

A�����������������������������������������������������ï��������À�����ï������������

�����������������ǡ ill���� ������������Ý��±������±�±�����ò���Ú����Ǥ� 

�À���������������ͳͷ�±�������ò����±����±����������ͷΨ-a nem tudta befejezni az általános 

�������ǡ� ������ ��� ��� ������ �� ����±��±����� ͳʹΨǤ� ��� ±�����±��������� ������� �����±�� �����
��������ǡ���ͳͺ�±����±�� ��Ý������±����±���������Ú�����͵ͲΨ-a;pedig a tanulás megtérül: 

az érettségi 25-szörösére növeli a foglalkoztatottság esélyét a 0-7 osztályt végzettekéhez 

képest.    
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��� ��������� ��������� �±����� �Ú��� ����� �±�� ±�� �±�������� �� ����±��±��

�����������±���±���������Ǥ� 

�� ����±��±����� �� ���������� ��������� ͷͻΨ-�ǡ� �� ������������� ������ ͻΨ-a él a 

szegénységi küszöb alatt. A szegénységi kockázat nem azonos a népesség egyes 

csoportjaiban: különösen magas a három- és többgyermekes családokban; azokban a 

háztartásokban, ahol nincs foglalkoztatott; valamint a roma családokban. Ez utóbbiakban 

�����������ͺͶΨ-a, gyerekeknek pedig ͺͻΨ-a tartozik a szegények közé. 

 

��������������������������������������Ý�±�����������������À������������Ǥ� 

����ǡ� ����� ���� �������� Ú�����ö� ��������� �������� �������� ������ǡ� ����� �� ������������
����������� �±���Ǥ� �� ��������� ͶͳΨ-ának van valamilyen rezsiköltség- vagy 

hiteltörlesztés-elmaradása. A fizetési nehézségek nem csak a szegény háztartásokra 

�������Ý�ǡ� ��� �� ���������� ����� ������� ����������� �±�Ý���� ��Ǥ� �� �������� �������������
����������� ������ �� ���������� ������������ �Ú���� ���Ú�Ú�±�±�� ��Ý�������� ���ǡ� �����
ki��������������������ǡ���������±�±�ǡ����������������������ǡ�ͶΨ-uknál, hogy kikapcsolták a 

gázt. Mindezek ismeretében nagyon indokolt lenne a kistérség több településén az 

adósságkezelési szolgáltatás bevezetése. 

 

�� ���������� ������×����ǣ� �� ������������ �Ú���� ����� �� ����������� �������������±��

�Ú����������×���������±�������Ǥ� 

����������������������×������������������������������������������ʹΨ-�����������Ý��������
���������×��������������ǡ�ͶͻΨ-����������ï��������������ltnak. Ha a szegénységi küszöb 

������ ±�Ýǡ� �� ȋ�Ú�Ȍ���������������� �±��ò��� ±�� �� �ï����� ������� ���������×���� ±�Ý� ����������
családok helyzetét együttesen nézzük, akkor a háztartásoknak közel fele legalább két, 

ͳΨ-uk pedig mindhárom dimenzióban a helyi társadalom perifériáján él. Ez utóbbi 

���������� �À����� �±������±���±����� ±�Ý����Ǣ� �� ����±��±�� ������������ ʹͶΨ-a él ilyen 

háztartásokban. N��� ������� �±������±���±����� ±�Ý� ����, legalábbis az ebbe a 

kategóriába tartozó háztartások egynegyedében senki nem vallotta magát romának.       
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A ����±������������������������������±���±������ï����Ǥ� 

AmÀ�� �� ����±��±����� ±�Ý� ���� ����±��� ��������� átlagos lakáskörülmények között élnek, 

������ �� ����±��� ��������� �������� ����������������� ��������� ��� ���Ý�� �� �À�×�×�Ǥ� ��
���������� ����±���±�� �±��±�±�� �������ǡ� ����� �� ����±��� ��������� ͵ͷΨ-a, a szegény 

������������� ������ ͶͷΨ-a él szubstandard, társadalmilag nem elfogadható 

lakáskörülmények között.    

 

������±�������������� ����Ý�±�ò��Ú����ò��±���������±����Ú�������� ��������±���� ���

�����������������Ǥ 

�������������������ö����������������������������������������������±�ǡ���������������
������ ��������Ý� ��������Ú���ǡ� ���±�. A gyerekek többsége nem jár a családdal 

�ï������ǡ� ��À������ǡ� ���������Ǥ� �� �����±��� �Ú�������� �������������� ��
gyermekintézményeknek kell kompenzálniuk; erre kiválóan alkalmasak a Biztos Kezdet 

Gyerekházak és a Közösségi Szolgáltató Házak, de szükség lenne több játszóházra, mesés-

játékos programra is.    

 

�����À���ǡ������������±��±�����������������ï�����×��±�������������ǡ�������±����

������Ú�ò�������������×�����Ǥ� 

���Ý�������������×��������±��±�������������������������������ǡ�����������������������Ǥ���
minél korábbi óvodakezdés különösen a szegény családok gyermekeinél lenne fontos, 

�������� �� ���×������� ��� �±����� À��� �Ú��±���ǣ� �� ����� ±����Ú�ò��±����� �Ú�Ú��� ±�Ý�
����������ͻΨ-�������������±��������À������ǡ��À��������±�����������������������Ú�ò��
ebben az életkorb����±�������Ψ�����×������Ǥ����±�Ý��×��������±�������±��������±���
������������������Ýǣ��À����������������������±������ï�����������������������͵Ψǡ���������
����±��±������±����������������������������ΨǤ� 

 

������±�����������������������������������À��±������������Ǥ 

�ò�Ú�Ú���� ��� ±����±��±���� ������� ����� ������ ȋͳΨȌǡ� ��������� ��� ������� ���������

  5 
 



 
 
 
 

esetben kétszeri-�����������±����±��±���������ǡ��À����������Ú������ö��������������������
�Ú�ò�� ����� �±������� ������� ���ǡ� ±�� Ý�� ��� ����� �������Ǥ� ���� ����� �� �������ǡ� ��� ��
t���������� �������� ��� �������������� �� ���������� �������ö���±�Ǥ� �� ���������������
mutatóik szintén rosszabbak: a középiskolás korosztály több mint egynegyede vagy nem 

jár már iskolába, vagy még az általános iskolai tanulmányait végzi. Ugyanilyen arányban 

járn���������������ǡ�±�������Ͷ͵Ψ-uk jár érettségit adó képzésre. A korai iskolaelhagyók 

������� ��� ��������� ±��±�� ������������Ǥ� �� ���������� �������ö� ���������� ��������
��Ý�������±��������ò�Ý�������ö�������������±������Ǥ 

A kistérségi gyerekstratégiában kitüntetet�� ������Ý�±���kell, hogy legyen a felzárkóztató 

programoknak, tanodáknak, hiszen a fenti problémák csak a jelenleginél jóval 

hathatósabb beavatkozással orvosolhatók.  

 

�� ���������� ��ò��±���������� ����±�À�����±��� �� ����±��±�� ��±��±���� �������ǡ�

��������������±����������������×�������������������Ǥ� 

A gyermeki szükségletek terén nem mondható, hogy a kistérség helyzete összességében 

��������� ������ ��� ��������� ��������ǣ� ������ �����×�� ±��±���� ������ ������ǡ� �À�� ������
ro��������Ǥ�������±��±�������ò����ò�Ú���±��������������������Ý����������Ǥ���À���������
�Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý�����������������������±��ò�Ú����ǡ��������������������������ö�
������������ �� �±��ò�Ú�Ý� ���������� ������� �×����magasabb, mint az országos átlag. A 

szegé���±�� �±���±�±�� �����ǡ� ����� �� ����±��� ���������� �� ����������Ý��� ����×�����
��ò��±�������Ý�� ������� ��� �������� szükségleteken át a társas szükségletekig minden 

�±����������Ý���������������������Ǥ�� 

 

�� ����±��±�� ������������� ��±���±��� ��������� �Ú�������� ��������Ý�� �ò�������ò��

��������ǡ� ������������±��������±���������� ������Ý���� ��������ǡ������������������

�����Ǥ 

�� ����×�� ��±���±�ò���� �����±���� ��Ý���������� �� ����±��±����� ����������ǡ� ͳͺΨǡ� ���� ���
���������±��±����� �Ú���������±��������Ǥ��� �ò�Ú��Ú�Ý���×������������égeknek ráadásul 

���������������±��ǡ������������Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý������������Ú�±������������������
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��Ý����������Ǥ����������Ý�����������������������������������ǡ��������������������×�
���ò�Ú��Ú�Ý���������������������±���ǡ��������������������������±���ǡ��� idegrendszeri 

és pszichés betegségek, valamint a szegény családokban a keringési rendellenességek 

��Ý������������Ǥ 
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�������±� 

 

Ez a tanulmány abból a célból készült, hogy az Encsi kistérség gyerekstratégiájának 

��������������� ���������×�� ��ï������ �� ����±��±�� gyermekes családjainak �������±�Ý�� ±��
��ò��±�������Ý�Ǥ� ��� ������ �������×���� ����±��À�Ý��� �� ʹͲͳʹ-���� ���±��ò��� ï�Ǥ� Ƿ����±��±���
tükörnek”, amely a gyermekekkel foglalkozó intézmények helyzetének és szükségleteinek 

������������±�����Ǥ��������±�����±������ï�����������������������±����������������ò�������
szolgálja. 

 �������������Ý�������������±��±������±�������±��ÝÀ��������±����Ý������������ǡ����������
�×������������� �Ú������Ý� ����������� ����������Ú����Ǥ�Emellett felhasználtuk a 2011. évi 

népszámlálás, valamint a TÁRKI Háztartásmonitor 2012 adatait is. Ez utóbbi felvételben 

saját kérdésblokkot is szerepeltettünk annak érdekében, hogy kistérségi eredményeinket 

����������������������Ú������������������À����Ǥ����ǡ�������ò�Ú�������Ú�Ú��ò�ǡ����±��±������
kistérségi felmérésen alapulnak.  

 

1. �������������±�±���×������� 

 

A tanulmány alapjául szolgáló adatfelvétel az Encsi k���±��±�����±�Ý, 0-17 éves gyermeket 

�����Ý ��������� �����������À������������±��ò���ʹͲͳ͵. október 2-7 között. A kérdezést a 

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és 

Társadalompolitika Intézetének oktatói és hallgatói végezték. A kistérség 36 települése 

közül 12 került be a felmérésbeǡ� ����� �� �Ú������Ý�� ������ǣ� �����±��ǡ� ������±�ǡ� 	��ǡ�
Fancsal, Forró, Encs, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Krasznokvajda, Méra, 

Pere. A mintaválasztás menetének részleteit az alábbiakban mutatjuk be. 

 

ͳǤͳǤ� ������������ ����� 

 

A járási népesség-nyilvántartás, valamint Pere község �����Ý�±�Ý� származó adatokból a 

����������� ��������� �±�������� ���×��À�ö�±��� ������� �±��À����ò��Ǥ� �� ���±����±�����
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szükséges �����������À�� ������� �Ú���±���Ý�ǡ� ���������� ���×��À�ö�±��� ������±�����
����������� ����À���������ǡ� ������ �±����Ý���� ������������±��ǡ� ��������Ý�� ���� ����±������ò�ǡ�
������������Ý����������������������������� ���������±����Ú�ò��±�����Ǥ������ �±����Ý� a 

�Ú������Ý�ǣ�����������������������±�Ý�����mekek száma, �������ò�±�����������±���À����ǡ�
valamint etnikai összetétele. A ��������������� ���Ý� �±���Ý�±���� � 36 települést 

���������À���������fenti település-ismérvek ��������ȋváros vagy község, ezen belül 500 �Ý�
alatti, 500-ͳͲͲͲ��Ý��Ú�Ú�������� ͳͲͲͲ��Ý��������ǡ�a roma népesség aránya alacsony, közepes 

����� �����Ȍ1Ǥ� �� �±�� ��� ����ǡ� ����� ��� ��Ý�������� �������������� ����������� ��������
������À����� �����ò�±��À������ ����������� esélyt kapjon a mintába kerülésre.  Az azonos 

kategór����� ��Ý� �����ò�±���� �Ú�ò� – a kistérséggel egyeztetve – igyekeztünk olyanokat 

választani, ahol megtalálható a Gyerekesély program valamely programeleme. A mintába 

került települések besorolását az 1. tábla tartalmazza.  

 

1. tábla: Az Encsi kistérségi településminta kialakítása 

 0-ͷͲͲ��Ý�������ò�±� 501-ͳͲͲͲ��Ý��
település 

ͳͲͲͲ��Ý���������
település 

kistérségi 
központ 

Alacsony roma 
arány 0-ͳͲΨ 

Fancsal, 
Hernádszentandrás  Ináncs  

Közepes roma 
arány 10,1-͵ͲΨ 

Krasznokvajda, 
Pere  Méra Encs 

Magas roma 
������͵ͲΨ�������� Csenyéte, Fáj Baktakék, 

Hernádvécse Forró  

 

A kiválasztott településeken a gyermekek név- ±�� �À���������×�� �� ��������������
vonatkozóan gyermekszám-�����×������� ����À�������� ��� ȋ���-, két és három- vagy 

1 $� WHOHS�OpVHN� FVRSRUWRVtWiViKR]� D� ������ pYL� QpSV]iPOiOiV� WHOHS�OpVVRURV� DGDWDLW� KDV]QiOWXN� IHO�� (WWĘO� FVDN�)iM�

HVHWpEHQ� WpUW�QN� HO�� DKRO� NRUiEEL� NXWDWiVRN� DODSMiQ� YDOyV]tQĦVtWHWW�N�� KRJ\� D� URPD� QpSHVVpJ� DUiQ\D� MyYDO�

magasabb, mint a népszámlálás szerinti 2%. Nem zárható ki, hogy a népszámlálás más településeknél is alulbecsli 

a roma népesség arányát, mindenesetre jobb adatok hiányában kénytelenek voltunk a népszámlálás adataira 

támaszkodni.      
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�Ú������������Ȍǡ��������������������×������������������ò��Ú�Ý��±�����������������������
vettünk. Mivel a gyermekes háztartások ������Ý��része a kistérségi központban él, ezért a 

mintaválasztás során Encsen 15Ψ-osǡ��À�����Ú��±�������ʹͷΨ-������À�±��������goztunk. 

�� �±�� ���� ��� ����ǡ� ����� �� ������� �����ò�±������ ��� ���������Ý� ��������ï� �����������
kapjunk. A �����ò�±����±��� ���±�Ý elérési arányokból adódó kisebb mintabeli 

�����×����������×�����ï���������������������Ǥ� ȋ������������������ʹǤ� ����������������ǤȌ A 

mintát p×������� ��±��À������ ��ǡ� À��� �� �������×�� �� �±�� �À�������� összesen 503 háztartást 

kerestek fel. Encsen és Forrón viszonylag magas volt a válaszmegtagadás���������ǡ��À����
������� �����ò�±������ �������� ����� �� ��������� ���ò���ö�Ú�±��� �������×����Ǥ� ��� ��×��� 
nem �����±�������������Ú��Ú����Ýǡ������������±��±���Gyerekesély program munkatársai a 

������À���� ���À����±�� �� �������×���� �� ������������ ���×� ����������Ǥ� Összességében a 

������������������������ͳΨ-������Ú��±������������±����±�ǡ������±�±�����������������Ý����
mondható.  
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2. tábla: Az Encsi ����±��±����������������ò�±�����±�Ý�����������������������������
Ú��������±�����ï����������������������������ȋ��Ȍ 

 

�����ò�±� 

�������������������� 

��������× ����� 

��� ����Ý 
������±��
�Ú�� 

������� 

Ú����-
sen ��� ����Ý 

������±��
�Ú�� 

������� 

Ú����-
sen 

Csenyéte 12 18 33 63 3 5 9 17 

Baktakék 26 24 33 83 7 6 8 21 

Fáj 15 10 28 53 4 3 7 14 

Fancsal 14 7 6 27 4 2 2 8 

Forró 101 83 100 284 25 21 25 71 

Encs 336 184 135 655 50 28 20 98 

Hernádszentandrás 18 15 16 49 5 4 4 13 

Hernádvécse 41 36 47 124 10 9 12 31 

Ináncs 62 43 25 130 16 11 6 33 

Krasznokvajda 19 15 9 43 5 4 3 12 

Méra 79 58 49 186 20 15 12 47 

Pere 19 17 7 43 5 4 2 11 

Összesen 742 510 488 1740 154 112 110 376 

 

ͳǤʹǤ �����������±��ÝÀ��� 

 

��� ��������±���� ������ ���������� ���ò��� ��������� �Ú�±���� ��Ý��Ú�� �������������� �±��ÝÀ��
�������� ��ö��Ú��ò��� ���������×���� �� ������������� ±�Ý� ����±����� ���±�Ý�ǡ� ±��������×�ǡ�
���������������×�ǡ����������������������×�ǡ�������������������±�Ý�ǡ��Ú���������������aikról, 

���±�������ǡ� ��������������� ���×� ������±�±�ò��Ý�ǡ� ������������ò��Ý�ǡ� ����������
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�À�������±�����×�ǡ���������±�������������±���±�������������×�ǡ��������������ò� ���À�±�±�±�Ý�Ǥ�
�Ú������Ý� �±�±����� ��������������� ±�Ý�������� ��������Ý�� �ò�Ú�� �±��ÝÀ���� ���tünk fel 

ȋ
������� �±��ÝÀ�Ȍǡ� �������� �±��� �� �Ú������Ý� �±���Ú�Ú�� ����±��±���±��� ����ǣ� óvodai, 

�������� �������Ý�ǡ� ����À�×�±�- ±�� �����������������ǡ� �������������±���� ��Ý���������ǡ�
gyermek-��ò��±������� ����±�À�����±��ǡ� �������-��ò�Ý� ���������� �������Ǥ� ȋ�� ����érésben 

����������±��ÝÀ���e��������±���������������Ú���ǤȌ 

Ahol mód volt rá, ott a felmérés eredményeit országos adatokkal is összevetettük. Az 

országos referencia értékek egy része a 2011-es Népszámlálás adataiból, másik része 

pedig a TÁRKI 2012-es országo�� �����������À�� ����±�±�±�Ý�� ���������� ȋ������
�����������������ʹͲͳʹȌǤ��������������ò��±�������±�����Ú����������À������������ a 2009-

ben végzett EU-SILC felmérés indikátorai szolgálnak. 

  12 
 



 
 
 
 

 
2. De���r����� ��lle��Ýk 

 

Az életkori összetétel szempontjából az encsi az ország legfiatalosabb kistérsége. �À��
�����������ͳͲͲ����À�����ï���ʹͶ�����������ǡ�������ebben a kistérségben ugyanez az érték 

36.2 �������������������������ǡ����������ï��ǡ������������������±��±���ǡ�������±��±��������
��Ú����Ý� �������������� ������������ǡ� � mutató értéke 2001-���� �±�� Ͷ͵� �Ý� ���� 
ȋ����������� ʹȌ.  �� ���������� ������ �������� ��� ���À������ǡ� ��� ��� ��Ý����ï������
�������À���� ��� �����ǣ� ����� ����������ï��� ͺ� ��Ý����ï� ���ǡ� ���� alig több mint fele az 

���������±��±�����ȋͳͳ��ÝȌ.3 

A gyermekek korcsoport szerinti ����Ý összetétele �����±����Ú����Ý�������������������, a 

2001 után született kohorszok ������������±�����ïak, mint a korábbiak. ȋͳǤ�����Ȍ  

 

1.  ����ǣ�������±��±�����±�Ý���������������������������������������������

�±�������������±�������ȋ�ÝȌ� 

 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011 

 

2 Népszámlálás 2011 
3 Népszámlálás 2011 
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A kistérség etnikai összetételét a roma népesség magas aránya jellemzi. A 2011. évi 

�±�������������� �� ��������� ʹʹΨ-a vallotta magát romának, de becslések szerint a 

tényleges arányuk eléri a 25-͵ͲΨ-ot.4 A gyermekes családok körében ez az arány jóval 

magasabb: a felmérésben a háztartások 44, a ��������� ͷͷΨ-a volt roma5. A minta 

korcsoportos összetétele azt mutatja, hogy ma már minden korosztályban többségben 

vannak a roma gyerekek, a legkisebbek között pedig arányuk közel �±���������� ȋ͵Ǥ�
�����Ȍ� 
 

3. tábla: A 0-17 éves g��rmekek etnikai összetétele k��c�������nként ȋ%Ȍ 

���������� �������� ���� 

  0 -   2 36 64 

  3 -   5 41 59 

  6 - 13 47 53 

14 - 17 47 53 
kistérség 
összesen 45 55 

országos6 89 11 
 

Az arányeltolódás nem a ���������������Ú����Ý����������������ǡ������������������
�����������Ú����Ý�������������������������×����������������À����×Ǥ������×�����×��������×�
�����������������������ǡ��À����������������������±���������������������×������±����ò��Ǥ 
ȋ2Ǥ� ����Ȍ�A kistérségb��� �� ����������� �Ú�����±��� �� �Ú�Ý���� ���� ������×ǡ� �Ý�� �������
�������� ��Ú����±���� ������ ����À����Ǥ� �������� ��±��ǡ� ����� �� ����� �Ý��
termékenységnövekedése megállni látszik, hanem azért is, mert a nem roma asszonyok 

4 Réti I. – Teller N. – Virág T.: Encsi Kistérségi Tükör 2012 
5 A felvételben a nemzetiségi hovatartozást aszerint kategorizáltuk, hogy a m���±�������� ���Ý- és másodsorban 

���������������±�ö����������������, valamint hogy ���±�����������À�ò�����-e olyan személy a háztartásban, 

aki romának tekinti magát. �� ����������� Ú�����À���� ������� �� �������������� ���������ò�� �������ǡ�
amelyekben legalább egy személy romának vallotta magát.    
6 TÁRKI Háztartásmonitor 2012 
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gyermekvállalásának csökkenésében is vannak még tartalékok.7  

 

2. ����ǣ��������������ò������������ �����������������������������������������

ȋ�ÝȌ� 

 

Egyes vizsgálatok szerint a �ò�Ú��Ú�Ý �������À������ �Ú�ò�� a legmagasabb szegénységi 

kockázatï� ���������� �Ú�±� ��� �����ò�Ý�� ±�� �� ������������ ��������� ���������Ǥ� ��� ��Ý����
�À����������������������±��±������������������������� valamivel kisebb, az utóbbi viszont 

��������Ý���� �������ǣ� �� ��������� közel ͵ͲΨ-a három vagy több gyermeket nevel 

7 (J\� NRUiEEL� NXWDWiV� V]HULQW� D� NLVWpUVpJEHQ� pOĘ� DVV]RQ\RN�� OHJDOiEELV� DPL� D]� DODFVRQ\� YpJ]HWWVpJĦHNHW� LOOHWL��

HWQLFLWiVWyO� I�JJHWOHQ�O� PDJDVDEE� J\HUPHNV]iPPDO� UHQGHONH]QHN�� PLQW� D� PHJIHOHOĘ� RUV]iJRV� pUWpN�� �� +XV]� ,��

Alacsony végzettség – sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról. Demográfia 

2011. 54. évf. 1. szám) 
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ȋ����������ǣ� ͳ4Ψ8Ȍ. Különösen igaz ez a roma családokra, közülük majdnem minden 

második a sokgyermekes kategóriába tartozik.    

 

3. 	����������������� 

 

Borsod megye többi részéhez hasonlóan a kistérség��� ��� �������Ý� a foglalkoztatottság 

alacsony szintje. �� ������������������ �Ú���Ý� ��Ý������� ��Ú����Ý� ������ �����ugyan némi 

emelkedés volt tapasztalható, de a kistérség népességén belül a foglalkoztatottak aránya a 

legutóbbi népszámláláskor az országos szintnek csak a kétharmadát érte el. Mindez a 

munkanélküliek és az eltartottak magas arányával párosul. ȋͶǤ������Ȍ 
    

ͺǤ������ǣ�������±��±�����������������������×�������Ý��������������*  

 	�������������� ������±��ò�� �����À�������Ý ��������� 

 1980 1990 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Encs 44,7 44,1 30,0 33,3 6,8 6,5 30,7 31,6 32,5 28,6 

Kistérség 
Ú�������� 

40,3 38,8 21,9 27,1 9,0 10,0 35,7 30,5 33,4 32,4 

���������
Ú������� 

47,3 43,6 36,2 39,7 4,1 5,7 32,4 29,7 27,3 24,9 

ȗ��ͳͷ�±����±����Ý������±����±���Ú�±��� 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

Az alacsony foglalkoztatottság felmérésünk adataiból is jól látható. A gyermekes 

családok����±�Ý�16-62 éves, azaz ���À�����ï�����������valamivel több mint egyharmada 

ȋ͵ΨȌ ���������Ý� �������Ý����� ���������×�� �±���������� ���À����� ȋ�����������ǡ�
���������×ǡ� ����� �������� ������� �±���ȌǤ� ��� ��� ������ �±�� ������ ��� ����� ��������ǡ� ��� ��
������������������ �Ú�±� ����À����� ���� �� ͻΨ-���� ���À�� ���ï�� ��ǡ� ���� ������±����±�� idején 

közmunkásként dolgozott.9 ȋ͵Ǥ�����Ȍ 

8 Tárki Háztartásmonitor 2012 
9 gVV]HKDVRQOtWiVNpSSHQ�� D� 7È5.,� +i]WDUWiVPRQLWRU� ����� IHOYpWHOEHQ� ���� YROW� D� J\HUPHNHV� FVDOiGRNEDQ� pOĘ�

aktív korúak közül a (nem közmunkásként) foglalkoztatottak aránya.  
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3. ����ǣ�������������������������±�Ý����À�����ï�� ȋͷͼ-ͼ�±�����Ȍ�����������
������������������������±��±�����ȋάȌ��εͷͶͶͿ 

 

 
 

���������������������ï�����×��Ú���±���������������±�����������ǡ����Ú����×�ǡ����������×��
aránya igen alacsony. Szintén kevesen voltak ȋʹΨȌ� �� ��������� ����� ��ǡ� ����� ������
bevallásuk szerint alkalmi munkából éltek. Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy az idény- és 

alkalmi munka elterjedtsége ennél sokkal gyakoribb, de mivel legtöbben ezt a szürke- 

vagy feketegazdaság keretében végzik, felmérésünkben tényleges arányuknak csak kis 

része jelenik meg. 

A foglalkoztatottság a gyermekes családok ������Ý���±��±����közfoglalkoztatást jelent. A 

����±�±�� ����±�� �� ��������� Ψ-����� ����� ��������� ���� ���������������� ����Ý��ǡ� ��� ���Ý��
ͳΨ-nyi volt az olyan háztartás, ahol a családtag közfoglalkoztatás keretében volt 

alkalmazvaǢ� ������ ��Ý�������� �� �ï��� ±����� ���������� ǡͷ� �×���� ����. A 

gyermekszegénység szempontjából különösen aggasztó, hogy a családok közel 

������±����������Ý��������������±���Ú�����������������Ǥ�ȋͷǤ������Ȍ    
 

36% 

9% 17% 

13% 

5% 

20% 

foglalkoztatott

közmunkás

munkanélküli

GYES-en, ápolási díjon

rokkant- vagy öregségi
nyugdíjas

eltartott
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5Ǥ������ǣ�������������������������Ú�����±�����������Ý���� ����������������

��������������� 

 Ψ 

a háztartásban van foglalkoztatott 76 

              ezen belül: csak közfoglalkoztatott van 16 

a háztartásban nincs foglalkoztatott 24 

 

��� ���ï��� ±������� �� �Ú������������������� �������� ����� ����Ý��� �� �������� ��
munkahelyteremtésben, de a munkák jellege is változóban van. A korábbi, tipikusan 

�������������ǡ����������À�����±��������×��Ú��������������������ö���������������������Ý�±����
kerülnek �����Ý���������������������������Ý����±�����±���Ǥ���������������������±��±�����
�����Ý�����������±�������ò�±�������������Ý����ǡ�ami nem kis részben az ehhez szükséges 

������������ ±�� �� ���������×�ǡ� �������������Ý�� �±����±������� ���������Ý� ����������
polgármesterek kis számával van összefüggésben. 

Az alacsony foglalkoztatottság több �±����Ý� ���ò����±���� �����������×Ǥ� �� �������Ý-

��������� �������×�� �±������ �� �Ú������ ���������������� �������� �����Ý�±� ���Ý� ò�����ǡ�
�����������������ǡ�����������×�������������Ý������� esetében pedig a tömegközlekedéssel 

�������� ����Ú���À����Ý� ������������ ��������� �� ���±��±���Ǥ� �� �������Ý-�À������
�����������×�����Ý������±�a a lakosság ������������Ý�iskolázottsága, illetve képzettsége. 

�À���������������ͳͷ�±�������ò����±����±����������ͷΨ-a nem tudta befejezni az általános 

�������ǡ� ������ ��� ��� ������ �� ����±��±����� ͳʹΨǤ� Az érettségizettek aránya szintén igen 

��������ǡ� �� ͳͺ� ±���� ±�� ��Ý����� �±����±���������Ú����� ͵ͲΨ-a, szemben az országosan 

�±��� ͶͻΨ-���Ǥ� ȋǤ� �����Ȍ� �������ï� �±������±�� ��������n szinte esélytelen az 

elhelyezkedés, hiszen még az érettségi sem garancia a foglalkoztatottságra.           
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ͼǤ������ǣ�������±��±�����±�Ý�������������������������×� ���±������������������ 

 �������� kistérség 

ͳͷ� ±���� ±�� ��Ý����� �±����±��Ý�� ��������� ��� általános 
iskola 8. osztályát elvégezte ͻͷΨ ͺͺΨ 

ͳͺ� ±���� ±�� ��Ý����� �±����±��Ý�� ��������� ±�����±������
rendelkezik ͶͻΨ ͵ͲΨ 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

               

A fenti iskolázottsági mutatókkal a felmérésünk adatai szinte teljesen megegyeznek: a 

���������� ������������ ±�Ý� ����Ý�����ï��� ͳ͵Ψ-a nem fejezte be az általános iskolát, és 

����� ʹͻΨ-uk rendelkezik érettségivel. ��� �������������� ±�� �� �������Ý������ ���À��×�
összefüggése látványosan igazolja a tanulásba való befektetés megtérülését: a 0-7 osztályt 

végzettekhez képest a nyolcadik osztály befejezése 1,6-szorosára, a 

szakmunkásvégzettség viszont már 13,3-���������� �Ú����� ������ ��±��±�ǡ� ����� ��� �����Ý�
ȋ���� �Ú�foglalkoztatottkéntȌ� ��������������� ������Ǥ� ��� ±�����±��������� ��±������������
�±�� �×���� �������� ȋʹͷǡͷȌǡ� �� ����Ý������ �±��������±� ������ ����������� �� ͳ00-szoros 

±��±���Ǥ�ȋǤ������Ȍ ��������ǡ������������±���±�����������Ú�����ò������������������Ý������
���À��×���ǡ� ����� �������� ��Ý���� ����������� ��� ��������� �±������±�ǡ� �� ����±��±���
�����������±�������������������±���������������ǡ���������±���Ú������������������������Ý����
az érettségiig, de legalább a szakmaszerzésig.          

 

ͽǤ������ǣ�������������������������±�Ý�����Ý�����ï������������±������±�����������
�����������±�������������������������±�����������  

 

 
% 

����������±������±�������������
�������������������������±��������������
0-�����������±�������±�����±����* 

0-7 osztály 13 - 
8 osztály 32 1,6 
szakmunkás  26 13,3 
érettségi 20 25,5 
����Ý���ï 9 123,4 
Ú��������ȋΨȌ 100  
N 630  
ȗ�������������������À�����Ú�±��� 
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4. An���� �e����t 

 

A gyermekes családok szegénységét o�����À� és s�������À�������×���� egyaránt mértük. 

���������À���±�Ý������������������jövedelmi és vagyoni helyzetére, valamint kiadásaira 

�����������ǡ� �À� a ��������À�� ������������ ���À��±�±���� ���� �±��ò�� ���ǡ� hogy hogyan 

értékelik saját helyzetüket a megkérdezettek.  

 

ͶǤͳǤ A �����������±���±���±��±�� 

 

Felmérésünk szerint a ����±��±�����±�Ý���������������������Ú�±������������Ý������×������
átlagjövedelem 38 ͺͲͲ� 	�� ����Ǥ� ��� ��� Ú������ �±�� ������ ��� ��������Ý���� ��������ǡ� ���
����������� �����ò�ǡ� ����� �� �±��ÝÀ���� ����±��������� �� ����±���������� ��������
alacsonyabb összegeket vallanak be, mint ami a tényleges helyzet. Országos jövedelmi 

adat csak a 2012. évre vonatkozóan áll rendelkezésünkre, eszerint a gyermekes családok 

���� �Ý��� ���×� ������Ú�������� Ͷ 400 Ft volt;10  �� ����±��±��� ±��±�� ������ ����� ͲΨ-a. A 

�����������±���±���±��±��� ��� ��������������Ý���magas: a kistérségben a gyermekes 

��������� ͷͻΨ-a, a gyermekeknek pedig ͻΨ-a él a szegénységi küszöb alatt11. Ha 

����������ò�ǡ� ����� ��� ���×���ǡ� �Ý�� �Ú�±�-���×���� �������������� ��� ��������� ����À�×�
��������� ʹΨ-os gyermekszegénységi rátának a kistérségi érték több mint két és 

félszerese, akkor még inkább nyilvánvaló, ����������������ò����Ý�megoldást igényel. ȋ8. 

�����Ȍ   

10 TÁRKI Háztartásmonitor 2012 
11 A szegénységi küszöb megállapításakor a háztartásoknak az OECD2 ekvivalenciaskálával számított ekvivalens 

jövedelmének mediánját veszik alapul. Az ennek 60%-D�DODWWL�M|YHGHOHPPHO�UHQGHONH]ĘN�V]iPtWDQDN�V]HJpQ\QHN��

A TÁRKI Háztartásmonitor 2012 vizsgálatban az ekvivalens mediánjövedelem 60%-a, azaz a szegénységi küszöb 

havi nettó 66.000 Ft volt. Jelen tanulmányban mi is ezzel a küszöbértékkel számoltunk.  
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8Ǥ������ǣ�������±���±�����±�Ý��������������������Ͷ-ͷͽ�±�����������������ȋάȌ 

  
��������ȗ 

kistérség 

�������� ���� ���ò�� 

2009 2012 2013 

�������ͲΨ-a alatt 

ȋ����ʹȌ 
21 26 44 89 69 

*TÁRKI Háztartásmonitor 2009 és ʹͲͳʹ�ȋ������ʹͲͳʹȌ� 

 

A szegénységi kockázat nem azonos a népesség egyes csoportjaiban: különösen magas a 

három- és többgyermekes családokban; azokban a háztartásokban, ahol nincs 

foglalkoztatott; valamint a roma családokban. Ez utóbbiakban a ��������� ͺͶΨ-a, a 

gyerekeknek pedig ͺͻΨ-a tartozik a szegények közé.  

 

ͶǤʹǤ ���������������������������±�����±���� 

 

A gyermekes családokban a szociális szolgáltatások, természetbeni ellátások 

igénybevétele ���������������±�����������±�ÝǤ� 

��������������������������ǡ�����±���������������������±�����±������������Ý�����������������
������� �Ú��±���ǡ� À��� �� ����±��12 családok ezeket ±����������ö��� magasabb arányban 

veszik igénybe. Ennek ellenére a szegény családok���� ���� �ï�� ����� ������ǡ� ͶͺΨ-a 

részesült élelmiszer, illetve �ò���Ý� �����������ǡ� ͶʹΨ� ���������� ±�������±����ǡ� ͵ͲΨ�
közgyógyellátásban. Ugyanakkor a felmérés adatai azt mutatják, hogy ezek a 

������������������������ �� ����±����� �������� ��±����Ý�ǡ� ����������±��� ������������ ���
mintegy negyede igénybe tudja venni Ý���Ǥ�ȋͻǤ������Ȍ�Miközben tehát a rászoruló családok 

������Ý�� �±���� ���� �±�� ������ �������� �� �������������ǡ� ������ ���������Ý� ��������� ��
kevésbé rászorulók is részesülnek benne. Ennek részben az az oka, hogy a jogosultság 

12 $�WRYiEELDNEDQ�V]HJpQ\�FVDOiGRNRQ�D�V]HJpQ\VpJL�N�V]|E�DODWW�pOĘNHW�pUWM�N�� 
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��������À���������������������±����Ú�������ǡ��������������������������������������������
�Ú��±���ǡ� ����±���� �������� ���� ��� ���×��À�ö�À��ǡ� ����� �� ����������� ��osztásában a 

rászorultság mellett egyéb szempontok is közrejátszanak.13   

 

ͿǤ������ǣ�������±���±�����±�Ý���������������ï����������±�������������������
��±�����±���� a kistérségben 

�����������±����������������������±����ò�� ���
���ï���ͳʹ��×������? 

����±�� 
% 

����
����±�� 

% 
��������ǡ����Ý���� 54 28 

±���������ǡ��ò���Ý��������� 48 28 

szociális étkeztetés 42 28 

közgyógyellátás 30 27 

���������À�±�ǡ�������������������À�Ý�Ý�������
gyermekjóléti szolgálattól 13 6 

adósságkezelési szolgáltatás 2 1 

 

A szegénység ��������À�����À�±�±�����������ǡ����������������±�����������������������Ǥ���
�Ú�������� ����±�������� �����Ψ-a nem tartja magát szegénynek, a nem szegényeknek 

�������� ����� ��������ǡ� ����� �� ����� ȋͶ͵ΨȌ� ��������� ����� ��� ï��ǡ� ����� ���� ����±��Ǥ�
Különösen azok érzik szegényebbnek magukat, mint amit a jövedelmük indokol, akiknek 

������ï���������±��������������������������������ò�Ǥ���ǡ���������������������±��ò��±����ǡ�
����� �� ��������� ͵Ψ-����� ������� ���ǡ� �À�� ������������ �� �×����×�� �×������ ±�±�� �����
éppen a nélkülözés j�������Ǥ�ȋͳͲǤ������Ȍ� 

 

13  IlyeQ� V]HPSRQW� OHKHW� SO�� D]� pOHOPLV]HU�� W�]HOĘ� RV]WiVQiO� D]�� KRJ\� D� NRQIOLNWXVRN� HONHU�OpVH� pUGHNpEHQ� D�

rászorultság tüzetesebb vizsgálata helyett mindenki részesül az adott jószágban, vagy éppen senki sem, ha anyagi 

okokból nem lehetne minden igényt kielégíteni.   
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ͷͶǤ������ǣ������±���ǡ�Y�Ú�����������ǥǫ�ȋάȌ 
 

 ��������* 

kistérség 

���ò�� 

��������ò� 

 ����
����±�� 

����±�� 

…gondok nélkül élnek 2 3 7 1 

…beosztással jól kijönnek 23 24 40 13 

ǥ±�������������Ú�������������Ú������ò��Ý� 40 40 43 37 

…hónapról hónapra anyagi gondjaik vannak 26 25 9 36 

…nélkülözések között élnek 9 8 1 13 

Y��������ȋΨȌ� 100 100 100 100 
* TÁRKI Háztartásmonitor 2012 

 

ͶǤ͵Ǥ ���������������������������×�� 

 

����������������������������±��±�������������Ý�±�����������������À������������Ǥ�����ǡ�
����� ���� �������� Ú�����ö� ȋͲ� ����� ��������Ȍ� ��������� �������� �������� ������ǡ� ����� ��
háztartások egynegyede képes. Ez az arány a szegény családokban �����ͳͶΨǡ������ �����
��������Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý���������Ú���������������������������������������Ú�����ö�
váratlan kiadás esetén. Hozzá kell tenni, hogy nincs ezzel másként az ország lakosságának 

többi része sem, az országos adat megegyezik azzal, amit a kistérségben mértünk.14    

A háztartások labilis anyagi helyzetét jelzi az is, ho��� ��������Ý���� ������ �� �����±���
���±��±������� �ò��Ý�� ������Ǥ� �� ���������41Ψ-ának van valamilyen rezsiköltség- vagy 

hiteltörlesztés-elmaradása. A fizetési nehézségek nem csak a szegény háztartásokra 

�������Ý�ǡ����������������������������������������±�Ý������Ǥ�ȋͳͳǤ������Ȍ  
 

14  .6+� �������� $� UHODWtY� M|YHGHOPL� V]HJpQ\VpJ� pV� D� WiUVDGDOPL� NLUHNHV]WĘGpV� �/DHNHQ-i indikátorok), 2012. 

Statisztikai Tükör 2013/66 

  23 
 

                                                 



 
 
 
 

11Ǥ������ǣ���������������������������±������±��±��� ������±���és ��������±���
���������������±����� 

  

���-����������������������� �Ú���±�������±�ǫ ����±�� 
% 

����
����±���Ψ 

Ú������� 
% 

villanyszámla 37 6 24 

�À�-, csatornaszámla 25 12 20 

gázszámla 4 6 5 

�±�������À�ǡ��Ú�Ú���Ú���±� 3 4 4 

egyéb rezsiköltség 14 9 12 

hiteltörlesztés 17 10 14 

 

A leggyakoribb az áramszámla-���������ǡ����������������������������������������Ýǡ����
�� �À�- ±�� ���������À���� ��� ����� �� ������������ �±��Ú�Ú��� ������ ������������� �������Ǥ� A 

gázszámla-������������Ý������������±�����������ǡ������������������������Ý������������ 

͵Ψ-ában nincs a gáz bevezetve.    

A hiteltörlesztés elmaradása ��������������������������� �������ÝǤ�������±�����±��������
arány csak néhány százalékkal nagyobb, de ennek pusztán az az oka, hogy a szegények 

������±����±�� �À���� ���� ��� ������� ������ a hitelekhez. \�� ������� �� ���������ǡ� ��������ǡ�
�����Ý�Ú����ǡ�±���������±����������������������������Ǥ������×��������������±�±����������
módon nem kérdeztünk rá, de a terepen járva szinte mindenhol találkoztunk az uzsorázás 

�ò�Ú��Ú�Ý����������Ǥ  
A hátralékok néhány ezer forinttól 5,5 millió forintig szóródnak, átlagos értékük 394 ezer 

forint. A korábbi felhalmozott tartozások miatt a gyermekes háztartások közel 

���Ú�Ú�±�±�� ��Ý�����������ǡ� ����� ������������� ��� ������ǡ� ��������±�±�ǡ� ����� ��������� ��
�����ǡ�ͶΨ-uknál, hogy kikapcsolták a gázt. Mindezek ismeretében nagyon indokolt lenne a 

kistérség több településén az adósságkezelési szolgáltatás bevezetése. Miután ilyet csak a 

ͶͲ������ �Ý�±�� �������� �����ò�±�����Ú�����Ý� ���À����ǡ� ������ ������� �� ����±��±�� ���������
települése – �Ý�� �� ����±��±�� Ú�������������– sem éri el, ezért tudomásunk szerint ilyen 

�À�����������������������±����Ý�el ez a szolgáltatás.           
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�� ����±���±�� ���� ����� �� �Ú�������� ����������ǡ� ������ �� �ò�Ú��Ú�Ý� �À���ï� ��ò��±�������
����±�À�����±�±���� ��� �±����ÝǤ� �� �������Ú��� ��������������� ����� ��� ������ deprivációs 

indexet szokás használni, amely 9 kérdéssel méri a kirekesztettséget. Depriváltnak azokat  

����������������������ò�ǡ�����������ͻ��±����Ý�������������������ǡ��ï��������������������
pedig azokat, akik legalább négy tétellel nem rendelkeznek. A 4. ábrán az index egyes 

kompozit mutatóinak értékeit foglaltuk össze. 

 

4. ����ǣ��������������������������������������×��15 

 

 

15  Az EUROSTAT által alkalmazott kérdéssor megfogalmazásában kismértékben eltér a felmérésünkben 

alkalmazottól, tartalmát tekintve azonban ugyanaz. Nagyobb változtatást csak az élelmiszerre vonatkozó kérdésnél 

végeztünk, ahol eredetileg az szerepelt, hogy a háztartás megengedheti-e magának, hogy legalább kétnaponta húst, 

húsfélét fogyasszon. Erre a kérdésre az ország lakosságának 45%-a válaszolt nemmel. (Gábos A. – Szívós P. – 

Tátrai Annamária: Szegénység és társadalmi kirekesztettség Magyarországon, 2000-2012. In: Szívós P. – Tóth. I. 

*\�>V]HUN@��(J\HQOĘWOHQVpJ�pV�SRODUL]iOyGiV�D�PDJ\DU�WiUVDGDORPEDQ��7È5.,�0RQLWRU�-HOHQWpsek 2012)     

49% 

62% 

4% 

8% 

26% 

33% 

36% 

41% 

48% 

73% 

74% 

súlyosan deprivált

deprivált

anyagi okból nincs színes tévé

anyagi okból nincs telefon

anyagi okból nincs mosógép

ŶĞŵ�ũƵƚ�ĞůĠŐ�ƉĠŶǌ�ĨƾƚĠƐƌĞ

nem jut elég pénz ennivalóra*

nem képes a tartozások törlesztésére

anyagi okból nincs személygépkocsi

nem képes váratlan kiadást fedezni

nem engedhet meg egy hét nyaralást

A háztartás/háztartásban... 
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�� ������� �±��±�� �������� �� ���������� ��������� ʹΨ-�� ���������Ý� ������� ���������×��
������������ǡ� ͶͻΨ-��� ������ �ï������� ������������ ȋ��� ��������� ±��±�ǣ� ͷ� ���Ǥ� ͵ΨȌ. A 

����±�������������Ú�Ú������������������������×������������ǡ�ͺͶ����Ǥ�ʹΨǤ 
Ha a gyermekes családok helyzetét a társadalmi kirekesztettség három dimenziójában 

ȋ�����À���Ú����lmi szegénység, foglalkoztatottság, anyagi depriváció16Ȍ����ò��������±��ò�ǡ�
akkor láthatóvá válik a hátrányok halmozódása isǣ� �À�� �� ��������������� ����Ú�����
������������ ���� ±������ ������ ������ ���������Ý�±�� ���ǡ� ������ közel felük legalább két, 

ͳΨ-uk pedig ���������� �������×���� �� ������ ����������� �����±������� ±�Ǥ� \���� �À�����
�±������±���±�����±�Ý����Ǣ�a ����±��±��������������ʹͶΨ-a él ilyen háztartásokban. ȋͷǤ�
����Ȍ����Ú�������������������±�����������������±������±���±�����±�Ý�����ǣ�����������
kategóriába tartozó háztartások egynegyedében senki nem vallotta magát romának.17       

 

 

16 $�V]HJpQ\VpJL�N�V]|E�DODWW�pOĘ��D��N|]�IRJODONR]WDWRWW�QpON�OL�pV�D�V~O\RV�DQ\DJL�GHSULYiFLyEDQ�pOĘ�Ki]WDUWiVRN�� 
17 7HUPpV]HWHVHQ�D]�LV�HONpS]HOKHWĘ��KRJ\�D�URPD�LGHQWLWiV~�V]HPpO\HN�N|]�O�D�NpUGH]pVQpO�QHP�PLQGHQNL�YDOORWWD�

magát romának, pV� HPLDWW� D� PpO\V]HJpQ\VpJEHQ� pOĘN� N|]|WW� D� URPiN� DUiQ\D� QDJ\REE�� PLQW� DPLW� DGDWDLQN�

mutatnak.     

5. ����ǣ����������������������a ������almi kirekesz�����±���ò�Ú��Ú�Ý 

�������×���� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

17% 

0,5% 

6% 

25% 

11% 
0,5% 

7% 

súlyos anyagi 

depriváció 

33% 
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5. ������������ 

 

�� ����±��±����� ±�Ý� ���������� ��������� �Ú���±��� ������ �������, lakásában él, a 

bérlemények ������� ��������ǡ� ����Ú����� ΨǤ� A lakások többségükben 2-3 szobásak, 

komfortosságuk ������Ý���� �������� ��� ��������� ������×�ǣ� minden hatodikban nincs 

�����±���� �À�ǡ� ������ �ò��Ý�����ǡ� ������� Ú�Ú������� ������ �À�Ú��À�±���� ��Ǥ� Közel 

���������ò�� ��ï����ǡ� ����� ���� �������� ����Ý�±�� �Ú��� ����±��� ���Ǥ� �� �±���� ��������
árnyalja, ha a szegény és a nem szegény családokat külön nézzük. Ekkor azt látjuk, hogy 

�À�� ��� ��×������ ��� ��������� ��������� ��������Ý� ������Ú�ò��±����� �Ú�Ú��� ±����ǡ� �Ý�� ��
��ï�������� ��������±���� �±�� ����� ��� �� �������ò�ǡ� ������ �� ����±��� ��������� ��������
nagyságrendekkel ���������������Ý�����À�×�×�Ǥ�A lakhatási szegénység mértékét mutatja, 

hogy a ����±������������͵ͷΨ-�ǡ�������±����������������������ͶͷΨ-a él szubstandard18, 

társadalmilag nem elfogadható lakáskörülmények közöttǡ� �À�� �z az arány a nem 

szegények körében megfelel az országos átlagnak, ami ͵ΨǤ�ȋͳʹǤ������Ȍ   

 

12Ǥ������ǣ�������������������������������������Ý����������Ý�� 
ȋ���Ú������������ά-����Ȍ 

 ��������19 kistérség 

  ��������±�� ����±�� Ú������� 

bérlakás 7 7 7 7 

�������ò��Ý����� 3 1 25 15 

�����������±�����À� 2 2 28 16 

�������À�Ú��À�±������ 3 2 31 19 

��ï�����������ȋεʹ��ÝȀ�����Ȍ 12 5 37 24 

szubstandard lakások 3 3 35 22 
 

18 $]�RO\DQ� ODNiVRNDW�KtYMXN� tJ\�� DKRO� QLQFV�YH]HWpNHV�Yt]�pV�YDJ\� I�UGĘV]RED�pV�YDJ\�Yt]|EOtWpVHV�:&�pV�YDJ\�

konyha. 
19 TÁRKI Háztartásmonitor 2012 

  27 
 

                                                 



 
 
 
 

��������������������������������±��������À���������×�����������Ǥ�A legnagyobb problémát a 

nedvesség jelenti: a lakások 29-͵ͲΨ-ában beázik a ���Ýǡ� ��������� �� �����ǡ� �orhad az 

ablakkeret, a padlózat. ���������������±�ǡ�������������Ú�Ú�����������ï���Ú�±�ǡ�������������
elég fény. ���Ú���±����������������±���������������������Ý��������������Ú�����±�±���ǣ�
�� ��������×�� ���Ú�Ú��� À�±���� �� �Ú���±���� ���Ǥ a szomszédokat zajosnak, minden hatodik 

�����������������ǡ������������×�Ú�������±����������Ý������Ý����ǡ��������������ǡ����ö�Ú�±�Ǥ�����  
������ ���À����� ���������������– felszereltség, fizikai állapot, lakókörnyezet20 – szerint 

együttesen nézzük, akkor a ki��±��±����� ±�Ý� ��������� ͵ͻΨ-�� ������ �� ����Ý�±���
szempontjából nem ideális lakásban.  

A lakhatási szegénységet a gyerekesély program jelenleg csak korlátozottan – ���Ý�������
�� �Ú�Ú��±��� ��������� ������À����� �ò��±��� ±�� ������� �����Ý�±������ �������ò�� – tudja 

���������Ǥ��������������������������ï���ïǡ����������ö�településrészeken ennél jóval többre 

lenne szükség. A gyerekstratégia kidolgozásakor érdemes lenne végiggondolni, hogy 

���������������Ú�Ú�������������Ú��������Ý�����������������±���±�Ǥ   

20 A lakás szubstandard és/vagy nedves és/vagy nem biztonságos lakókörnyezetben van. 
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ͼǤ ������������������×ǡ������±�ǡ�������� 

 

A�� ���Ý� �±�-������ ±�� ��������������ï� ��Ý����� � gyermek növekedése szempontjából. 

�����ǡ�������×������Ý��Ú�ǡ�����������Ý������������×, egészséges fizikai és lelki, valamint 

��������×�������À� környezetre van szükség. 

������� �������� ������À���ǡ� ����� �� ����±��� ������������ �� ������ ����±������ �����������
������À����Ý�ǡ� ������� �� �������� �������� ���� ��� �����±����� ����������� ������ ±���±�ǡ�
������ ������ ��� ±���� ������ ����� ��������À����Ý� �������ǡ� ������±�� ±�� ������À�� ����Ý�±���
különbségeket eredményez.  

 

ǤͳǤ �������������±����Ú���e��� 

 

�� ����±��±����� ±�Ý� ���������� ������Ý�� ����������ǡ� ±�� �ò�Ú�Ú���� ������ �� ����±���
gyermekeknél az otthoni nevelési környezet nem mondható ideálisnak. A pszichés és 

±������� ����Ý�±�� �����������×�� ���� ������� ����� �����������ǡ� ����������� �� ����±���
családok gyermekeinek21 egyharmadánál hiányzik, de a jobb anyagi körülmények között 

±�Ý�� ͳ͵Ψ-����� ���� ��������� �� ��ò�Ý�� ���±�Ǥ� ���� ���������� ��������Ý� gyermekkönyv 

�����ǡ�������Ý�����±�±��������ï����ö���ǡ�������������������������×�Ǥ�������±������������
hetedének egyetlen játéka sincsen, ami pedig fontos lenne nem csak az értelmi, de a testi 

����Ý�±�ò� szempontjából is. A gyerekek többsége nem jár a család���� �ï������ǡ�
��À������ǡ����������ǡ ami részben minden bizonnyal a kulturális intézmények viszonylag 

���±������Ú���À����Ý�±�±���ǡ��±������������������������������Ú�����ò��±����Ǥ����������
azonban szerepet játszhat az is, hogy ����������� ��ò�Ý� ���� ����������a�� ���������À�ò�� 
kulturális programok ������Ý�±�±����a gyermek�������Ý�±�±���Ǥ����������������Ý����Ú�Ú��
��������Ý�� ���±�����±��� �� ��� �±�±�ǡ� ami optimális esetben hozzájárul a gyermek 

���������� ������À�������Ǥ� ������ �������� ��� ����ǡ� ����� �� ��ò�Ý�� �������±�jék vele a 

����������Ǥ� ��� �� ��������� Ú�Ú�±���� ���� �Ú��±���� ���ǡ� À��� � gyermeknek egyedül kell 

21 A meseolvasásra, mesemondásra vonatkozó kérdést csak a 0-9 éves gyerekekkel kapcsolatban tettük fel.   
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feldolgoznia a ��-�Ý��±����Ýǡ����������������±�������������������Ý� információtömeget. 

ȋͳ͵Ǥ������Ȍ 
       

13. tábla: A ����±��±�����±�Ý������������������������±���kÚ�������� 

 ��������±���
(%) 

����±�� 
(%) 

Ú������� 
(%) 

a gyermeknek van játéka 99 86 90 

a gyermeknek van az 
±�������������������Ý��Ú���� 92 58 69 

szoktak neki otthon mesét 
mondani 87 65 72 

�������±�������������-ben 
látottakat 81 79 79 

a tavalyi évben volt a családdal 
kulturális programon 44 21 28 

 

A fenti indikátorok azt mutatják, hogy a szegény gyerekek nem csak a lakhatás terén, de a 

����Ý�±�ò��Ú����ò��±��� nevelési környezet tekintetében is hátrányban vannak. Ezeket a 

���������������ò�Ú��Ú�Ý�����������±��±���������������������Ý�±�������������±���������
kompenzálni. ���Ý�� �� ���������×�� ���ò�������� ������Ý�±��� ���� �� �Ú���Ý�±���ǡ� �������
köztudott, hogy minél kisebb a gyerek, annál nagyobb a nevelésébe befektetett munka 

megtérülése. Ennek ellenére az az országos tapasztalat, ����� �� �Ú���Ý�±�� �������
����������Ý��Ý� ������×�� ������� ���– ���À���� ������ ���������� �������±�Ý� �������� –, és 

kevésbé koncentrálnak a korai képességgondozásra, fejlesztésre. 

�������������������ö������ò�±�����ǡ���������±��������������Ý�±�ǡ�������������������±��, 

esélyhátrányból induló gyerek, a kisgyermekekkel foglalkozó intézményeknél a nevelési-

fejlesztési funkcióra sokkal nagyobb �����ï��t kell fektetni. Erre a célra jöttek létre a 

������� ������� �����������ǡ� ������Ý�� �� ��������±��� �������� �����±���� �� ����±��±�����
három – �� �������ò�Ý� ������������������ ���ò��� Ú�� – is létesült. További hasonló 

���±��±����� �±���À�±��� ��� ��������� �����ǡ� ��������� ��ò��±�� ������ �����×�������ǡ����±�-
játékos foglalkozásokra is.           
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ǤʹǤ �Ú���Ý�� 

 

Az ���×���� ���×�� �±����ö�±���� �������� ʹͲͳͲ-re hazánkban a három évesnél fiatalabb 

�������������������͵͵Ψ-ának ��������������������À�����������Ú����� �������������Ý�±�±�Ǥ�
A 2005-�Ý�� ����������� �Ý�ò�±�� �����±��� �������� �� �������� ±����� �� �±�Ý������� ������
országosan �����������������ï��������������������ͳ͵Ψ-át érte el.  

�� ����±�±����� �������Ý� ��������� �Ú�ò�� ������� �������� ����� �Ú���Ý�±��ǡ� ���� �������
bizonnyal összefüggésben van azzal, hogy a kistérségben csak egyetlen településen, 

������������Ú���Ý��Ǥ�������������������±�������������Ú�±����������������ȋΨȌǡ��À����
�������������Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý������±�������������ȋͳΨȌǤ����������������±�±����
kor körül kerültek ide a gyerekek, ennél fiatalabb kezdés a ����±�±����� �������Ý�
����������������������������ÝǤ� 

A Biztos Kezdet gyerekházak az adatfelvétel ��Ý���������� �±�� ����� �±����� �×������
�ö�Ú����ǡ�mégis már most is több család volt a mintában, aki jelezte, hogy többé-kevésbé 

rendszeresen megfordul ezekben az intézményekben. Hogy ezek be tudják-e váltani az 

��±����������À�±����� ������������ ��������� �ö�Ú��� ���±������ǡ� ��� �±�� �� �Ú�Ý���� ����
���Ý���Ǥ 

 
Ǥ͵Ǥ V���� 

 

Az óvodai részvétel aránya ��������Ý���� ������ �� ����±��±����Ǥ� �����À���ǡ� ����� ��
��������� �ï�����×� �±���� ���� �����ǡ� ͵� ±��� kora körül elkezdi az óvodát. ���Ý�� ��
���������×�� �� ����±��±�� ����� ����������� ���ǡ� ����� ��� ��������� �����ǣ� �À�� �� ������
beóvodázás a gy�������Ψ-�����������Ýǡ�������������������������±��±�����ͺ͵Ψ. A minél 

korábbi óvodakezdés különösen a szegény családok gyermekeinél lenne fontos, azonban a 

���×�����������±�����À����Ú��±���ǣ��������±����Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý�����������ͻΨ-át 

már három éve���� ��À������ǡ� �À�� �� ����±��� ��������� ���������� �Ú�ò�� ������ ���
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±���������� �±�� ����� Ψ� ���� ×������Ǥ 22 �� �±�Ý�� ȋͷ� ±���en ±�� �±�Ý��� �Ú��±�ÝȌ�
×��������±�� �����±�� �� ����±��� ����������� �������Ýǣ� �À�� ����������� ��� ������ ±������ï�
����������������� �����͵Ψǡ�������������±��±�� ����±���������������� ��� ���������ΨǤ� ȋͳͶǤ�
�����Ȍ 

 
14Ǥ������ǣ����×��������±��±����������-ͷͽ�±���������������Ú�Ú����ȋάȌ 

  
��������23 

% 

kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

nem jár 0 0 12 8 

2-3 éves 77 97 76 83 

4 éves 20 3 5 5 

5 éves 3 0 7 5 

6 éves 0 0 0 0 

összesen 100 100 100 100 
 

A magas ��×��������� �������� �±������ �� ��������Ý� ×������ ������������� �Ú��Ú����Ý�ǣ�
mindössze néhány o����� ��ò�Ý� ����ǡ� ���� ���� �������ǡ� ����� �� �������±����������±�� ���� ���
×������� �����ǡ� ������� Ý� �±���Ǥ� Emellett minden bizonnyal az is közrejátszik, hogy a 

��ò�Ý��������������±�����������������×��������24ǣ�ͻͲΨ-��������������������ò���×������Ý��� 

���ǡ� �±��Ú�Ú�ò�� �������� �×�� ��� ×�×�Ý�ǡ� ±�� ��� ×����� berendezése, felszereltsége is 

��������ÝǤ Ugyanezeket a szempontokat emelték ki akkor is, amikor saját szavaikkal 

������������� ��� ���×�ǡ� ����� ���� ��������� �� ������ ×����� ��Ý��±�±���ǣ� ���Ý������� az 

���ò���ö�Ú�Ýǡ� �Ú�������ǡ� ������� ×�×�Ý��� emelték ki, és azt, hogy a gyerekek sokat 

��������ǡ��×������Ýdnek az óvodában. Kevésbé voltak elégedettek ugyanakkor a csoportok 

22 A 14. táblázatban a szegény gyermekek közül az óvodába nem járók 12%-os aráQ\D� PHJWpYHV]WĘ�� (]HN� D�

J\HUPHNHN�XJ\DQLV�PLQG�KiURP�pYHVHN��DNLNUĘO�HJ\HOĘUH�QHP�WXGKDWMXN��KRJ\�PLNRU�IRJMiN�HONH]GHQL�D]�yYRGiW��

$�NpVĘL�yYRGDNH]GpV�DUiQ\iQiO�tJ\�FVDN�PLQLPXP�pUWpNHW�WXGXQN�PHJDGQL�� 
23 TÁRKI Háztartásmonitor 2012  
24 Az egyes óvodák értékelése között voltak ugyan különbségek, de ezek mértéke nem volt túl nagy. A legjobb 

összesített értékelést az encsi és az ináncsi óvoda kapta, míg a legkevésbé jót az encs-fügödi  és a fancsali óvoda.  
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�±���±���� ±�� �� ��������� ��������±�±���ǣ� �� ��ò�Ý�� ���Ú�Ú��� ���À������ �� �ï���ï���������ǡ�
����������� ������ ���ǡ� ����� ��� ×�������� ���� ��� ��Ý������ǡ� �������Ý� ������Ǥ� ����� ��
�����À��������� ������������ �������� �±��±������ �����������ǡ� ����� ���Ý������� �z óvoda 

��±������� �����������±�±��ǡ� ������ �ï���������, valamint az eszközellátottságra, a kevés 

játékra panaszkodtak. ȋͳͷǤ� �����Ȍ Hozzá kell azonban tenni, hogy a gyerekesély 

programban dolgozók ezeke�� �� �����������������Ý�À����±�����ǡ� ��� Ý������������ ��������
������ò����×������������ǡ�ï��×����±�ò�����������������������Ǥ�            

 

15Ǥ������ǣ����×������×������������±���±��������������� ȋάȌ 

 ����������������Ý�����×������ǫ 
�����������

����
�������Ý 

������ 
����

�������Ý 

�������
�������Ý 

�������
�������Ý 

×�����×�×�Ý�Ǥ 2 6 11 81 

Az óvodában figyelembe veszik a 
gyerek kéréseit, igényeit. 2 7 14 77 

������������������������ò�Ý���Ǥ 1 6 13 80 

����ò�Ý�����������×����������
����������������À������ǡ�
szervezésébe 

5 15 18 62 

Jó a gyerekközösség. 3 2 21 74 

����������×������Ý���Ǥ 1 0 9 90 

���×�������������±��ǡ��ï��������
��������Ý 1 6 13 80 

Az óvoda játékokkal, eszközökkel 
���×������������±�����������Ý 2 6 15 77 

Sok az erÝszakos, verekedÝ�gyerek. 35 32 19 14 

�ï���ï������������������Ǥ 45 33 17 5 
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�� ��ò�Ý�� �±���±��±�� ����±�����ò�� ���×� is, hogy melyiket gondolják jobbnak: ha az 

óvodában a roma és nem roma gyerekek egy csoportba, vagy ha külön csoportba járnak. A 

�������������ò�Ý������������ ���������±����������ò�Ú��Ú����ǣ��������������ò�Ý����������
ͶͺΨ-�ǡ��À�����������ò�Ý��ͺ͵Ψ-a voksolt a vegyes csoportok mellett.   

 

ǤͶǤ ������ 

 

Országosan a gyermekek beiskolázási életkora �Ú�������ǣ� �À� 1990-ben csak minden 

tizedik gyerek került 7 évesen iskolába, ez az arány már 2000-re is meghaladta a ͵ͲΨ-

ot.25 �������±�����öǡ���������±�Ý������������±� ��Ý��Ú�-������������������������������ö�
���������� �������Ǥ� ��� ������Ý�� ï��� ±�������ǡ� ����� �� ���kötelezettség életkorának 16 

évre csökkentése miatt ez rontja az általános iskola befejezésének esélyeit. Ugyanakkor az 

��� ��������×����ǡ� ����� ��� ±��������ǡ� � ±������ ��������� ���ò�Ý� ���������� �������
������À������������������������������±�±��ken, mint 6 éves korban beiskolázott társaik, 

�����Ý����������������������ǡ����±��alacsonyabb az anya iskolai végzettsége.26    

�� ����±��±����� �� � ±������ ����� �±�Ý��� ��������� ���ò�Ý� ��������� ������� ʹΨ� ȋ����
����À����×����������±��������ǡ����������������±���������������������Ȍ, a szegény és nem 

szegény gyermekek között e tekintetben csak két százalékos a különbség. ȋͳǤ� �����Ȍ�A 

�±�Ý�� ����������±�� �������� �������� ���� nagyobb eltéréseket tapasztalunk. A jobb 

�Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý����������ͷͻΨ-��±������±�������ǡ�ʹΨ�����ò�Ý���±�ésére, és csak 

14Ψ�������±�������±����������±����������������������������� ��������ǡ��À��a szegény 

gyermekek esetében ��� ±������±�� ���±�� �������ǡ� �� Ƿ�����±���ǳ� ����������
ȋ������±�������±�ǡ� ������±�Ȍ� �������� ���������� ����Ǥ� ȋͳǤ� �����Ȍ� ���� ���×��À�öǡ� ����� �� 

������������ �����±���� �Ú����±�� �� �±�Ý���� �����������-�����±������ǡ� À��� �� �±�Ý��
������������×�� �����×���������������Ý��Ú���� ��������Ý���a szegényeknek kisebb hányada 

tudja csak kihasználni.  

25 ���×��. ȋʹͲͲͷȌǣ�Felfelé ����������Ý�×�����������– stagnáló hozzáférés. Educatio 4. sz. 742–761.o. 
26 Hámori Sz. – .|OOĘ�-���������.LQHN�KDV]QiO�D]�pYYHV]WpV"�.|]JD]GDViJL�6]HPOH�/9,,,��pYI��IHEUXiU�����-157.o.  
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ͷͼ. �����ǣ��������������±��±��������������������� ��ͼ-ͷͽ�±������ermekek között ȋάȌ 

  
kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

nem jár 4 3 4 

6 éves 40 38 38 

7 éves 53 57 55 

8 éves 3 2 3 

összesen ȋΨȌ 100 100 100 

N 170 353 523 
 
 

ͷͽǤ������ǣ����±�Ý������������±���������������������ȋάȌ 

  
kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

évvesztes volt 59 43 49 

��ò�Ý��±�±�±�� 27 31 29 

iskolaéretlen volt 9 20 16 

betegség miatt 0 2 2 

egyéb  5 4 4 

Ú��������ȋΨȌ 100 100 100 

N 98 178 276 
 
 

��� �������� ��������� ��Ý���������� �� ����±��� ��������� ��������� �������� ������À��±��±��
�������Ǥ� �ò�Ú�Ú���� ��� ±����±��±���� ������� ����� ������ ȋͳΨȌǡ� ráadásul ez minden 

harmadik esetben kétszeri-háromszori évismétlést jelent, �À����������Ú������ö����������
gyermekei �Ú�ò��������±�����������������ǡ�±��Ý�����������������Ǥ�������������������ǡ�
de a tanulmányi átlagok is lényegesen ������������������������������ö���±�ǣ����Ú������
����� �������������������±�Ý ���������������� ����ʹͶΨ-��Ǥ� ȋͳͺǤ� �����Ȍ A mintánkba került 

gyerekek közül a gyógypedagógiai osztályba vagy csoportba járók is mind a szegény 

���������×�����ò��������ȋʹΨȌǤ��� 
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18Ǥ������ǣ��������������������Ý��������������������������������Ú�Ú���ȋάȌ 

  

kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

Járt-�������À�Ý, felzárkóztató osztályba? 1 2 2 

����-e magántanuló, vagy eltanácsolták-e valamelyik 
iskolából? 1 4 3 

Ismételt-e évet az általános iskolában? 2 17 12 

3,0 vagy az alatti tanulmányi átlag 7 24 19 

 

A rosszabb iskolai eredmények miatt a napközibe járás �����Ý�±����ò�Ú�Ú�����������������
�������������������ö������������������Ǥ������������������������������ǡ��������������
tekintetben nincs különbség: az anyagi helyzet�Ý���ò�������ò��a mintába került gyermekek 

͵ͻΨ-a jár napközibe. Nagyobbak azonban a különbségek a délutáni szakkörök, 

különórák, sportfoglalkozások látogatottsága tekintetében. Ilyen alkalmakra – amelyek 

���������������±��������������À����– ����������±�������������������������ͲΨ-�ǡ��À����
����±�������� ����� ͶͲΨ-�� ���Ǥ� ���� ���Ý������� ��� ���yenes foglalkozásokról van szó. A 

����������ò�Ú�×�����������������������������������ö�����������ͳ͵Ψ-ának adatik meg, de 

��������Ú�ò��±������Ú�Ú���±�Ý���Ú�±������������ʹͺΨ������������Ǥ������ 

A szegény családok gyermekeinek iskolai sikertelenségei a továbbtanulási mutatókban is 

�ò��Ú�Ý����Ǥ�Ebben a körben a középiskolás korosztály több mint egynegyede vagy nem 

jár már iskolába, vagy még az általános iskolai tanulmányait végzi. Ugyanilyen arányban 

������� ������������ǡ� ±�� ����� Ͷ͵Ψ-uk jár érettségit adó képzésre. A jobb körülmények 

�Ú�Ú��� ±�Ý��±�� ����� �� �±�� ���������� ��������� ���×�ǡ� ����� ������ �� ��������������
��Ý���������� ennél kisebbǡ� �������� �À��Ý�� �±�� �������� �����Ú�±���������� �����
gimnáziumba jár. ȋͳͻǤ������Ȍ    

  

  36 
 



 
 
 
 

ͷͿ. tábla: A 15-ͷ;�±���������������������������������À����±������������������
�����������������ȋάȌ� 

  

kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

nem jár iskolába 10 13 12 

általános iskolás 10 16 14 

szakiskolába jár 10 28 23 

szakközépiskolás 34 26 29 

gimnazista 36 17 22 

Ú��������ȋΨȌ 100 100 100 

N 48 121 169 

 

A �����������������ö����������������������������×���������Ú�������±��������Ú������Ýǡ�
18-24 éves korosztálynál még jobban láthatók. A korai iskolaelhagyók – azaz a legfeljebb 

�������ï� �±������±����� ���������Ýǡ� oktatásban, k±��±����� �±���� ���� ���Ý�� – aránya a 

nem szegény családok gyermekeinél is valamivel magasabb, mint az országos átlag, 

azonban a szegény családoknál a mutató értéke az ors������������������Ǥ�ȋʹͲǤ������Ȍ 

��������������� ���ò�������� ������Ý�±��� �������� ������� � kistérségi gyerekstratégiában a 

�������×����×� ������������ǡ� ����������ǡ� ��������Ý�� ��������� ����� ���±�� ���ǡ� ±�� ��
����±�Ý�� ��������� ���ï� �ö�Ú�±��� ��� �� ������À���������� ���agi források miatt 

bizonytalan. �� ���������� ������� �����À��ǡ� ����� �� �Ú��������� �����×bbi reformja óta az 

��±����������������� ���������������������������������×�À����×���������������×����������
�������×����×� ������������ �Ú��±�Ý� ��������Ǥ� A stratégiában mindenesetre érdemes  

lenne a felzárkóztatással kapcsolatos célokat megfogalmazni, még ha ezek mellé a fenti 

���������������������������������������������������Ý������±���������±����������.   
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20Ǥ������ǣ���������������������×�����������ͷ;-ͺ�±�����±����±��������������
������������������������ȋάȌ 

  

��������ȗ� 
(2012) 

kistérség (%) 

��������±�� ����±�� Ú������� 

korai iskolaelhagyók 11,5 14,3 45,9 35,1 

N  70 135 205 

*Eurostat Labour Force Survey 

 

�������������������ö����������� ����������Ý�������±����ï��� �ö���ǡ��� ��ò�Ý������ �ö�����
különösebb reményeket. �����Ý�� �ò�Ú���±���� ������� �������� ��� ������� ��������Ý��
�ò��Ý��� �� ��ò�Ý�� ��������×�� �Ú�Ú��Ǥ� �� ����±��� ������������ ������� ��������� ��ò�Ý�
legfeljebb szakmunkás végzettséget prognosztizál gyermekének, és csak alig egyötödük 

����À�� ����Ý���ï� �±������±���Ǥ� �� ����� �Ú�ò��±����� �Ú�Ú��� ±�Ý�� ���±�� �±���gesen 

magasabb aspirációkkal rendelkeznek, minden második diplomát remél gyermekének. 

Ami érdekes, hogy a várakozások csak kevéssé függnek a gyermek életkorától, azaz a 

���������ǡ� �±�� ��������� ���� ���×� ����������±�� �� ����±����� ±��ï��� ���������
végzettséget �×������ǡ� ����� �� ������������ǡ� ����� �� ��ò�Ý�� már korrigálhatják 

várakozásaikat �� �±�������� �������� ��Ý�������� �ò���±��±���. Egyfajta tanult 

�����������±��Ý��������������×ǡ�����������������±���±����Ý��������������±����������������
������±���±����Ú�Ú�À�±�±���Ǥ�ȋǤ�����Ȍ  
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ͼǤ�����ǣ����������������������±������±�±�����������×���ò�Ý����������×����
�������������±���������������������������������� 

 
        

Az óvodához hasonlóan ����±�����ò������ò�Ý���±���±��±����gyermekük iskolájáról27 is. 

�� �±���±����� �ï�����×� �Ú���±��� ���� ��� �����À�� ����ǡ� ���� ��� �������� Ú������±�±���� �±���
kevésbé jó értékelést kaptak, mint az óvodák.  �� ��ò�Ý����� ����� �������×�� �±���������
��±������� ������� �±��±����� ��� ���� ���À�×� �����×��������ǡ a tárgyi ellátottságot ennél 

valamivel jobbra értékelték. A legnagyobb problémát itt is a magatartási zavarok, az 

�������� ��Ý����� ��������ǣ� �� ��������� ����� ������ ��������� ���ǡ� ����� �� ��ò�Ý�� �������� ���� ��
�������Ý� ������Ǥ� ȋʹ1. �����Ȍ� ��� �� �À�� �±��±��� Ú�����À���� �±��ò�ǡ� ������ � legjobb és a 

legrosszabb értékelést kapó iskola is encsi: a Szent László Katolikus Általános Iskola a 

��ò�Ý��Ý����������±����ͶͲ������×��͵-et kapott, �À������À���������������������������	ò�Ú���
Tagiskolája 30-at. �� �ò�Ú���±�� ���� �ï�� ������Ý�ǡ� ��� ��×���� ���ola értékelése is inkább 

�����À�Ǥ     

Az elégedettséget nemcsak zárt, de nyitott kérdésekkel is mértük, ahol a válaszadó saját 

szavaival mondhatta el véleményét az iskoláról. Ezek alapján ahol elégedettek az 

���������ǡ� ���� ���Ý������� �� �����×������ ����±��ò���±�±�ǡ� ���������±�±�� ±�� ��� ��������

27 A középiskolások egy része nem a kistérségben tanul, ezért az elemzésben csak az általános iskolákra térünk ki. 
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s�À��������ǡ��������������������������±������������±��±�Ǥ��������������À���������������×�
����������±���ò�Ú�×�����������±��ǡ���������������������Ú����±�����Ǥ�����������À��������
���À������ǡ��������Ý������������±�ǡ����������Ý�±�öǡ�������������Ú�Ú���ǡ������ï�À�ás hiányára 

������������Ǥ� �� ������ �������� ���À����� �����±���Ú�� �� ��������� ������ǡ� �� ��������
verekedés, agresszivitás, valamint az ezt kezelni nem tudó, eszköztelen pedagógusok 

������Ǥ����À�±���Ú��±����±����������������Ý������Ú������±��Ý�ǡ������������ǡ�����körök 

����������������Ý�±���������×�Ǥ    

     

21Ǥ������ǣ������������×������������±���±����������������ȋάȌ 

 ����������������Ý�������������ǫ 
�����������

����
�������Ý 

�������
����

�������Ý 

�������
�������Ý 

�������
�������Ý 

Jók a pedagógusok. 2 8 27 63 

Figyelembe veszik a gyerek kéréseit, 
igényeit. 4 8 26 62 

������������������������ò�Ý���Ǥ 5 6 23 66 

����ò�Ý�����������×����������
����������������À������ǡ�
szervezésébe. 

8 8 29 55 

Jó a gyerekközösség. 2 10 26 62 

����������×������Ý���. 3 5 21 71 

Az iskola ��������±��ǡ��ï��������
��������Ý. 0 3 28 69 

Az iskola eszközökkel való 
�����������±�����������Ý. 0 3 27 70 

Sok az erÝszakos, verekedÝ�gyerek. 29 19 27 25 

�ï���ï��������z osztályok. 52 27 11 10 
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��� ������������������� �� ��ò�Ý�� �±�� �������� �ò�Ú�Ú���� ���������ǣ� ����� ��� ��������� ���×�
gyerekek között ne legyen jelen a drog- ���Ǥ� ������������±��ǡ� ��������� ����� ��������Ý�
����������������������������Ú�����±����Ǥ������Ý��������±���������������������Ý������yzet: a 

������������ Ƿ����ǳ�ͷΨ-�� ���������ò�Ý�������������±������� �������� ��������Ǥ��� Ƿ����ǳ���×�
��±�Ý�������±�����Ýǡ����������������������������×��������×ǡ�������������������±�����±��±�
���±��������ò�Ú��Ú�Ý�������×���À�×��������������������Ǥ����������������összetételt illeti, 

annak optimálisnak vélt �������������������±���ò��ÝǤ�����������������������ò�Ý��ͺͶΨ-

������������������������������������������������×���������ǡ��À���������������ò�Ý��±��
�����������������ͶΨ�����Ǥ������������������������������������ �������ò�Ý��ͻΨ-a tartja 

�×���ǡ��À�����������������ͷ͵Ψ-a támogatná ezt.    
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7. ��������������ò��±��������������±�À�����±�� 

 

A gyermekszegénység és a gyermekek jól-�±�±�����±��±����±������������������Ý���������
nagyságától függ, részben a jól-lét nem-������� �������×��×�� ȋ�������������ǡ� ��±���±�ǡ�
���������Ú�������ǡ�������������±���±�������ǤȌǤ������Ý�����±����Ý�ǡ������������×�±����azonban 

nem csak a jövedelmi szegénységgel mérhetjük, de az anyagi javakkal való ellátottsággal 

is. Korábbi kutatások28 ����������ǡ� ����� �� ����±���±����� ±�Ý� ��������� ȋisȌ igyekeznek 

������� �����Ý�±����������ò������±�À������������������ò��±�������ǡ��±�������iatt a család 

többi tagjának kevesebb is jut. �������������±���±��Ý��±������������±����±�Ý�����������
�±������±�����������ǡ���������������±��ò�ǡ��������������±��±�ö��������������±��ò�Ú�±���
a gyermekekhez kapcsolódó javak, jószágcsoportok területén. Ennek mérésére az UNICEF 

������ �������������� ï�Ǥ� �������� �±��ò�Ú�±��� �����et használtuk fel, amelyet néhány, a 

�±������±���±������±�±�����������×�����������������������������±��À����ò��Ǥ���������������
KSH 2009. évi országos vizsgálatának, a Háztartási Költségvetési és Életkörülmények 

Adatfelvétel EU-SILC moduljának29 �����±�������� ������� Ú����������À����Ǥ� Az egyes 

mutatók pontos értékeit a melléklet tartalmazza. 

A gyermeki szükségletek terén nem mondható, hogy a kistérség helyzete összességében 

rosszabb lenne az országos átlagnál: egyes mutatók értékei annál ������ǡ� �À�� ������
rosszabbak. Igazán érdekes���� ������� �� ����±��±���� ���ò��� ��������Ý���� �����
különbségek mutatkoznak. ��À�� �� ����� �Ú�ò��±����� �Ú�Ú��� ±�Ý�� lényegében néhány 

kivétel�Ý������������������±��ò�Ú�����ȋ�������������� 0-Ͷ�Ψ��Ú�Ú����±��±��������������Ȍ, 
������ �� ���������� �������ö� ������������ �� �±��ò�Ú�Ý� ���������� ������� ������

28 .6+� �������� $� M|YHGHOPHQ� NtY�OL� WpQ\H]ĘNEHQ� PHJQ\LOYiQXOy� J\HUPHNV]HJpQ\VpJ� pV� NLUHNHV]WĘGpV�� ������

november (www.ksh.hu)  
29 A KSH adatfelvétele – D�QHP]HWN|]L� V]WHQGHUGHNQHN�PHJIHOHOĘHQ�– az 1-16 évesekre mérte az index értékét, 

míg a mi eredményeink a 0-17 évesekre vonatkoznak. Ez kismértékben befolyásolhatja az adatokból levonható 

következtetéseket. Nagyobb problémát jelent, hogy a KSH felvétel négy éve készült, számos kutatásból pedig arra 

következtethetünk, hogy azóta a gyermekek deprivációja növekedett. Országos mérésre ugyan az UNICEF 

Magyar Bizottsága jóvoltából 2012 végén is sor került, azonban azok az adatok inkább csak a középosztálybeli 

gyerekek helyzetét reprezentálják. Friss, a teljes lakosságra reprezentatív országos összehasonlító adatsor tehát 

nem áll rendelkezésünkre.        
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többszöröse. A kivételt az egyheti üdülés, nyaralás jelenti, amelyet a nem szegény 

családok közül is csak minden második engedhet meg magának, továbbá a fizetett 

�ò�Ú�×��� ±�� �� �����±��� ���� ��������� �������� ��Ý���������ÝǤ� � továbbiakban azt 

mutatjuk be, hogy a szegény családok gyermekei milyen téren nélkülöznek a leginkább. 

ȋǤ�����Ȍ     

A �����������������ö�családokban még a legalapve�Ý���biológiai szükségletek sem mindig 

����±�À������ǣ�a gyerekek ͳͺΨ-������������±���������Ý��ǡ�ͳ͵Ψ-������������±�������Ý������ǡ�
ͶΨ-uk nem kap naponta háromszor enni. �����Ý�±��� ������������ ȋ�ï�� ±�� ������ �Ú���±��
�����������Ȍ����±�������±��������ȋͳͻ����Ǥ�ʹͲΨȌ����±��ò�Ú�Ý��������Ǥ�Az éhezést hét közben 

��� ×�����ǡ� �������� ±�������±�� ����À��� – legalábbis annak, aki jár óvodába, iskolába. A 

���À�������Ý��������������������������±��Ú�Ú�����������±����������������Ý�±���Ǥ��±��±�±��
és nyáron azonban a szegény család�����������������������Ý����������������������������
étkezést. A nyári étkeztetés felmérésünk alapján csak minden harmadik gyerek számára 

������À����Ǥ�� 

��� ��������� ��ò��±������� ���±�� �ò�Ú�Ú���� �� �����Ý�� �ò�Ú�×���� ��±�����±���±�±��
mutatkozik meg a szegénysé�ǣ��������������������ö����������48Ψ-����������������Ý�±���
�����Ý�������-, zene-ǡ���������±����������Ý� ���������������ǡ��������������� �����Ǥ �������Ý��
����������������������ǡ������������������������͵ͷΨ-a nem tud elmenni. Egyötödüknek 

nincs az életkorának m�������Ý��Ú����ǡ�ͺΨ-�������������±����������Ý������������ǡ������
nyugodt körülmények között tanulhat. Ugyanilyen arányban nélkülöznek az iskolai 

���������±�������±�� ��Ǥ��� ���±����������������������������À����ò�ǣ�������������������×��
ötödének nincs beltéri ill. kültéri játéka.  

A társas szükségletek ����±�À�����±�±���� �� ����±��� ��������� �����±�� ������Ý�� ���������
szenvednek. A gyerekek kétharmada nem jut el egy hétre nyaralni, egyötödük nem tudja 

����À���� �������� �� ��������ǡ� ������������� nem ünneplik meg a születésnapokat, 

névnapokat. �� ���������� �������ö� ��������� ������Ý�� �±��±���� ±���±�Ý�� ������ ������
élmények maradnak ki, amelyek pedig fontos szerepet játszanának a szociális készségek 

����Ý�±�±ben, az alkalmazkodókészség, a konfliktusmegoldó-�±����±��������À�������Ǥ� 
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7. ábraǣ�����±�À������������������ò��±��������������������±��±�����ȋάȌ30 

 
 
 

30 ���±��±�� À�������zott: Kérem, ����������ǡ���������������������±�Ý�minden 18 éves és fiatalabb gyermeke 
számára biztosítottak-e az alábbiak? ���±��±���������±�������������±�����ò��Ǥ��������������ò������±�À�������
��ò��±�������ǡ� ����� ��� ���À����� �±��±���� �� ��ò�Ý� ���� ����������ǡ� ����� ��� ������ �×������� ������� ���×�� ����
tudja �� ���������� �������� ������À����Ǥ� ��� ����� ��� ������ ��� ±���������� �±��ò�Ú�Ý� ���������� ��������
mutatja. 
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8. ��±���±� 

 

Számos korábbi kutatás igazolta, hogy a rossz anyagi körülmények és a rossz egészségi 

állapot összefüggésben állnak egymással. A kapcsolat összetett: a szegény családokban 

nem jut elég �±��� ���� �� ������±���� �����Ý�±�±��� ȋ��� ��±���±���� �������������ǡ� ��
��������Ý�����±�����ǡ� �����±���±���� ���×�Ú���������Ȍǡ� ��������������������±�±��� ȋ������
felkeresésére, gyógyszerek, gyógy������� ���±�����Ú�Ú�� �����������ȌǤ A következmény 

���������ǣ� ��� ��������� ������ï��� ������×� ±����������� ±������� ������ ��� �� ���������
������ï��±�×�Ǥ 

Felmérésünkben az egészségi állapot társadalmi különbségei31 már az alacsony születési 

�ï�����Ý������������� is megmutatkoznak. �À������������±�������������ͺΨ-a született 

ʹͷͲͲ� ������ ������� �ï�����ǡ� ������ ��� �� ���������� �������ö� ����������±�� ʹͲΨǡ� ���� ���
országos érték kétszerese. A többi mért mutatóban a kistérség gyermekeinek egészségi 

��������� �Ú�������� ��������Ý�� függetlenül rosszabb, egyes betegségek esetében pedig 

������Ý������������ǡ�mint az országos átlag. 

�������������±������Ý���������������ǡ� ����������±��������������������� ����������������
�ò��Ǣ� ��� �Ú���±�±���� ����ò������� ����������×ǡ� ��� ������� �������� ȋ����±�y gyerekek 

�Ú�±���� ������� Ú�Ú���Ȍ� �������� ���±�� ���������� �����±���� ������Ǥ� ��� ���±�� ����×��
��±���±�ò���� �����±���� ��Ý���������� �� ����±��±����� ����������ǡ� ͳͺΨǡ� ���� ��� ���������
értéknek több mint kétszerese. ���ò�Ú��Ú�Ý���×������������±���������������������sak a 

����±��ǡ� ��� �� ����� �Ú�ò��±����� �Ú�Ú��� ±�Ý� ���������� �Ú�±���� ��� �������� ���
��Ý����������Ǥ�ȋʹʹǤ������Ȍ 

 

31 ,WW� MHJ\H]]�N�PHJ�� KRJ\� D� PHJNpUGH]HWW� IHOQĘWWHN� HJpV]VpJL� iOODSRWD� LV� N�O|QE|]LN� DQ\DJL� KHO\]HW� V]HULQW�� D�

KiWUiQ\RV�KHO\]HWĦHNQHN�QHP�FVDN�D�V]XEMHNWtY egészség-érzete rosszabb, mint a jobb anyagi körülmények között 

pOĘNp��GH�J\DNRULEE�N|U�NEHQ�D�WDUWyV�HJpV]VpJL�SUREOpPiN�HOĘIRUGXOiVD�pV�D�URVV]DEE�PHQWiOLV�iOODSRW�LV��� 
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Ǥ������ǣ���������������±���±����������������±����������×���ȋάȌ 

  ��������32 
kistérség 

��������±�� ����±�� Ú������� 

ʹͷͲͲ�����������ï��������ò������ 10 8 20 17 

hallásprobléma 2 1 3 2 

látásprobléma 7 11 9 10 

egyéb tartós egészségügyi 
probléma 8 16 19 18 

 

������±��±��������������Ý�����������������������������������ǣ���������±����Ý����������
72 ezrelék, ami az országos érték négyszerese. Az asztma kialakulását genetikai és 

�Ú����������±����Ý�����– ���Ý������ ����ò�Ý���������������, a légszennyezettséggel és a 

lakásban megtalálható allergénekkel – hozzák összefüggésbe. A szegény családokban a 

���������������Ú�ò��±�������������Ý���Ú�����ò��±������������������������������������ǡ�
de hogy a jobb körülmények között ±�Ý��±��������������������±������������Ý����������ǡ�
���� ������Ǥ� �� �ò�Ú��Ú�Ý� ���������� ����������±���� �����±�� ���� ���������� ±��������ǡ�
��������Ú�ò��±�����Ý���ò�������ò�Ǥ�����±��±����������������������±�����������Ý����������
43 ezrelék, szemben az országos 24 ezrelékkel. Magasnak mondható még a mozgásszervi 

megbetegedések, az idegrendszeri és pszichés betegségek, valamint a szegény 

��������������������±���������������±������Ý������������Ǥ�ȋʹ͵Ǥ������Ȍ� 

 

32 TÁRKI Háztartásmonitor 2012 
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Ǥ������ǣ��������������Ú�±������Ý������×�����×����±���±�ò���������±�����������
ȋέȌ 

  ��������33 
kistérség 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

allergia 24 43 43 43 

asztma 17 61 76 72 

egyéb �±��Ý�������������±� 14 17 10 12 

keringési betegség 10 4 24 18 

mozgásszervi rendellenesség 10 17 31 27 

��±���Ý����������������±� 7 4 14 11 

idegrendszeri betegség 6 17 14 15 

���������×Ȁ�����������������±� 3 4 8 7 
 

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban felmérésünk 

����Ú���������������������±������������×�����������������±��±��Ǥ���������������À��������ǡ�
hogy a gyermek részt vett-����������������������������������������������±����ȋ��×�������ǡ�
��������Ý� �����ǡ� �����±����� ��������±�� ���ǤȌǡ� ±�� ��� ����ǡ� �������� ±���� ����×�� ����Ý�Ú��Ǥ����
eredményeink szerint a gyermekek egyötöde ȋʹͳΨȌ járt fejlesztésre; ez nagyjából 

kétszerese az országosan mért értéknekǤ� ��� ��� ������ �� ����� �Ú�������� �������ö�
gyermekeknél nagyobb ȋʹΨȌ, a szegényeknél viszont kisebb volt ȋͳͺΨȌ, annak ellenére, 

����� �� ����±��� ������������ �±��������� �Ú��� ���� �ï��ï� �������� ��ò������ ±�� �� ��×������
�����±���� ��Ý���������� ��� �������Ǥ� ������� ���� �����ǡ� ����� ��� ������������ �����±��� ��
���������� �������ö� ���������� ���ésbé férnek hozzá ill. veszik igénybe a számukra 

szükséges fejlesztéseket.34 Ha pedig ����ò�Ý����� ����������Ý��������������Ý�������������ǡ�
���������� �±�Ý���� ±���������� ����Ý���� ���Ǥ� �� ����±��� ��������� ���������� ����±���� ��
��������±������±������Ý���Ú�ò������ minden másodiknál ȋͶͻΨȌ�����Ý���������������������
�������������������������Ý�� ȋ0-ͷ�±�����Ȍǡ����������������±����������±������������ǡ���������

33 TÁRKI Háztartásmonitor 2012 
34 Arról nincs adatunk, ����������������������������×�������±�±���ò�Ú���±����������������������Ý���������
����ò�Ý���������×���×��������±�����������������±����Ý���Ǥ 

  47 
 

                                                 



 
 
 
 

������� �������Ǥ� �� ����� �Ú�������� �������ö���±�� �������� a leggyakoribb a 4 ill. 5 éves 

korban kezdett fejlesztés; Ú������±�±���� �� ��������±����� �±������Ý� ��������� ͻΨ-ánál 

����Ý�Ú�������������������Ͳ-5 éves életkorban.  

Y������±�±���� ��������À����×ǡ� ����� �� ����±��±����� ±�Ý� ���������� ��±���±��� ���������
rosszabb, mint amit a családok jövedelmi helyzete indokolna. A helyi gyerekesély 

program jelenleg is tartalmaz olyan elemeket – ���Ý���������ö�Ý��������������–, amelyek 

��� ��±���±��� �������� ���À������ �±������Ǥ� �� �����������±������� ��ò��±���� ������ �������
±�À����és a lehetséges további lépéseket végiggondolva egy átfogó koncepciót kidolgozni a 

gyermekek egészségének fejlesztésére.         

�� ����±�±����� ���±�����ò��� �� ��ò�Ý35 ȋ���Ý������� ��� ����Ȍ� ��±���±��� ����������� ��Ǥ� A 

����±�����������������������������������ͳΨ-����������×������±���±������������ǡ��À����
jobb anyagi helyze������±�Ý��±��������������ͺͷΨ�����Ǥ�ȋʹͶǤ������Ȍ�A krónikus egészségügyi 

�����±�������ò��Ý��������������Ý���������������͵ͳΨ�����ǡ������×��������������� Ƿ����ǳ�
ʹʹΨǤ  

 

24. �����ǣ���������À����±���±���������������������Ú�±����ȋάȌ 

 ���� �������ǡ� ��� Y�� ��±���±���
��������ǥ 

kistérség 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

��������ï�����������× 42 25 32 

változó, de inkább jó 43 36 39 

������×ǡ���������±�À�Ý 13 28 22 

rossz 2 11 7 

Összesen 100 100 100 
 

 

35 $]�HVHWHN�QpKiQ\� V]i]DOpNiEDQ� D�Ki]WDUWiVNpUGĘtY�NpUGpVHLUH�– köztük az egészségi állapotra vonatkozókra – 

nem az anya, hanem az apa válaszolt. A fenti elemzésben ezeket a válaszokat kivettük, azaz csak az anyák 

egészségi állapotát elemezzük.  
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Országos szinten öt évente ���ò���������ï�Ǥ����×����������������±���±�����±�±����ȋ���	Ȍǡ�
amely többek között a mentális egészségre vonatkozó kérdéseket is tartalmaz. A 

legutóbbi, 2009. évi felmérés eredményei azt mutatták, hogy ha nem is lineáris az 

összefüggés, de a jobb jövedelmi viszonyok jobb mentális egészségi állapottal járnak 

���ò��Ǥ���������ò�������������������ò��Ú�Ý���ǣ��������×�����±����-magyarországi régióban 

mérték a legrosszabb mentálhigiénés értékeket.36 K±��ÝÀ�ünkben mi is szerepeltettük az 

���À����� ����±�±������vonatkozó kérdésblokkját. Az eredmények még a régiós átlagnál is 

rosszabbnak bizonyultakǡ� ���� ��� �±������ Ú�����ò��±����� ������ �� �±�� ����±�±�� ���±�Ý�
��Ý���������� ��. Mindenesetre a ����±��±����� ���������� �����Ý� �����nak csak 

egyharmada érezte magát energikusnak, valamivel több, mint fele boldognak, viszont 

ͶͷΨ-uk kimerültnek. ȋʹͷǤ������Ȍ A ��������±��±��Ú�����À����������±���������������������
mentális állapota legfeljebb közepesnek mondható.37      

 

36 Ambrus Z.-né – Varsányi T: Az egészség és az életmód regionális különbségei. Területi Statisztika 2011. 14. 

(51.) évfolyam 3. szám  
37 $� NpUGpVEORNN� NLOHQF� NpUGpVW� WDUWDOPD]RWW�� PLQGHJ\LN� HJ\WĘO� |WLJ� WHUMHGĘ� VNiOiQ� PpUWH� D� PHQWiOLV� HJpV]VpJL�

állapotot. Az összesített index így 9 és 45 közöttL�pUWpNHW�YHKHWHWW�IHO��D�PLQWiEDQ�V]HUHSOĘ��MREE�DQ\DJL�KHO\]HWĦ�

anyák átlagos indexponts]iPD�����D�V]HJpQ\�Ki]WDUWiVRNEDQ�pOĘNp����SRQW�YROW��    
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ͻǤ������ǣ���������������������±���±�±�����±����������×�� 

�� ���ï��� Ͷ� �±�����
������� �������� ±����� 
���ǡ�����ǥ 

��������ȗ % 
(2009) 

kistérség % 

… tele van energiával  

állandóan vagy gyakran 52,9 34,3 

��Ý��±�� 22,8 24,1 

ritkán vagy soha 24,3 41,6 

Összesen 100,0 100,0 

… boldog 

állandóan vagy gyakran 60,9 56,1 

��Ý��±�� 23,8 20,4 

ritkán vagy soha 15,3 23,5 

Összesen 100,0 100,0 

… kimerült 

állandóan vagy gyakran 21,4 44,5 

��Ý��±�� 30,5 24,8 

ritkán vagy soha 48,2 30,7 

Összesen 100,0 100,0 
  * Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 
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ͿǤ A t����ò�±������������������±���±���� 

Felmérésünkben kérdéseket tettünk fel arról is, hogy a megkérdezettek mennyire 

szeretnek az adott településen élni. A lakóhellyel kapcsolatos elégedettséget nyitott 

�±��±�����������±��ò�ǡ�À�������������×������������������������������el, hogy mit tartanak 

�� �����ò�±���� �×���ǡ� ��Ý��Ú����� �� ���������� �����������×�ǡ� ��������� ����� �������
hiányosságokat érzékelnek. Mivel a kisebb településeken csak néhány családot 

�±�����ò��� ���ǡ� ��±��� ���� �� ��������� ���±��±� ���������À����×�ǡ� ������������� �elzéssel 

��������������������������������±������������������Ý��Ǥ��� 

�� ����±�������� ���������� ��ò�Ý�� településüket 1-�Ý�� ͷ-��� ������Ý� ������� �Ú���±�±����
�Ú�������� ����� �×��� ±��±����±�Ǥ� �� �������� Ƿ������������ǳ� �������������� �����ǡ� ��
legrosszabbat Pere. Ez u�×������� ��� ±��±���±�� ������� �Ú������±�� ��������� ����ǡ� ����ï��ǡ�
mint Hernádvécsénél. Hernádvécsén az elégedetlenséget az is jelzi, hogy a 

����±�����������Ú�������������������������Ú��Ú�����������ò�±��Ý�Ǥ� 

Az  értékelésben, azaz abban, hogy mit tartanak jónak vagy éppen mit hiányolnak a 

��ò�Ý�ǡ� ���Ý������� �� ������������� ������������ ���±��±�������� ���×� ������������ ���������
fontos szerepet. A javaslatok, észrevételek az alábbi szempontok köré csoportosultak: 

- oktatási intézményekkel való ellátottság, az oktatás színvonala: ahol van iskola, óvoda, ott 

����ò�Ý�������À����±������À����±�����Ǥ���������Ú��������À����±��������ǡ�������×ǡ����������
egyházi iskola a településen. Ináncson, Mérán és Csenyétén nem csak azt emelték ki, hogy 

vannak oktatási intézmények, de az ���������� ���À�×� �����×�������� ��� ����±��±�Ǥ� ���
óvodával Ináncson és Forrón elégedettek. Tanoda csak néhány településen van, ezek 

�Ú�ò�������������������������À����±���Ú��������Ú��±�������À�����±������������������Ǥ A 

hernádvécsei és a baktakéki Biztos Kezdet ház ill. szolgáltatás létrejöttét szintén az 

��Ý��Ú���Ú�Ú���������������Ǥ�� 

��� ������ǡ� ×����� ������� �Ú��� �����ò�±���� �����À����±��� ������� ���Ǥ�
Hernádszentandráson és Fájon ���������������ò�Ý������������������������ ȋ���Ǥ�����������Ý�
���������Ȍ, valamint ��� ��×���� �����ò�±���� ��� ×������ ��Ǥ� ��� �����������Ý�±�±��� �����ò��
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Forrón panaszkodtak néhányan.    

- egyéb intézményekkel való ellátottság: a nem oktatási intézmények terén több 

településen – À��� 	����ǡ� ������±���ǡ� �������±��±�ǡ� �±���, Perén – �����À����±���
���À����±�� �� �Ú�Ú��±��� �����ǡ� ���������ǡ� ��������� és Baktakéken a jó egészségügyi 

��������������� ȋ�����ǡ� ��×���������Ȍ� Ú�ò����Ǥ� 	����� ±�� 	���×�� ±����� ��������Ý���ǡ� ���
egészségügyi ellátásra – ������ ��������� ����� ���� ��������Ý� �������� – panaszkodtak. 

������� ±�� �������±��±�� �±������� ��� Ú��������������� ������×�� ���À�Ý�±���±�±����
voltak elégedetlenek. 

- játszóterek/parkok megléte: messze a legtöbben a játszásra alkalmas területek hiányát 

���À����±�ǡ�������������±����Ý�ǡ�������������������������mekek érdekében változtatni. Ez 

kivétel nélkül minden településen komoly problémaként merült fel.  

- ������������Ý�±���: szintén közös problémája a kistérség településeinek a programok, 

��������Ý�� ȋ����������ǡ� ��×��������ǡ� ����������Ȍ� �����Ý�±���� ������Ǥ� Erre panaszkodtak 

Ináncson, Csenyétén, Baktakéken, Hernádvécsén, Perén és Forrón, de még Encsen is. 

�±���� ������ �� �±��±����� ������������ �� �±���±����ǡ� ������ǡ� ����� �����À����±���
���À����±������×��������������Ý�±�����ǡ����������������±�����Ǥ� 

- környezeti adottságokǣ������������±������Ý�±�±���±���������������������ǡ���������������
�������ǡ� �×� �����Ý�öǡ����������������±����Ǥ����� �� ����������������À����±������Ý�������
���������±��	��������À����±�Ǥ�� 

- a közlekedés helyzete: a �Ú�����Ý� �����ò�±��� ���Ǥ� ������������������ ��±����Ý�±�������
csak a munkába járás, de a családok mindennapi életének szempontjából is fontos. A 

����±��±�� ±������ �±��±���� ������� �ò�Ú�Ú���� �������� ����Ú���À����Ý�Ǥ� 2������� �×����
mégsem ezeken a településeken panaszkodtak a közlekedési adottságokra, hanem 

Hernádszentandráson és Fancsalban, valamint Encsen is voltak néhányan, akik 

elégedetlenek voltak ezzel. 

- a közbiztonság kérdése: a település biztonságos voltát csak Ináncson és Encsen dicsérték, 

�À���±�����Ú����������À����±������À����±�����������Ú������������Ǥ� 

- ����������Ý�±���: a foglalkoztatottság a család jövedelmi helyzetén keresztül 

�������Ý��� ������������� �� ���������� �����Ý�±����. Több településen – Encsen, Forrón, 
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Csenyétén, Krasznokvajdán és Ináncson – ��±��� �� ������ ����������Ý�±���� �������� is 

meg���Ú��±������ò�Ý�ǡ�����������������������������×�������������±����Ý�Ǥ� 

 

10.  
����������±���±���������������� 

 

A kistérségben a gyerekesély program 2013-���� ������ǡ� À����� �������������±������� �����
�����Ý�±������×�������������������Ǥ������������±���������±����������ͶͶΨ-a hallott már a 

��������×�ǡ� ���� ��� �������� ×��� ������� �Ú���� ��Ý�� ����������� �±��� ������ ���������
�������×Ǥ� ��� ��������Ý��� �±������ �� ������������������� �×� �����������×������
�Ú��Ú����Ýǡ� �±������ ������ �����, hogy sikerült viszonylag sok településre 

�������������������À����. Ezt jelzi az is, hogy amely családban hallottak róla, azok közül 

�������������������������� ���������������ǡ�������������������������������� ����Ý��ǡ�
aki részt vett valamely rendezvényen.   

 

 

 

  53 
 



 
 
 
 

MELLÉKLET 
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ͳǤ ����ï�����±���� 
 

������±�±���±��������������±��±�±����������������� 
 

1. tábla: ����±�À������������������ò��±�������������±��±�����ȋάȌ 

������������×������������À����ǥ 
��������ȗ�

(2009) 
% 

kistérség % 

��������±�� ����±�� Ú������� 

UNICEF indikátorok     

napi háromszori étkezés 1,1 1,3 4,1 3,2 

két pár megfelelÝ cipÝ 5,1 0,9 18,4 13,0 

megfelelÝ hely tanulásra 7,8 0,0 8,1 5,5 

különleges események megünneplése 9,0 1,3 17,3 12,4 

életkoruknak megfelelÝ könyv 12,4 1,8 19,9 13,9 

beltéri játékok 12,7 0,0 19,0 13,2 

��������������������������ï�ȋ�±��À��±��Ȍ 12,6 3,0 18,9 13,9 

részvétel fizetÝs iskolai programokon 14,7 4,2 35,2 24,7 

naponta friss zöldség, gyümölcs 17,2 2,6 19,5 14,2 

kültéri játékok 18,3 0,4 22,1 15,5 

ï�������������������� 21,8 1,7 15,9 11,6 

��������Ú�ò�����������������À������Ú�Ú��
játszásra 

29,4 3,5 21,0 15,6 

évente legalább egy hét üdülés, nyaralás n.a. 45,0 66,5 59,9 

nyugodt hely tanulásra 7,8 0,0 8,1 5,5 

lakóhely közelében biztonságos játszásra 
�����Ý�±� 

21,0 40,2 42,1 41,6 

Egyéb indikátorok     

meleg téli felsÝruha  1,3 12,8 9,3 

külön fekhely  1,7 12,4 9,1 

À�×������  1,8 32,3 22,3 
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minden, az iskola által elvárt felszerelés  0,6 8,2 5,7 

szótár  2,5 22,0 15,5 

����������ò�Ú�×���ȋ�����ǡ�����ǡ���������Ý 
�����������Ȍ  7,8 48,4 34,8 

zsebpénz  6,7 25,8 19,5 

ȗ����ȋʹͲͳͲȌǣ����Ú���������±����Ý�����������������×������������±���±�ǥ� 
 

 
2. �����ǣ� �� ����À�×�±�- ±�� ������������������ �±����� �����×�� a 3-17 

±�������Ú�±����ȋάȌ   
 

  
kistérség (%) 

����
����±�� 

����±�� Ú������� 

����À�×�±�����������×�
gyermekek aránya 89 67 74 

����������Ý�����������
aránya 80 61 67 

N 204 438 642 
 

 
3. tábla: ������À�×�±�- ±��������������������������À��� ȋάȌ 

 
������������

����À�×�±�����ǡ�
������������ǫ* 

������ ���������Ȁ×������� �Ú�Ú��±���
��������Ȁ���������� 

����������ǡ�
���������� 

����À�×�±�-használat 60 45 2 10 

internethasználat 52 40 2 8 
ȗ��Ú������������������������������Ú���ǡ���±�����������Ú�����������ͳͲͲΨ� 
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4. �����ǣ���������������ï ������������������Ý-���Ú��±������������ȋ��������
��ò�Ý������Ȍ* % 

 
����������������Ýǡ����������������

����������±���ǥ 
kistérség % 

��������±�� ����±�� Ú������� 

tv-t néz 75 74 75 

����À�×�±����� 66 48 53 

otthon játszik 79 80 80 

��ò����������À� 74 75 75 

szervezett programon vesz részt 77 55 62 

sportol, kirándul 75 57 63 

barátaival, haverjaival találkozik 79 80 79 

presszóba, bárba, kocsmába jár 1 3 2 

��������ǡ��Ý�Ú�Ú� 2 6 5 

egyéb tevékenységet végez 38 44 42 

semmit sem csinál  5 15 12 

egyáltalán nincs szabadideje 10 15 13 

N 168 352 520 

ȗ���Ƿ����������������Ýǳ����Ǥ�Ƿ��������������Ýǳ�������������ò����������� 
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ʹǤ ����ï�����±���� 
 

 

������±�±���±��ÝÀ��� 

 

 

 

 

  58 
 



     
 

HÁZTARTÁS sorszáma 
 
 

 
 
A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ 0-17 ÉVES GYEREKEK SZÁMA   
 
EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB GYERMEKKÉRDŐÍV KÉSZÜLT?  
 
 
 
 
 

Családok 
 
 
 
 

Háztartás kérdőív 
 

2 0 1 3 . 
 

A válaszadás önkéntes! 
 
 
 

Település neve: .............................................................................. 
 
                                                                                                                                                                                   
 

 
Kijelentem,  hogy  az  általam  kezelt  és  felvett  adatokat  bizalmasan kezelem,  azokat  
csak  a kutatásban illetékes személynek adom át. 

 
 
 
Kérdező aláírása: ................................................................................ 

 
 

Kérdezés kezdete:    
 

2013. ............. hónap ............. nap .......... óra ........... perctől 
 

AZ INTERJÚALANY KIVÁLASZTÁSA: Elsősorban a gyerek(ek) édes- vagy nevelőanyja, 
másodsorban az édes- vagy nevelőapja, harmadsorban az a felnőtt személy, aki a gyerekek 
gondozásáért elsősorban felel.  
 
Javasolt bemutatkozás:  
Jó napot kívánok! .................. vagyok, a ……… Egyetem hallgatója. A kistérség gyerekesély 
programja keretében kérdőíves felmérést végzünk a gyermekes családok körében. Kérem 
válaszoljon az alábbi kérdésekre!   
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HÁZTARTÁSTÁBLA KÓDJAI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSALÁDI ÁLLAPOT 
KÓDJAI: 

NŐTLEN/HAJADON 
01 – nőtlen, hajadon, 

nincs élettársa 
02 – nőtlen, hajadon,  

élettárssal él 
HÁZAS 

03 – házas, házastárssal él 
04 – házas, élettárssal él 
05 – házas, de külön 

élnek, nincs élettársa 
ELVÁLT 

06 – elvált, nincs élettársa 
07 – elvált, élettárssal él 

ÖZVEGY 
08 – özvegy, nincs 

élettársa 
09 – özvegy, élettárssal él 

 
99 – NEM TUDJA 

LEGMAGASABB  
BEFEJEZETT  ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG KÓDJAI: 

00 – általános iskolás korú, vagy 
még nem iskolás korú 

01 – kevesebb, mint 8 általános 
02 – 8 általános 
03 – szakmunkásképző; szakképzés 

érettségi nélkül 
04 – szakközépiskolai érettségi; 

szakképzést követő érettségi 
05 – gimnáziumi érettségi 
06 – érettségit követő, nem 

felsőfokú szakképzés, 
technikum 

07 – felsőfokú szakképzés, 
felsőfokú technikum 

08 – főiskola 
09 – egyetem 
 
99 – NEM TUDJA 
 

JÁR-E KÓDJAI: 
 
00 – nem jár 
01 – bölcsőde 
02 – óvoda 
03 – általános iskola 
04 – szakmunkásképző 
05 – szakközépiskola 
06 – gimnázium, 4 osztályos  
07 – gimnázium, 5 osztályos 
08 – gimnázium, 6 osztályos 
09 – gimnázium, 8 osztályos 
10 – technikum 
11 – felsőfokú technikum 
12 – főiskola 
13 – egyetem 
88 – egyéb 
 
99 – NEM TUDJA 

KÉRDEZETTHEZ VALÓ 
VISZONY KÓDJAI: 
 
01 – házastársa, élettársa 
02 – saját vagy a házastárs, 

élettárs vér szerinti 
gyermeke 

03 – nevelt, fogadott 
gyermeke 

04 – szülője 
05 – apósa, anyósa 
06 – menye, veje 
07 – unokája 
08 – más rokona 
09 – nem rokon  
 
99 – NEM TUDJA 
 

DOLGOZIK-E/DOLGOZOTT-E KÓDJAI:  
HA NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZIK, 
DOLGOZÓNAK JELÖLD! A 
FŐMUNKÁRA VONATKOZÓAN 
VÁLASZOLJON!  
(FŐMUNKA: AMIT A KÉRDEZETT ANNAK 
TEKINT. HA BIZONYTALAN: AHOL A 
LEGTÖBB IDŐT TÖLTI) 
 

HA DOLGOZIK/DOLGOZOTT: 
    01 – alkalmazott 
    02 – vállalkozó, önálló, saját 

vállalakozásában alkalmazott 
    03 – alkalmi munkát végez, megbízásokat 

vállal 
    04 – közmunkás 
 
HA NEM DOLGOZIK/NEM DOLGOZOTT: 
     05 – munkanélküli (segélyezett) 
     06 – munkanélküli ellátás nélkül 
     07 – nyugdíjas (öregségi, özvegyi, stb.) 
     08 – rokkantnyugdíjas 
     09 – fogyatékkal élő, tartós betegség miatt 

nem dolgozik 
     10 – gyermekgondozási szabadságon, gyeden, 

gyesen, gyeten van („főállású anya” is) 
     11 – háztartásbeli, családját látja el 
     12 – tanuló, továbbképzésen, átképzésen vesz  
          részt 
     13 – ápolási díjon van 
     14 – egyéb okból nem dolgozik (pl. eltartott) 

 
 
     99 – NEM TUDJA 

HOL VAN A MUNKAHELYE KÓDJAI: 
1 – a településen 
2 – közeli faluban 
3 – közeli kisvárosban 
4 – megyeszékhelyen 
5 – Budapesten 
6 – egyéb településen 
7 – külföldön 
 
9 – NEM TUDJA 
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1. Összesen Önnel együtt hányan élnek a családban (egy háztartásban)? 
 

…….……… fő 
 

2. Kérem sorolja fel a háztartás tagjait! Kezdjük Önnel a sort! (KÉRDEZŐ: karikázd be az x-et, ahol ilyen van, ha nem tudja, nem válaszol!) 
 

Sor- 
száma Keresztneve 

Neme 

 
 

Születési éve Kérde-
zetthez 

való 
viszonya 

 
Családi 
állapota 

 
Iskolai 
végzett-
sége 

Jár-e valamilyen 
iskolai rendszerű, 
végzettséget adó 
képzésre (nem 

tanfolyam)? Jár-e 
bölcsődébe vagy 

óvodába? 

 
Jelenleg 

dolgo- 
    zik-e? 

 
 
 

HA 
DOLGO-

ZIK: 
Hol van a 
munka-
helye?  

 

Dolgozott-
e az elmúlt 

12 
hónapban? 

 
HA SOSEM 

DOLGO-
ZOTT = 88 

HA 
DOLGO-
ZOTT: 
Hány 

hónapot 
dolgozott az 

elmúlt 12 
hónapban?  

 

Ebből hány 
hónapot 

dolgozott 
közfoglal-

koztatásban? 
(közmunka)  

Ha nem tudja: 
Kb. mikor 
született?  

NÉGY SZÁM- 
JEGGYEL! 

 férfi nő  KÓD  KÓD KÓD KÓD KÓD KÓD KÓD 

KÉRDE-
ZETT   1 2  19               x –  X   

                          
x – 

                     
x – 

2.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

3.  1 2  x –     
     

 x –  x – 

4.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

5.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

6.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

7.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

8.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

9.   1 2  x –     
     

 x –  x – 

10.   1 2  x –     
     

 x –  x – 
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3. Önnek összesen hány gyermeke született, beleértve azokat is, akik már nem laknak az Önök 
háztartásában? (KÉRDEZŐ: HA NEM AZ ANYA A VÁLASZADÓ, AKKOR AZ ANYA 
GYEREKEINEK A SZÁMA)  

........................ gyermek 
88 – M  99 – NT 

4. Melyik évben született a legidősebb gyermeke?    

 ……… évben 
9999 – NT 

4.a.  Van-e vagy korábban volt-e valamelyik gyermeke állami gondoskodásban? 

1 – igen →  HA IGEN: 4.b. Hány gyermeke van vagy volt állami gondoskodásban? ..…… 
gyermek           99 – NT 
2 – nem 
9 – NT 

5. Most arról a lakásról kérdeznék, amiben jelenleg laknak. Mekkora a lakás alapterülete?
 .................... m2     
 999 – NT  

6. Milyen jogcímen laknak ebben a lakásban? 
1 – tulajdonos (ill. rokona) 
2 – bérlik a lakást az önkormányzattól 
3 – magánszemélytől bérlik a lakást 
8 – egyéb (szívességi lakó, szolgálati lakásban lakó stb.) 
9 – NT 

 
 

7 – 8. HA TULAJDONOSOK 
 

7. Mit gondol, mennyit ér ez a lakás / ház? 
 

............................... Ft-ot    9 – NT  
 

8. Mennyiért tudnák eladni ezt a lakást?  
............................... Ft-ért   9 – NT 

 
MINDENKITŐL 
9. A lakásban ….   

a. Hány szoba van?  
(A FÉLSZOBA IS SZOBÁNAK SZÁMÍT)     …….………db 

 
b. Van-e konyha? 1 – igen 2 – nem 

 
c. Van-e fürdőszoba? 1 – igen 2 – nem 

 
d. Van-e vízöblítéses WC? 1 – igen 2 – nem 
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10. Milyen a lakás, ház vízellátása?  
 

1 – nincs vezetékes víz     →  HA NINCS: 10.a. Milyen messziről hordják a vizet?   
          ….............................. méterről   0 – NT  

2 – hálózati vízvezetékes  
3 – házi vízvezetékes 
9 – NT 

 
10.a. Tartozik-e a lakáshoz/ házhoz művelésre alkalmas kert? 

 
1 – igen →  HA IGEN: 10.b. Termesztenek-e benne zöldséget, gyümölcsöt?  
     1 – igen 
     2 – nem 
     9 – NT  
2 – nem 
9 – NT 

 
11. Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyben laknak?  

  
igen 

 
nem 

 
NT 

a. beázik a tető 1 2 9 

b. nedves a padlózat, a falak  1 2 9 

c. korhad az ablakkeret, a padlózat 1 2 9 

d. nincs elég fény, a lakás túl sötét 1 2 9 
e. zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szűrődik be 

az utcáról 
1 2 9 

f. bűnözés, erőszak, vandalizmus a környéken 1 2 9 

 
12. Mennyi a … villanyszámla egy átlagos hónapban? (ami nincs = 0,  NT = 9)  

a.  villany ………..………… Ft /hó      
b.  víz és csatorna (figyelem, kéthavonta szokták számlázni) …….. …………… Ft /hó  
c. fűtés (ha fűtési szezonra tudja,  
    akkor egy hóra – 12-vel osztva – kell átszámítani.)  …….…………… Ft /hó 
d. gáz (palackos is. Ha a fűtéssel együtt tudja az összeget,  
    akkor a fűtésnél kell megadni.)  ……...……………Ft /hó  
e.   bérleti díj  és ha van közös költség …….. …………… Ft /hó  
f.  lakáshitel-törlesztés  ……...……………Ft /hó  
g.  más hitel (pl. áruhitel) törlesztés  ……...……………Ft /hó   
h.  szemétszállítási díj (egy hónapra!) ………..………… Ft /hó  
i.  egyéb (pl. telefon, TV, lakásbiztosítás stb.) ……..…………… Ft /hó 
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13. Kérem, becsülje meg: mennyi a háztartás havi nettó (adózás utáni) összes jövedelme? 
 

........................................ Ft/hó  8 – M  9 – NT     
 
Ha NEM TUDJA, ill. NINCS VÁLASZ: 

 
  13.a. És azt megmondaná, hogy a következő kategóriák  

közül melyikbe tartozik? 
1 – 50 ezer Ft, vagy kevesebb 5 – 201 - 250 ezer Ft 
2 – 51 - 100 ezer Ft 6 – 251 - 300 ezer Ft 
3 – 101 - 150 ezer Ft 7 – 300 ezer Ft felett 
4 – 151 - 200 ezer Ft 8  –  M               
 9 – NT 

14.  Most különböző jövedelemforrásokat sorolunk fel. Kérem, válassza ki közülük 
azokat, amelyekből az elmúlt hónapban a család tagjainak jövedelme származott. Hány 
forint nettó jövedelmük származott ebből? (x – nincs ilyen jövedelemforrásuk)  

  
Hány forint jövedelmük 

származott ebből? 

 
 

NT 

 
 

X 

a. főállásból származó rendszeres munkabér, fizetés Ft 9 X 

b. mellékfoglalkozásból, másodállásból származó 
jövedelem 

 
Ft 

 
9 X 

c. vállalkozásból, üzleti tevékenységből származó 
jövedelem 

 
Ft 

 
9 X 

d. alkalmi munkából származó jövedelem Ft 9 X 

e. közfoglalkoztatásból származó jövedelem Ft 9 X 

f. mezőgazdasági termelésből származó jövedelem Ft 9 X 

g. nyugdíj (bármilyen, árvaellátás is) Ft 9 X 

h. GYES, GYET Ft 9 X 

i.    GYED, terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) Ft 9 X 

j. ápolási díj Ft 9 X 

k. családi pótlék Ft 9 X 

l. bármilyen segély, támogatás (pl. foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, lakásfenntartási támogatás, eseti gyógyszertámogatás, 
átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás stb.) 

Ft 9 X 

m.   álláskeresési/munkanélküli/vállalkozói járadék Ft 9 X 

n. táppénz Ft 9 X 

o. családtól kapott anyagi támogatás Ft 9 X 

p. tartásdíj Ft 9 X 

q. bármilyen más segítő szervezettől, egyéntől kapott 
anyagi támogatás 

 
Ft 

 
9 X 

r. egyéb, éspedig: ............................................................. 
 

Ft 
 
9 X 
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15. Van-e Önöknek… 
  van nincs, mert nem engedhetik 

meg maguknak 
nincs,  

egyéb okból 
 

NT   

 a. automata mosógépük? 1 2 3 9 

 b. színes televíziójuk? 1 2 3 9 

 c. vezetékes telefonjuk? 1 2 3 9 

 d. mobiltelefonjuk? 1 2 3 9 

 e. személygépkocsijuk? 1 2 3 9 
 
   
16. Kérem mondja meg, hogy a háztartásban élő minden 18 éves és fiatalabb gyermeke számára 
biztosítottak-e az alábbiak?  

   HA NEM: Miért nem?  (CSAK KÉRDEZD ÉS SOROLD BE!) 
 

    Miért nem? 

 igen nem  nem engedhetik 
meg maguknak 

egyéb ok  
NT X  

a. hétköznap napi három étkezés (óvodai, iskolai 
   étkezéssel együtt) 1 2 

 
1 2 9 X 

b. hétvégén napi három étkezés 1 2  1 2 9 X 
c. legalább naponta egyszer hús, húskészítmény, hal 

(vagy ennek megfelelő vegetáriánus étel) 
fogyasztása 

1 2  1 2 9 X 

d. naponta friss zöldség és gyümölcs fogyasztása 1 2  1 2 9 X 
e. két pár megfelelő cipő (beleértve 1 pár minden 

időben használható cipőt) 1 2  1 2 9 X 

f. újonnan vásárolt (nem használt) ruha 1 2  1 2 9 X 
g. meleg téli felsőruha 1 2  1 2 9 X 
h. külön fekhely 1 2  1 2 9 X 
i. kültéri játékok (kerékpár, görkorcsolya, roller stb.) 1 2  1 2 9 X 
j. beltéri játékok (készségfejlesztő babajátékok, építő 

kockák, társasjátékok, számítógépes játékok) 
1 2 

 
1 2 9 X 

k. különleges események megünneplése (születésnap, 
névnap, vallási ünnepek) 1 2  1 2 9 X 

l. baráti köre rendszeres meghívása közös játszásra és 
étkezésre 1 2  1 2 9 X 

m. évente legalább egy hét üdülés, nyaralás 1 2  1 2 9 X 
 

16.a. Önökhöz elérhető közelségben van-e olyan szabad terület, ahol az Ön gyermeke biztonságban 
játszhat?  

1 – van 
2 – nincs 
9 – NT 
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17. Előfordult-e az elmúlt 1 évben, hogy nem jutott elég pénzük...  
  

 
előfordult 

 
nem 

fordult elő 
nem 

költenek 
ilyesmire 

 
 

NT 

a. ennivalóra? 1 2 0 9 
b. rezsire? 1 2 0 9 
c. a lakás megfelelő fűtésére? 1 2 0 9 
d. gyógyszerek kiváltására? 1 2 0 9 
e. orvosi ellátásra? 1 2 0 9 
f. gyermekek iskolai, óvodai 

költségeire? 

 
1 

 
2 

 
0 

 
9 

g. szükséges közlekedésre? 1 2 0 9 
h. társasággal, családdal való 

együttlétre, szórakozásra? 

 
1 

 
2 

 
0 

 
9 

 
 
18. Megengedhetik-e maguknak, hogy évente legalább egy hétre mindannyian együtt 

elmenjenek nyaralni? 
1 – megengedhetik maguknak 
2 – megengedhetik maguknak, de nem teszik 
3 – nem engedhetik meg maguknak 
9 – NT 

 
19. Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy hónap végére elfogyott a pénzük? 

1 – igen 
2 – nem 
9 – NT  

 
20. Tegyük fel, hogy egy váratlan, nagyobb összegű (kb. 60 ezer Ft-os) kiadás jelentkezik. 
Képes-e a háztartás arra, hogy egy ilyen kiadást a saját forrásaiból fedezzen? 
 

1 – igen 
2 – nem  
9 – NT  
 

21. Hogy érzi, Önök anyagilag... 
1 – gondok nélkül élnek, 
2 – beosztással jól kijönnek, 
3 – éppen hogy kijönnek a havi jövedelmükből, 
4 – hónapról hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 
5 – nélkülözések között élnek? 
9 – NT 
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22. Véleménye szerint egy olyan családnak, mint az Önöké, a mai körülmények között havonta 
hány forintra lenne szüksége ahhoz, hogy megfelelő színvonalon megéljen?  

 …………………………….. Ft/hó 
9 – NT 

23. Mostanában sokat beszélnek nálunk a szegénységről. Ön mit mondana: jelenleg Önök... 
1 – teljes mértékben szegények, 
2 – bizonyos értelemben szegények, vagy 
3 – nem szegények? 
9 – NT 

24. És 3 évvel ezelőtt Önök... 
1 – rosszabbul éltek, 
2 – alapvetően ugyanígy éltek, vagy 
3 – jobban éltek? 
9 – NT 

25. Mit gondol, hogyan fog alakulni a helyzetük a következő évben? 
1 – javulni fog, 
2 – nem változik, vagy 
3 – romlani fog? 
9 – NT 

 
26.  Részesült-e az elmúlt 12 hónapban valaki a családtagok közül a következő természetbeni 
ellátásokból vagy személyes szolgáltatásokból?  

  
igen 

 
nem 

 
NT 

a. közgyógyellátás 1 2 9 

b. szociális étkeztetés 1 2 9 
c. családsegítés, gondozás családsegítőtől vagy 

gyermekjóléti szolgálattól 
1 2 9 

d. élelmiszer, tüzelő juttatás 1 2 9 
e. fogyatékosokat támogató szolgálat, 

fogyatékosok nappali intézménye 
1 2 9 

f. adósságkezelési szolgáltatás 1 2 9 
g. tankönyv, gyermekintézmény térítési 

díjának átvállalása (ingyenes étkezés) 
1 2 9 

h.   kisállat, vetőmag (pl. szociális 
földprogram vagy a Minden gyerek 
lakjon jól! programok keretében) 

1 2 9 
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27. Sokan vannak ma Magyarországon, akiknek valamilyen tartozásuk, kifizetési hátralékuk van. 
A következők közül van-e Önöknek valamilyen kifizetési hátralékuk vagy adósságuk?  

 van 
hátralékuk 

nincs 
hátralékuk 

nincs ilyen 
költségük 

 
NT 

a. lakbér, albérleti díj, közös költség elmaradásuk 1 2 0 9 

b. lakáshitel, áruhitel esetében törlesztőrészlet 
elmaradásuk 

 
1 

 
2 

 
0 

 
9 

c. gázszámla elmaradásuk 1 2 0 9 

d. áram(villany)számla elmaradásuk 1 2 0 9 

e. víz-, csatornaszámla, távfűtésszámla  
        elmaradásuk 

1 2 0 9 

f. egyéb rezsiköltség (pl. telefon, TV,   
      lakásbiztosítás) elmaradásuk 

elmaradásuk

 
1 

 
2 

 
0 

 
9 

g. bolti tartozásuk 1 2 0 9 

h. tartozás családnak / barátnak / ismerősnek 1 2 0 9 

i. egyéb, éspedig .......................... 1 2 0 9 
 
 
28. Kérem, próbálja összeszámolni, hogy mindent egybevetve, hány forint kifizetési 

elmaradásuk, hátralékuk van? (KÉRDEZŐ: Tisztázd, hogy hitelfelvétel, tartozás 
esetében a törlesztőrészlet elmaradásról, nem pedig a hitel nagyságáról van szó!) 

 
............................................... Ft 9 – NT 

 
29. Fenyegeti-e Önöket annak veszélye, hogy tartozás miatt elveszítik a jelenlegi lakásukat? 

 
1 – igen 
2 – nem 
9 – NT 

 
30. Előfordult-e az utolsó 3 évben, hogy kikapcsolták Önöknél... 

 
HA IGEN: És most mi a helyzet: ki van kapcsolva ... 

 HA IGEN: 
És jelenleg ki van 

kapcsolva?  

 

 

 
  

Igen 
 

nem Nincs 
bevezetve 

NT  
igen 

 
nem 

 NT 

a. a villanyáramot? 1 2 0 9 1 2 9 

b. a vizet? 1 2 0 9 1 2 9 

c. a gázt? 1 2 0 9 1 2 9 
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31. Most néhány, a közelmúltban bevezetett intézkedésről kérdezem. Hallott-e arról, hogy a 

gyerek 50 óra igazolatlan iskolai hiányzása után nem fizetnek iskoláztatási támogatást a 
családnak?  

 
 31.a. Egyetért-e ezzel? 

31.b. Érintette-e ez az Önök családját? 
 

Hallott-e róla? 
 

Egyetért-e 
ezzel? 

Érintette-e a 
családját? 

 Hallott-e arról, hogy… igen nem NT igen nem NT igen nem NT 
a.  50 óra igazolatlan iskolai hiányzás után nem 

fizetnek iskoláztatási támogatást?   1 2 9 1 2 9 1 2 9 

b.  rendőr kísérheti az igazgatóhoz azt a 14 év alatti 
diákot, aki igazolatlanul hiányzik az iskolából? 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

c.  az önkormányzat elrendelheti, hogy segélyt, 
közmunkát csak az kaphat, akinek rendezett a 
lakókörnyezete? 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

d.  a család a gyermekek után adókedvezményt kap? 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

e.  a tankötelezettség életkorát 16 évre csökkentették? 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

f.  a rokkantnyugdíjasok jogosultságát felülvizsgálják? 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 
32.  Most az egészségi állapotára vonatkozóan kérdezem. Mit mondana, az Ön egészségi 
állapota... 

 
1 – kiegyensúlyozottan jó, 
2 – változó, de inkább jónak mondható, 
3 – változó, nem kielégítő, vagy 
4 – egészségi állapota inkább rossz?  
9 – NT                

 
33. Van-e valamilyen tartós vagy krónikus egészségügyi problémája?  

1 – van 
0 – nincs 
9 – NT 

 
34.  Ön mennyire tartja magát egészségesnek? 

 
1 – egészségesebb, mint az Önhöz hasonló korúak, 
2 – olyan egészséges, mint a hasonló korúak általában, vagy 
3 – rosszabb az egészségi állapota, mint a hasonló korúaké?  
9 – NT                
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35. Az elmúlt 4 hétben milyen gyakran érezte… 
 

 állandóan gyakran időnként ritkán soha NT 

a. azt, hogy tele van életerővel? 1 2 3 4 5 9 

b. azt, hogy nagyon ideges? 1 2 3 4 5 9 

c. azt, hogy annyira letört, hogy semmi  
sem tudja felvidítani? 1 2 3 4 5 

 
9 

d. nyugodtnak és békésnek magát? 1 2 3 4 5 
 

9 

e. azt, hogy tele van energiával? 1 2 3 4 5 9 

f. szomorúnak és kedvetlennek magát? 1 2 3 4 5 9 

g. azt, hogy kimerült? 1 2 3 4 5 
 

9 

h. boldognak magát? 1 2 3 4 5 
 

9 

i. azt, hogy fáradt? 1 2 3 4 5 
 

9 
 
 
36. Országunkban az emberek sokféle nemzetiséghez vagy etnikumhoz tartoznak. Ön milyen 
nemzetiségűnek tartja magát elsősorban? 

 
1 –  magyar    4 –  horvát  7 –  roma/cigány 
2 –  német  5 –  román  8 –  egyéb, éspedig: .......................... 
3 –  szerb   6 –  szlovák  88 –  M       99  –  NT          

 
37. És milyen nemzetiségűnek tartja magát másodsorban? 

 
0 –  nem tartozik más  3 –  szerb  7 –  roma/cigány 

nemzetiséghez  4 –  horvát  8 –  egyéb, éspedig: ................. 
1 –  magyar  5 –  román  88 –  M       99  –  NT  
2 –  német  6 –  szlovák     

      
38. Van-e a családban olyan személy, aki romának/cigánynak vallja magát? (Ha az előző kérdések 
valamelyikére igennel válaszolt, akkor rajta kívül) 

 
1 – van 
2  – nincs 
9 – NT 
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39. Ön vagy a háztartásban élők közül valaki tagja-e valamilyen ... 

 

 sosem 
volt tag 

korábban tag 
volt 

most is 
tag 

NT 

a. civil vagy egyházi szervezetnek? 0 1 2 9 

b. politikai pártnak, szervezetnek? 0 1 2 9 

 
 

40. Előfordult-e az elmúlt évben, hogy Ön vagy a háztartás valamely tagja önként segített ... 
 nem fordult 

elő 
alkalmanként 

előfordult 
rendszeresen 

előfordult 
NT 

a. politikai pártnak, civil szervezetnek 0 1 2 9 
b. egyházi szervezetnek 0 1 2 9 
c. települési közösségnek, lakóközösségnek 0 1 2 9 
d. oktatási intézménynek 0 1 2 9 
e. rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak 0 1 2 9 
f. egyébnek (pl. idegeneknek) 
………………………………. 0 1 2 9 

 
41. Ön születése óta ezen a településen él?  

1 – igen  

2 – nem → HA NEM: Melyik évben költözött a településre? ……….. évben     9 – NT   

 

42. Mennyire szeret ezen a településen lakni, ahol most él? Kérem, osztályozzon 1-től 5-ig az 
iskolában megszokott módon, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon szeret itt lakni, az 1-es azt, 
hogy egyáltalán nem szeret! 

egyáltalán 
nem szeret 

   
nagyon szeret  

NT 

1 2 3 4 5 9 
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43. Tervezi-e hogy elköltözik a településről? 
1 – igen     

→    43.a. HA IGEN: Mikorra tervezi az elköltözést?  
     1 – egy éven belül 
     2 – 1-10 éven belül 
     3 – több, mint 10 év múlva      
     9 – NT 
 
   →    43.b. Hová költözne? 
     1 – faluba, a járáson/kistérségen belül 
     2 – városba, a járáson/kistérségen belül  
     3 – faluba, a járáson/kistérségen kívül 
     4 – városba, a járáson/kistérségen kívül 

5 – külföldre 
9 – NT 

2 – nem 
9 – NT   

 
44. Hallott-e arról, hogy az Önök kistérsége részt vesz a gyermekszegénység elleni 
programban/gyerekesély programban? 

1 – igen 
  2 – nem  → Ugrás a 47. kérdésre!  
9 – NT 

 
45. Kérem, mondja meg, hogy a családjában van-e olyan 0-17 év közötti gyermek, aki részt vett a 
gyerekesély program keretében szervezett programokban, vagy igénybe vette a gyerekesély 
program szolgáltatásait? 
 

1 – igen   
2 – nem 
9 – NT 

 
46. Ön vagy a család valamely más felnőtt tagja részt vett-e a gyerekesély program keretében 
szervezett programokban vagy igénybe vette-e a gyerekesély program szolgáltatásait? 
   

1 – igen 46.a. HA IGEN: Milyen minőségben vett részt?  

1 – résztvevőként, igénybe vevőként (pl. képzésen, előadáson) 
2 – kísérőként 
3 – önkéntes segítőként 
4 – egyéb, éspedig:……………….. 
9 – NT 

2 – nem 
9 – NT 

  

TÖBB VÁLASZ LEHET 
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MINDENKITŐL  
 
47. Kérjük, mondja el saját szavaival, hogy mit tart a településen jónak, előnyösnek a gyerekek 
szempontjából?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
48. És mit tart hiányosságnak, mire lenne szükség a településen ahhoz, hogy a gyerekeknek jobb 
helyzetük legyen?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZADÁST! 
(KÉRDEZŐ: FOLYTASD A GYERMEKKÉRDŐÍVVEL!) 
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KÉRDÉSEK A KÉRDEZŐNEK  
  
K1. Hogyan ítéled meg a lakást? 

 igen nem NT 

a. A lakás sötét vagy berendezése sivár, egyhangú.  1 2 9 
b. A lakás mindazon helyiségei, melyeket  alkalmad volt 

megfigyelni, nagyjából tiszták.  
1 2 9 

c. A lakás mindazon helyiségei, melyeket alkalmad volt 
megfigyelni, nagyjából rendezettek.  

1 2 9 

d. Az épület  biztonságos egy gyerek számára (nem 
balesetveszélyes, nem rejt egészségügyi kockázatot).  

1 2 9 

e. Az udvar rendezett 1 2 9 

f. A környező házak jó állapotúak, rendezettek 1 2 9 

g. Az utca földút 1 2 9 
 
K2.  Jelen volt-e a kérdezett gyereke, gyerekei a beszélgetésen? 
 1 – igen  2 – nem  

 
K3. HA IGEN: Az interjú alatt hogyan viselkedett az anya/a kérdezett a jelen lévő gyerekkel? 

 

 igen nem NT 

a. Az anya / a kérdezett bátorította a gyereket, hogy vegyen részt a 
társalgásban. 

1 2 9 

b. Az anya / a kérdezett válaszolt a gyerek kérdéseire, kéréseire.  1 2 9 

c. Az anya / a kérdezett beszélgetett a gyerekkel (nem számít beszél-
getésnek, ha csak rászólt a gyerekre, vagy negatív megjegyzést tett 
rá). 

1 2 9 

d. Az anya / a kérdezett bemutatta a kérdezőt a gyereknek.  1 2 9 

e. Amikor az anya / a válaszoló a gyerekről beszélt, vagy mondott 
valamit a gyereknek, a hangneme, illetve ahogy beszélt, az a gyerek 
iránti pozitív érzéseiről tanúskodott.  

1 2 9 

 
 
 

A KÉRDEZÉS VÉGE: .................... óra ..................... perc 
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Családok 
 

Gyermek kérdőív 

 
 
 
 

2 0 1 3. 
 

A válaszadás önkéntes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Település neve: .............................................................................. : 

 
 
 

Kijelentem, hogy  az  általam  kezelt  és  felvett  adatokat  bizalmasan kezelem,  
azokat  csak  a kutatásban illetékes személynek adom át. 

 
 
 
Kérdező aláírása: ................................................................................ 

 
A CSALÁDBAN LÉVŐ ÖSSZES 0-17 ÉVES GYEREKRE KI KELL TÖLTENI 1-1 
KÉRDŐÍVET!  

 

       

 év                                          hó 

Gyermek születési ideje 

 
…………………………………………………… 
 

Gyermek keresztneve 

        

HÁZTARTÁS sorszáma  Gyermek sorszáma  
a háztartástáblából 

                                         

  

 

Hány éves?  
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KÉRDEZŐ: Tisztázd, hogy minden kérdés a címlapon szereplő keresztnevű gyerekre vonatkozik!  

1. Meg tudná mondani, hogy mennyi volt a gyermek súlya, amikor megszületett?  

…………….. gramm 

9 – NT → HA NEM TUDJA: 1.a. És azt meg tudná-e mondani, hogy…. 
      1 – 1500 gramm alatti, 
      2 – 1500-2500 gramm közötti, vagy  
      3 – 2500 gramm feletti súllyal született-e a gyermek?   
      9 – NT  
   

2. A gyermek jár(t)-e bölcsődébe? 

1 – igen → HA JÁR(T): 2.a. Hány éves korától? …………. év 99 – NT  

 
2 – nem  
9 – NT 

 
3. A gyermek jár(t)-e Biztos Kezdet gyerekházba?  

1 – igen → HA JÁR(T): 3.a. Összesen hány hónapot járt? ……. hó       99 – NT 
KÉRDEZŐ: ha évet mond, számold át hónapra!             

    3.b. Milyen gyakorisággal járt? 
    1 – naponta  
    2 – hetente többször 
    3 – havonta többször 
    4 – havonta egyszer vagy ritkábban   

    9 – NT 
2 – nem  
9 – NT 

 
4. Járt-e a gyerek gyógytornára, fejlesztő tornára, logopédiai fejlesztésre, vagy egyéb, szakember 

által javasolt fejlesztésre? 
1 – igen   →HA IGEN: 4.a. Hány éves volt a gyerek, amikor elkezdődött a fejlesztése? 
     ……. éves 9 – NT  
2 – nem 
9 – NT             

 
5. Most a gyermek egészségi állapotáról kérdezek.  
Van-e a gyermeknek hallásproblémája? 

1 – van   
2 – nincs 
9 – NT    
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6. Van-e a gyermeknek látásproblémája?  

1 – van → HA VAN: 6.a. Milyen súlyos a probléma? 

1 – nem súlyos, szemüveggel jól lát 
2 – gyengénlátó 
3 – egyik szemére vak  
4 – mindkét szemére vak   
9 – NT         

2 – nincs 
9 – NT    

  
7. Van-e a gyermeknek valamilyen EGYÉB tartós egészségügyi problémája (pl. asztma, allergia, 

reflux stb.)?  

1 – van   
2 – nincs  → ugrás a 9-re! 
9 – NT    

 
8. Kérem, mondja meg, hogy az alábbiak közül milyen betegségei vannak a gyermeknek!  
 
 Van Nincs NT X 

a. mozgásszervi (csontozat, izületek, izomzat) rendellenesség 1 2 9 X 

b. keringési betegség (pl. szívrendellenesség) 1 2 9 X 

c. tartós idegrendszeri betegség (pl. epilepszia) 1 2 9 X 

d. emésztőrendszeri betegség (fekély, reflux stb.) 1 2 9 X 

e. asztma 1 2 9 X 

f. egyéb légzőszervi betegség 1 2 9 X 

g. allergia (szénanátha, ekcéma) 1 2 9 X 

h. depresszió vagy más pszichikai betegség 1 2 9 X 

i. kóros soványság  1 2 9 X 

j. kóros kövérség 1 2 9 X 

k. egyéb betegség, éspedig:…………………………………… 1 2 9 X 
 

9. Ön szerint a gyermek a korához képest testileg…  

1 – kevésbé fejlett, 
2 – átlagosan fejlett, vagy  
3 – az átlagosnál fejlettebb? 
9 – NT              
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10. Ön szerint a gyermek a korához képest értelmileg…  

1 – kevésbé fejlett, 
2 – átlagosan fejlett, vagy 
3 – az átlagosnál fejlettebb? 
9 – NT     

 
11. Van-e a gyermeknek az életkorának megfelelő könyve? (KÉRDEZŐ: A testvérével közös 
könyv is. Tisztázd, hogy a kötelező iskolai tankönyvek nem számítanak bele!) 

  1 – van   HA VAN: 11.a. Körülbelül hány életkorának megfelelő könyve van a gyermeknek?  
1 – 1 és 3 között 
2 – 4 és 9 között  
3 – 10 és 19 között 
4 – 20 vagy több 
9 – NT 

  2 – nincs    HA NINCS: 11.b. Miért nincs?    
1 – nem engedhetik meg maguknak 
2 – egyéb ok 
9 – NT 

  9 – NT  
 

12. Együtt szokott-e a gyermek étkezni mindkét szülőjével? (KÉRDEZŐ: Ha nem édesapjával, 
édesanyjával él egy háztartásban, akkor a nevelőszülőjével) 

1 – igen HA IGEN: 12.a. Milyen gyakran?  
1 –  minden nap,  
2 –  hetente többször, 
3 –  hetente egyszer, 
4 –  havonta egyszer, vagy 
5 –  még ritkábban 
9 – NT 

2 – nem 
9 – NT 
 

   0-9 ÉVES GYEREKEKRE 

13. Szoktak-e Önök otthon a gyermeknek mesét olvasni vagy mondani?  

 1 – igen → HA IGEN: 13.a. Milyen gyakran szoktak?  
1 – minden nap 
2 – nagyjából kétnaponta 
3 – havonta néhány alkalommal 
4 – évente néhány alkalommal 

2 – nem           9 – NT 

9 – NT 
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 3–17 ÉVES GYEREKEKRE  
 

14. Hány éves korától jár(t) a gyermek óvodába? 
.................. éves korától 
0 – nem járt óvodába → ugrás a 17. kérdésre! 
 
99 – NT 

 
 
15. Hány éves koráig járt a gyermek óvodába? 

 
.................. éves koráig 
88 – jelenleg is óvodás 
99 – NT  

 
16. Felvették-e akkor az óvodába, amikor kérte? 

1 – igen 
2 – nem 
9 – NT  

 
17. Szokott-e a gyermeke számítógépet használni? 
 

1 – igen → 17.a. HA IGEN: Hol szokott számítógépet használni? 
1 – az iskolában/óvodában 
2 – teleházban, közösségi helyeken 
3 – barátoknál, rokonoknál 
4 – otthon 
9 – NT  

2 – nem  
9 – NT 

 
18.  Szokott-e a gyermeke internetet használni? 

 
1 – igen → 18.a. HA IGEN: Hol szokott internetet használni? 

1 – az iskolában/óvodában 
2 – teleházban, közösségi helyeken 
3 – barátoknál, rokonoknál 
4 – otthon 
9 – NT  

2 – nem 
9 – NT 

 

TÖBB VÁLASZ LEHET 

TÖBB VÁLASZ LEHET 
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6-17 ÉVESEK GYEREKEKRE  
 
19. Hány éves korában kezdte el a gyerek az általános iskolát? 

.................. éves korában → 19.a. HA 7 ÉVESEN VAGY KÉSŐBB: Mi volt ennek az oka? 
1 – év-vesztes 
2 – szülő kérése 
3 – iskolaéretlen volt 
4 – beteg volt 
5 – egyéb ok, éspedig …......................................... 
9 – NT 

0 – még nem iskolás 
99 – NT 

 
20. Valamilyen probléma miatt most vagy régebben járt-e kisegítő, felzárkóztató osztályba? 

1 – igen 
2  – nem  
9 – NT 

 
21. Volt-e magántanuló, vagy eltanácsolták-e valamelyik iskolából? 

1 – igen 
2  – nem 
9 – NT 

 
22. Ismételt-e évet az általános iskolában? 

1 – igen  22.a. HA IGEN: Hányszor? …................. alkalommal 
9 – NT 

 
2 – nem 
9 – NT 

 
23. Mennyi volt a gyermek utolsó év végi tanulmányi átlageredménye? 

 Ha pótvizsgázott, mennyi volt a pótvizsga utáni tanulmányi átlageredménye? 
 

........ , .......... 
9 – NT 

 
24. Hányadik osztályba jár jelenleg?  

       
................... osztályba 
 
88 – jelenleg nem jár iskolába →  ugrás a 29-re! 
99 – NT  

 
25. Milyen tantervű osztályba jár? 

1 – normál osztály/csoport 
2 – gyógypedagógiai osztály/csoport 
3 – tagozatos osztály/csoport, éspedig: …………………….. 
9 – NT 

TÖBB VÁLASZ LEHET! 
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26. Jár-e jelenleg napközibe? 
 

1 – igen 
2 – nem 
9 – NT 

 
27. Igénybe veszi-e az iskolai étkeztetést....  

  
Igen 

 
nem 

 
NT 

a. iskolaévben 1 2 9 

b. nyáron 1 2 9 
 
28. HA ÉTKEZIK AZ ISKOLÁBAN 

Az iskolai étkezéséért… 
1 – a teljes összeget, 
2 – az összeg egy részét, vagy 
3 – semmit nem fizetnek? 
9 – NT 

 
28.a. A gyermek dohányzik-e? 

1 – rendszeresen 
2 – alkalmanként 
3 – sohasem 
9 – NT 

28.b. A gyermek fogyaszt-e alkoholt? 
1 – rendszeresen 
2 – alkalmanként 
3 – sohasem 
9 – NT 

29. Jár-e a gyermek valamilyen különórára (pl: sport-, zene-, színház-, táncórára), vagy tagja-e ilyen 
célú szervezetnek, egyesületnek?  

1 – igen 
2 – nem 
9 – NT 

30. Milyen gyakran olvas a gyermek kedvtelésből?  
1 – minden nap 
2 – hetente néhány alkalommal 
3 – havonta néhány alkalommal 
4 – évente néhány alkalommal 
5 – sohasem 
9 – NT  
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31. Az elmúlt évben volt-e a gyermek valamelyik családtaggal, vagy a család szervezésében 
múzeumban, zenei vagy színházi előadáson? (KÉRDEZŐ: az iskolai szervezésű programokat 
ne számítsd!) 
1 –  igen 
2 –  nem  
9 – NT 

32. Ha a család együtt néz TV-t, meg szokták-e beszélni Önök a gyermekkel a látottakat? 
 1 – igen 
 2 – nem 
 8 – nincs TV-jük 
 9 – NT  

32.a. Most arról kérdezzük, hogyan tölti gyermeke a szabadidejét. Mennyire jellemző, hogy a 
gyerek a szabadidejében…. 

Mennyire jellemző, hogy…  teljesen 
jellemző  

inkább 
jellemző 

inkább nem 
jellemző 

egyáltalán 
nem jellemző 

NT 

a. tv-t néz 4 3 2 1 9 
b. számítógépezik 4 3 2 1 9 
c. otthon játszik (egyedül, vagy testvéreivel) 4 3 2 1 9 
d. szüleinek segít (háztartásban, üzletben stb.) 4 3 2 1 9 
e. szervezett programon vesz részt 4 3 2 1 9 
f. sportol, kirándul 4 3 2 1 9 
g. barátaival, haverjaival találkozik 4 3 2 1 9 
h. presszóba, bárba, kocsmába jár 4 3 2 1 9 
i. csavarog, lődörög  4 3 2 1 9 
j. egyáltalán nincs szabadideje  4 3 2 1 9 
k. semmit sem csinál  4 3 2 1 9 
l. egyéb tevékenységet végez 4 3 2 1 9 

 
33. A gyermek számára biztosítottak-e az alábbiak? 

HA NEM: Miért nem? (CSAK KÉRDEZD ÉS SOROLD BE!) 
 

    Miért nem? 
 Igen Nem  Nem engedhetik 

meg maguknak 
Egyéb 

ok 
 

NT X  
a. megfelelő hely tanulásra, házi feladat elkészítésére 1 2  1 2 9 X 
b. íróasztal 1 2  1 2 9 X 
c. minden, az iskola, óvoda által elvárt felszerelés 1 2  1 2 9 X 
d. szótár  1 2  1 2 9 X 
e. rendszeres szabadidős tevékenységben való részvétel 

(pl. sportolási lehetőség, ifjúsági programok) 1 2  1 2 9 X 

f. fizetős iskolai kirándulásokon és programokon való 
részvétel 1 2  1 2 9 X 

g. fizetett különóra (nyelv, zene, fejlesztő foglalkozás, 
sport, stb.) 1 2  1 2 9 X 

h. zsebpénz 1 2  1 2 9 X 
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34. Talán korai még erről beszélni, mégis mit gondol, milyen iskolai végzettséget fog a gyermeke 
szerezni?  

1 – legfeljebb 8 osztály 
2 – szakiskola 
3 – szakközépiskola 
4 – gimnázium 
5 – felsőfok 
9 – NT 
 

HA A GYEREK ÓVODÁBA JÁR  
 
Most néhány kérdést szeretnék feltenni a gyermek jelenlegi óvodájáról.  
 
35. Melyik óvodába jár a gyermek jelenleg?  
 
…………………………………………………………………… (óvoda neve és települése)  

9 – NT, NV  
 
36. Mennyire jellemzők a gyermek jelenlegi óvodájára a következők? 
 

 teljesen 
jellemző 

inkább 
jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 

egyáltalán 
nem 

jellemző 
NT 

a. Jók az óvónők. 4 3 2 1 9 
b. Az óvodában figyelembe veszik a gyerek kéréseit, 

igényeit. 4 3 2 1 9 

c. Partnernek tekintik a szülőket. 4 3 2 1 9 
d. A szülők bekapcsolódhatnak a programok kialakításába, 

szervezésébe. 4 3 2 1 9 

e. Jó a gyerekközösség. 4 3 2 1 9 
f. A gyerek jól fejlődik. 4 3 2 1 9 
g. Az óvoda berendezése, bútorzata megfelelő 4 3 2 1 9 
h. Az óvoda játékokkal, eszközökkel való felszereltsége 

megfelelő. 4 3 2 1 9 

i. Sok az erőszakos, verekedő gyerek. 4 3 2 1 9 
j. Túlzsúfoltak a csoportok. 4 3 2 1 9 
 

MINDENKITŐL 
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37. Mennyire jellemző az óvodára, hogy magas a roma gyerekek aránya?  
1 – nagyon jellemző 
2 – inkább jellemző 
3 – inkább nem jellemző 
4 – egyáltalán nem jellemző 
9 – NT, NV 
 

38. Véleménye szerint általában melyik jobb: ha egy óvodában a roma és a nem roma gyerekek egy 
csoportba, vagy ha külön csoportba járnak?  

1 – ha egy csoportba járnak 
2 – ha külön csoportba járnak 
9 – NT 

 
39. Kérem, saját szavaival mondja el, hogy mit tart az óvoda sikereinek, erősségeinek?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

40. És mit tart az óvoda hiányosságainak, fejlesztendő területeinek?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

HA A GYEREK ISKOLÁBA JÁR 
 
Most néhány kérdést szeretnék feltenni a gyermek jelenlegi iskolájáról. 
 
41. Melyik iskolába jár a gyermek jelenleg?  
 
…………………………………………………………………… (iskola neve és települése)  
9 – NT, NV  

 
42. Mennyire jellemző az iskolában a drogprobléma, túlzott alkoholfogyasztás a gyerekek között?  

1 – nagyon jellemző 
2 – inkább jellemző 
3 – inkább nem jellemző 
4 – egyáltalán nem jellemző 
9 – NT  
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43. Mennyire igazak a következő állítások a gyermek jelenlegi iskolájára? 

 teljesen 
igaz 

inkább 
igaz 

inkább 
nem 
igaz 

egyáltalán 
nem igaz NT 

a. Jók a pedagógusok. 4 3 2 1 9 
b. Figyelembe veszik a gyerek kéréseit, igényeit. 4 3 2 1 9 
c. Partnernek tekintik a szülőket. 4 3 2 1 9 
d. A szülők bekapcsolódhatnak a programok kialakításába, 
szervezésébe. 4 3 2 1 9 

e. Jó a gyerekközösség 4 3 2 1 9 
f. A gyerek jól fejlődik. 4 3 2 1 9 
g. Az iskola berendezése, bútorzata megfelelő 4 3 2 1 9 
h. Az iskola eszközökkel való felszereltsége megfelelő. 4 3 2 1 9 
i. Sok az erőszakos, verekedő gyerek. 4 3 2 1 9 
j. Túlzsúfoltak az osztályok. 4 3 2 1 9 
 

44. Mennyire jellemző az iskolára, hogy magas a roma tanulók aránya?  
1 – nagyon jellemző 
2 – inkább jellemző 
3 – inkább nem jellemző 
4 – egyáltalán nem jellemző 
9 – NT, NV 

 
45. Véleménye szerint általában melyik jobb: ha egy iskolában a roma és a nem roma gyerekek egy 
osztályba, vagy ha külön osztályba járnak?  

1 – ha egy osztályba járnak 
2 – ha külön osztályba járnak 
9 – NT 

 
46. Kérem, saját szavaival mondja el, hogy mit tart az iskola sikereinek, erősségeinek?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

47. És mit tart az iskola hiányosságainak, fejlesztendő területeinek?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE 

MUNKÁNKAT! 
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