
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA 
 
 

Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer 
megalapozására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Balogh Tamás – Remete Lajos 
Budapest, 2008. február 22. 



 2 

Ez a tanulmány a Miniszterelnöki Hivatalban, a „Magyarország Holnap” program keretei 
között m!köd" Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal megbízásából készült. A felhívást 2007. 
szeptember 20-án fogalmazta meg a Kerekasztal. A tanulmány vázlatának elkészítési 
határideje 2007. szeptember 27., a teljes tanulmányé 2008. február 22. volt. 
 
A készül" kora gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer tanulmány struktúráját az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében készül! operatív programok struktúrájához 
igazítottuk azért, hogy a tanulmány alapján rövidebb id" alatt legyen kidolgozható az ÚMFT-
be illeszked" szakmai program. 
 
A tanulmány 2007. szeptember 27-én átadott vázlatát a Megbízó felhasználta a 
Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program honlapján (http://www.gyerekesely.hu) és az 
Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal portálján (http://oktatas.mholnap.digitalnatives.hu) 
széles körben elérhet"vé tett szakmai háttéranyagok elkésztéséhez. A kapott észrevételeket a 
tanulmány írása során a Megbízott igyekezett figyelembe venni. 
 
 
Budapest, 2008. február 22. 
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1. BEVEZETÉS: 
 
Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk a kora gyermekkori fejlesztés, véd"n"i rendszer 
fejlesztés témakörét, a kapcsolódó kormányzati törekvéseket és elvárásokat, a közeljöv"re 
megfogalmazott állami feladatokat, valamint azokat a már jelenleg is futó állami programokat, 
amelyek közvetlenül vagy áttételes módon a gyermekszegénység felszámolását célozzák, s 
amelyekre ezért a kora gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer kidolgozásakor is 
figyelemmel kell lenni. 
 
1.1. A téma aktualitása: 
 
A miniszterelnök az Országgy!lésben 2007. szeptember 11-én tartott napirend el"tti 
felszólalásában közzétette a 2007-2008-as Kormányzati teend"ket összefoglaló 48 pontját. 
Ebben „A magyar iskola megújítására” vonatkozó 11. pont a következ" kormányzati 
intézkedéseket rögzíti: 
 
„Kora gyermekkori fejlesztési programokat indítunk. A kisgyermekkor kulcsfontosságú az oktatás egésze 
szempontjából.  A lemaradást – ami miatt az iskolát elvégz! fiatalok közül elfogadhatatlanul sokan nem találnak 
munkát – a legkönnyebb a gyermek kiskorában megakadályozni. Ezért a Magyarország Holnap Oktatási 
Kerekasztalának készül! javaslatait figyelembe véve a kormány: meger!síti és a korai fejlesztés segítésére 
alkalmasabbá teszi a véd!n!i hálózatot.” 
 
A bejelentés el"zményeként a Kormány 2007. június 25-én döntött az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv akcióterveir"l, s ennek részeként 271 kiemelt projekt támogatásáról, összesen 
több mint 500 milliárd forint értékben. A július 26-án nyilvánosságra hozott támogatási listán 
a támogatott országos programok között a „Gyerekesély program indításának szakmai 
megalapozása” is szerepel a következ" tartalommal: 
„A projekt f! tartalma egységes szakmai alap biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekügyi fejlesztések 
összehangoltan és célirányosabban m"ködjenek: szakmai együttm"ködések keretében a gyermekügyi fejlesztések 
módszertani megalapozása, továbbfejlesztése a következ! területeken: 

 A Biztos Kezdet program szakmai-módszertani továbbfejlesztése az eddigi eredmények becsatornázása. 
 A leghátrányosabb térségekben indítandó Biztos Kezdet programok szakemberhátterének megalapozása, 

mentori segítség biztosítása. 
 A kora gyerekkori állapotfelmérés és készségfejlesztés érdekében képzési, módszertani anyagok 

kidolgozása, módszertani háttér megteremtése (pl. szerz!déskötés fels!oktatási intézményekkel, egyéb 
képz!helyekkel a különféle ágazatokhoz tartozó korai képességfelmérésben, készségfejlesztésben m"köd! 
szakemberek szakirányú továbbképzésének, valamint a 0-7 évesek számára BA szakemberképzés 
kidolgozására és elindítására.) 

 A kora gyermekkori készségfejlesztés módszerének széleskör" elterjesztése a szakemberek, a közvélemény 
és az érintettek körében (a Gyermekesély zászlóshajóhoz kapcsolódóan) 

 Az óvodai-bölcs!dei integráció szakmai megalapozása. 
 Ágazatközi együttm"ködések fejlesztése (jelz!rendszer, a tagok együttm"ködési készségének, fejlesztése, 

„back-office” szolgáltatások m"ködtetésének megalapozása a Gyerekesély ZH-hoz kapcsolódóan). 
 A leghátrányosabb térségekben indítandó komplex, a humán szakemberek együttm"ködésén alapuló 

programok megalapozása, modellezése 
 Jó gyakorlatok gy"jtése, módszertani anyagok kidolgozása a lemorzsolódással fenyegetett tanköteles korú 

gyermekek nem közoktatási intézmények által nyújtott programjai tekintetében 
 A gyermekjólét, gyermekvédelem meger!sítése, prevenciós programok kidolgozása (személyes gondoskodást 

nyújtó szolgáltatások teljes-kör"vé tétele, gyermekjóléti központok kialakítása, biztonságos szabadid! 
eltöltési programok, Játszva megel!z! játszóterek, gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése) 

 A gyerekjóléti alap és szakellátások összehangoltságának fejlesztése; 
 A program kommunikációja, az eredmények terjesztése 
 Háttértámogatás: a folyamat szakmai kísérése, támogatása, folyamatos értékelése stb.” 
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A támogatott tevékenységek felsorolásában kiemelt fenti intézkedések a Kormányprogram 
célkit!zéseinek megvalósítását konkretizáló lépések sorába taroznak. Ezeket az alábbiakban 
soroljuk fel. 
 
a) Kormányprogram, 2006. május 30.: 
 
Maga a Kormányprogram a következ"képpen fogalmaz (64-65. o. „Küzdelem a 
gyermekszegénység ellen” c. fejezet): 
 
„…ma is minden ötödik gyermek szegény családba születik és nélkülözések közepette 
nevelkedik. Iskolarendszerünk ma még nem képes kiegyenlíteni az otthonról hozott 
kulturális-szociális hátrányaikat, így társaiknál jóval kisebb esélyük van arra, hogy a 
generációs láncot megtörve olyan tudást, jó szakmát szerezzenek, amelynek révén feln!ve 
kitörhetnek a szegénység csapdájából, tisztes megélhetést biztosítsanak önmaguk és családjuk 
számára. A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot 25 éves távlatban kívánjuk 
megvalósítani. A generációs program mellett azonban már az elkövetkez! években is érdemi 
lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy csökkenjen a reménytelen szegénységben él! 
gyermekek száma: munkalehet!séget teremtsünk a szül!knek, a közös kasszából már ne 
csupán ugyanannyit, hanem többet kapjanak a nehéz körülmények között él! gyermekek, 
csökkenjen a kirekesztettségük, javuljanak esélyeik a tudás megszerzésére. A 
gyermekszegénység enyhítéséhez a családtámogatás rendszerén túl lényegi változásokat kell 
elérnünk a szül!k foglalkoztatásában, a lakhatási feltételek javításában, az oktatási 
esélykülönbségek mérséklésében, a hátrányos helyzet! gyermekek 
felzárkóztatásában.” 
 
A Kormányprogram a fenti intézkedéseket jelent"s, a gyermekekre koncentráló egészségügyi 
fejlesztésekkel kívánja kiegészíteni (68. o. „Nemzeti program a gyermekek egészségéért” c. 
fejezet): 
 
„Az egészség meg"rzésében, a gyógyulás lehet"ségében ma még hatalmasak a 
szociális, kulturális, területi különbségek. Nem fogadhatjuk el, hogy a gyermekek 
hátránya már az anyaméhben megkezd"djön, hogy bár csökken, de még mindig a fejlett 
országoknál kétszer magasabb a koraszülöttek aránya és a csecsem!halálozás, hogy még ma 
is olyan kórházban születik a gyermekek harmada, ahol nincs csecsem!osztály, hogy 
területileg nagy különbség van a gyermekek orvosi és sürg!sségi ellátásának színvonalában. 
A Kormány ezért elindítja a Nemzeti Csecsem"- és Gyermek-egészségügy Programot, 
amelynek keretében: 

 A családtervezés, a családvédelem, s szülészeti ellátás fejlesztésével csökkentjük a 
koraszülöttek számát és a csecsem!halálozási arányt. 

 Meger"sítjük és fejlesztjük a véd"n"i hálózatot a hátrányos helyzet! 
kistelepüléseken. 

 Csökkentjük a különbségeket a gyermek-egészségügyi ellátásban az elmaradott térségek 
felzárkóztatásával. 

 Gondoskodunk arról, hogy az egészséges táplálkozás követelményei érvényesüljenek az 
intézményi gyermekélelmezésben. 

 Ösztönözzük a testedzéssel, és egészségneveléssel kapcsolatos folyamatos programokat. 
Sportolásra is alkalmas közösségi tereket hozunk létre.” 

 
Forrás: www.meh.hu 
 
 
b) Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal, 2007. március 20.: 
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2007. január 30-án a Kormányf" „Magyarország Holnap” címmel nemzeti szakmai 
kerekasztalt kezdeményezett a nyugdíjrendszer és a közoktatás jöv"jér"l, valamint a 
versenyképesség kérdéseir"l. A kerekasztalok résztvev"i arra tesznek kísérletet, hogy szakmai 
konszenzus létrehozásával, illetve konkrét javaslatokkal segítsék a jöv"beni reformok sikeres 
végrehajtását. A testületek munkáját a miniszterelnök által felkért szakemberek irányítják, 
tagjaik közt az Országgy!lés bizottságainak, a Magyar Tudományos Akadémiának, az 
érdekvédelmi-, valamint a civil szervezeteknek a delegáltjai dolgoznak. A 20-25 f"s 
testületekbe mindössze négy-négy szakért"t jelölt a miniszterelnök, illetve a kormány. A 
Kormányprogramban megfogalmazott fenti kiemelt célok tekintetében az Oktatás és 
Gyermekesély Kerekasztal illetékes, amely 2007. március 20-án tartotta alakuló ülését. 
 
A kerekasztal témái 
 
1. Kora gyermekkori nevelés (0-7 évesek)  
2. Kisiskoláskori fejlesztés (6-10 évesek)  
3. Esélyegyenl"ség, deszegregáció  
4. Sajátos nevelési igény! tanulók  
5. Szakképzés, középiskolai lemorzsolódottak képzése  
6. Oktatástudomány fejlesztése, tananyag  
7. Mérés-értékelés-elszámoltathatóság  
8. Tanárképzés, továbbképzés  
9. Iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása  
10.Tanulói létszámcsökkenés hatásai  
11. Foglalkoztatáspolitikai eszközök  
 
A kora gyermekkori nevelés fontosságáról – és a kés"bbi oktatási rendszer hatékonyságát is 
fokozó átfogó mérési-értékelési rendszerbe ágyazottságáról – az alakuló ülés vitaindító 
tézispapírja egyebek között az alábbi megállapításokat tartalmazza: 
 
„Eséllyel kell kezdeni az iskolát. Számos tudományos igénnyel elvégzett vizsgálat bizonyítja a kisgyermekkori 
fejl!dés meghatározó szerepét. Minden gyermek számára meg kell teremteni, hogy eséllyel kezdhesse meg az 
iskolát. Ezt ma nem minden gyermek kaphatja meg otthon. Sok tízezernyi család megroppant a rendszerváltás 
foglalkoztatási sokkja következtében. E szegény és leszakadó társadalmi rétegek nem tudják megadni 
gyermekeiknek mindazokat a készségeket, amelyek a kés!bbi sikeres iskolai pályafutás zálogai lehetnek. Ezek 
közül a gyerekek közül sokan késve vagy egyáltalán nem részesülnek óvodai nevelésben. Megoldást kell találni 
arra, hogy az óvodai szolgáltatásokból ne szoruljanak ki éppen azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne erre. 
A szegény és leszakadó társadalmi rétegek gyermekei számára széles körben meg kell szervezni a kora 
gyermekkori készségfejlesztés intézményeit […] Átfogó értékelési rendszer létrehozása nélkül nem 
m"ködtethet! sikeres iskolarendszer. Világos és pontos visszajelzéseket kell kapnia a rendszer összes 
szerepl!jének – a szül!knek, a gyerekeknek, a tanároknak, az iskolafenntartóknak – arról, hogy hol tart a 
tanulók fejl!dése, és ennek alapján mi is az iskola további tennivalója. A rendszerben meg kell jelenjen az 
értékelés teljes spektruma, a tanulói szint" diagnózistól az iskolai szint" összesítések képzésére is alkalmas 
mutatókig. Biztosítani kell az iskolák megújításához a segít! szolgáltatásokat. Végül: világossá kell tenni, hogy a 
magyar iskolarendszer megújítására tett lépések nem egymástól elszigetelt reformkezdeményezések, hanem a 
közoktatás átfogó megújítását célzó reform egymással szoros egységet alkotó részei.” 
 
Forrás: www.magyarorszagholnap.hu 
 
 
c) Kormányzati szakmai programok: 
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A Kormány különböz", a gyermekekre koncentráló ágazati programokkal törekszik 
kormányprogramban foglalt feladatok megvalósítására. A Kormányzat és az egyes ágazatok 
az alábbi szakmai programokat valósítják meg: 
 
Oktatási ágazat: 

 Világ Nyelv program 
 Utolsó Padból Program 
 Roma oktatási program 
 Roma Program Támogatási Hálózat 
 Tanulmányi ösztöndíjpályázat roma tanulók, hallgatók számára 
 Szemünk Fénye Iskolavilágítási és F!téskorszer!sítési Program 
 Hátrányos helyzet! tanulók Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi Programja 
 Útravaló ösztöndíj program 

 
Szociális- és munkaügyi ágazat: 

 Szolid Program 
 Biztos Kezdet Program 
 Lépj egyet el"re! program 
 Országos Fogyatékosügyi Program 

 
Egészségügyi ágazat: 

 Nemzeti Népegészségügyi Program (Egészséges ifjúság alprogram) 
 Nemzeti Népegészségügyi Program (Esélyegyenl"ség az egészségért alprogram) 
 Közös Kincsünk a Gyermek Nemzeti Csecsem"-és Gyermekegészségügyi Program 

 
Egyéb ágazatok: 

 Iskolatej program (FVM) 
 Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program (GKM) 

 
Közösségi támogatású programok: 

 HEFOP 4.3. 
 HEFOP 3.5. 
 HEFOP 2.1.6. 
 HEFOP 1.3. 
 ROP 3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 
 ROP 2.3. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 
 ROP 2.2. 
 ROP 2.1. 
 Equal Program 

 
Összkormányzati – ágazatközi – programok, 2007. május 30.: 

A fenti felsorolásból látható, hogy a gyermekek helyzetét befolyásoló kérdésekre, 
szempontokra a saját eszközeivel és különböz" mértékben minden ágazat reagál. Az egyes 
intézkedéseket azonban össze kell hangolni annak érdekében, hogy ne maradjanak elszigetelt 
kezdeményezések és céljuk szerint valóban a gyermekek minél szélesebb köre számára 
biztosítsák a kívánt el"nyöket. 
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Az ehhez szükséges összkormányzati szint! intézkedéseket a gyermekszegénység – illetve az 
azt el"idéz" körülmények – kezelésére meghirdetett Gyermekszegénység Elleni Nemzeti 
Program keretében kidolgozott „Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia 2007-2032” 
cím! dokumentumba kell beilleszteni. A Nemzeti Stratégiát 2007. május 30-án fogadta el az 
Országgy!lés és a 47/2007 (V.31) OGY határozattal hirdette ki. A program kiemelt fejlesztési 
irányai a következ"k: 
 
1. fejlesztési terület: Foglalkoztatás, munkaer"-piaci helyzet javítása. 
2. fejlesztési terület: A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások 

fejlesztése. 
 A rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének rendszerszer! 

biztosítása. 
3. fejlesztési terület: Lakás, lakhatás feltételeinek, min"ségének biztosítása. 
4. fejlesztési terület: A képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segít" 

intézmények és szolgáltatások fejlesztése, szegregáció megsz!ntetése. 
 Napközbeni ellátási fér"helyek b"vítése. 
 Korai képességgondozás. 
 Közoktatás. 

5. fejlesztési terület: A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások fejlesztése 
 Gyermekjóléti szolgáltatás szakmai fejlesztése. 
 tárgyi feltételek javítása. 

6. fejlesztési terület: Egészségesebb gyermekkor biztosítása. 
 Egészséges életmód megteremtése (táplálkozás, sport, szabadid"). 
 Az egyenl" hozzáférés megteremtése az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz, az alap- és szakellátásában. 
 Az egészségügyi alapellátásban dolgozók továbbképzése, 

érzékenyítésük fokozása. 
 Az ellátatlan gyerekek számának radikális csökkentése, a minden 

gyermeket elér" szakorvosi ellátórendszer. 
 A serdül"kori terhességek korszer! megel"zése. 
 A koraszülések el"fordulásának és arányának csökkentése. 

 
A Nemzeti Stratégia végrehajtását 3 éves kormányzati cselekvési tervek (KCST) szolgálják a 
47/2007. (V. 31.) OGY határozat 2. pontjában foglaltak szerint. A 2007-2010-re vonatkozó 
els" KCST elfogadása folyamatban van. Az egyeztetésre bocsátott KCST szerint a Nemzeti 
Stratégia 6. fejlesztési területéhez tartozó népegészségügyi, véd"n"i és más egészségügyi 
és szociális állapotkövetés, szociálpolitikai-gyermekjóléti fejlesztés, stb. az els" 3 éves 
KCST része. 
 
 
1.2. A tanulmány célja: 
 
A jelen tanulmány a kormányzat modernizációs, az életmin!ség javítását és a 
gyermekszegénység felszámolását célzó, s ezzel a gazdasági versenyképességet fokozó, 
törekvéseinek megvalósításáért felel!s döntéshozók számára készül. Ennek megfelel"en 
feltárja a program stratégiai céljait, sikertényez"it, várható eredményeit, valamint mindazokat 
a szempontokat, amelyek ismeretében a kora gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszert 
támogató technológiák és alkalmazások átfogó programja megfogalmazható. 
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A tanulmányban, a terjedelmi korlátok lehet"ségein belül, bemutatjuk a kora gyermekkori 
fejlesztést segít" véd"n"i rendszer fejlesztési programjának jelent"ségét m!szaki, gazdasági, 
életviteli, életmin"ségi, egészségügyi stb. szempontból. Választ keresünk olyan fontos 
kérdésekre, mint hogy mit nevezhetünk átfogó programnak és mely intézmény legyen a 
program „gazdája”; meghatározzuk, hogy milyen el"zetes feltételek szükségesek a 
megvalósíthatóságához (pénzügyi és más természet! pl. jogszabályi garanciák,); 
megfogalmazzuk, hogy milyen jelleg! m!szaki megoldások adják a program 
újdonságtartalmát stb. Felvázoljuk az eredmények várható hatását az egyén, a közösség és a 
gazdaság szerepl"i számára. 
 
 
1.3. A kora gyermekkori fejlesztés és a véd"n"i rendszer fejlesztése: 
 
Az átfogó program egyik els" és nagyon fontos eleme a véd!n!i alkalmazások azon 
szegmensének támogatása lesz, amely a kora gyermek-korúak (0-7 éves korosztály) 
fejl!désének megkönnyítését, fejlesztési igényeinek korai felismerését t!zi ki célul és segít a 
hatékony fejlesztési formák megtalálásában. 
 
A gyermekszegénység által érintettek számának és f"leg arányának növekedése ugyanis új 
kihívás elé állítja a világ országait, különösen a gazdaságilag legfejlettebbeket. Az európai 
átlagnál 10%-kal alacsonyabb hazai foglalkoztatás hatásai korlátozzák a növekedést, magas 
adóterhekhez vezetnek és fokozzák a társadalomból való kiszorulást (egészség, halálozás, 
szegénység újratermel"dése). Az alapkészségek hiánya a kés"bbi életkorokban is 
hátrányokhoz vezet: magas középiskolai lemorzsolódást és ezzel alacsony iskolázottságúakat 
(arányuk ma 30%), alacsony béreket és rossz állásokat eredményez. Miközben léte fontos 
lenne az alkalmazkodás és a folyamatos tanulás fenntartásához. Iskolarendszerünk ráadásul 
évr"l évre reprodukálja ezeket a hátrányokat: Az olvasás-szövegértés, illetve a matematikai-
logikai készségek mérései alapján 29 OECD ország közül a 19-20. helyen vagyunk, s 
fiataljaink 20-25 %-a soha nem tanul meg ért" módon olvasni (a 15 éves iskolás fiatalok 
körében végzett 2003. évi PISA vizsgálat eredményei). 
 
Mindez aláássa a versenyképességünket, mert 

 megnehezíti az új technológiák adaptálását, 
 hozzájárul az állástalanok számának emelkedéséhez, 
 hozzájárul a társadalmi egyenl"tlenségek fennmaradásához (kikezdi a társadalmi 

szolidaritást), 
 hozzájárul a szegénység masszív újra-termel"déséhez, óriási jóléti terheket ró a 

társadalomra (adóterheket a költségvetésre). 
További súlyos következményei megnyilvánulnak, 

 az egészségi állapot, várható élettartam egyenl"tlenségeinek növekedésében, 
 az iskolázatlanság újratermel"désében a tartósan állástalan, szegény családoknál. 

 
Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal alakuló ülésén elhangzott vitaindító el"adás 
meggy"z"en összefoglalta mindezt: 
 
„Számtalan tudományos bizonyíték van arra, hogy a kora gyermekkori életszakaszban történtek alapvet!en 
meghatározzák a kés!bbi életkilátásokat, az iskolai sikerességet, sikertelenséget, a kamaszkori, kora feln!ttkori 
beilleszkedés esélyeit csakúgy, mint a munkaer! piaci esélyeket, pálya- és párválasztás, szül!vé válás 
milyenségét és eredményességét. 
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A korábbi évtizedekben megszokottól eltér!en az utóbbi 10 évben a közgazdászok, üzlet- és pénzemberek 
számára is világossá vált a szoros összefüggés a kisgyermekkori – iskola el!tti – nevelés, képzés és a kés!bbi 
sikeres életpálya között. Ez új megközelítés, hiszen a várandósgondozás, szülés, csecsem!, majd kisgyermekkori 
gondozás nagyon távoli, és a kés!bbiekkel érdemi összefüggést nemigen mutató kérdésnek látszott, amihez éppen 
er!teljesen érzelmi jellege miatt nem szívesen köt!dtek „komoly” szakemberek, a véd!n!ket, pszichológusokat, 
és fejleszt! pedagógusokat, óvón!ket, szociális munkásokat leszámítva. Itt kell megjegyezni azt is, hogy ezek az 
alapvet!en – s!t nagyrészben kizárólag – n!i szakmák alacsony társadalmi presztízzsel és az ezzel járó alacsony 
javadalmazással is jártak, ami önmagában is jelzi a terület és a probléma elismertségének helyét. 
 
Arthur Rolnick a Szövetségi Bank elnökhelyettese és kutatási igazgatója világosan jelzi az irányváltást, amikor 
elmondja, hogy közgazdász, bankár kutatóként, hogyan gy!z!dött meg arról, hogy a munkaer!-piaci helyzet, a 
versenyképesség és saját banki tevékenységük jobbítása érdekében is a legjobb befektetésnek a kora 
gyermekkori programok támogatását kell tekinteniük.1 
 
A tudományos vizsgálatok alapvet!en két irányban folynak. Az egyik, a gyerekek érzelmi biztonsága, anyai – 
egyszemélyes gondozói – köt!dés min!sége által determinált, és mára képalkotó diagnosztika segítségével 
kimutatott hatása az agyfejl!désre. 2 Ennek következményei látható módon igazolják azt, amit korábban a 
pszichológusok sokak számára nem elég hitelesen állítottak, nevezetesen, hogy a megfelel! érzelmi stimuláció, 
biztonságos köt!dés, elfogadó szeretetkapcsolat hiánya detektálható az agyban, és látható, kimutatható, szoros 
összefüggést mutat a kés!bbi életkorokban tapasztalható tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal, 
illetve kapcsolatépítési és beilleszkedési problémákkal is. 
 
A kutatások másik iránya a kora gyermekkori fejlesztés és a kés!bbi iskolai teljesítmények, sikeresség között 
mutatható ki, amelynek nemzetközi szakirodalma mára szinte áttekinthetetlenül nagy, de sajnos 
Magyarországon csak nyomokban lelhet! fel.3 
 
»A szegénység által meghatározott családi folyamatok, amelyek a gyerekek kognitív fejl"dését 
befolyásolják két f" csapásvonalon magyarázhatóak (Foster, 2002). Az egyik mód, ahogyan a szegénység hat 
a gyerekek fejl"désére, a család képessége azoknak a szolgáltatásoknak, lehet"ségeknek a megvásárlására, 
amelyek a gyerek fejl"dését befolyásolják. A bevételek nem teszik lehet"vé a családok számára, hogy 
különórákat, nyári táborokat, kreativitást segít" oktatási segédanyagokat és foglalkozásokat, és jobb min"ség! 
kora gyermekkori ellátást, gondozást finanszírozzanak. Entlwise és kollegái (Entlwise, Alexander és Olson 1997) 
azt állítja, hogy ezek az iskolán kívüli tapasztalatok azok a kulcs momentumok, amelyek megkülönböztetik 
az alacsony és a közepes jövedelm# családok gyerekeinek eredményeit egymástól és amelyek jelent"sen 
növelik, ahelyett hogy csökkentenék a teljesítménybeli különbségeket. A másik faktor, amely a szegénység 
esetén determinálja a fejl"dést, az a szül"k érzelmi kapacitására, jóllétére, és gyerekeikkel folytatott 
interakcióira gyakorolt hatás, amely alapvet"en befolyásolja a gyerekek eredményeit. McLoyd és kollégái 
(McLoyd, 1990) például kimutatták a gazdasági nehézségek hatását a depresszióra, a szül"k csökken" 
képességét a gyerekeikkel folytatott interakcióra, és a megfelel"en és szeretve gondoskodásra. Összeadódva, 
a kevés rendelkezésre álló anyagi és érzelmi er"forrás, nem meglep" módon több száz kutatásban (Jencks és 

                                                
1Arthur Rolnick:The Best Investment We Can Make, www.childrenofthecode.org/interview/rolnick.htm, ugya-

nerr"l: Kecman, J.J.,: Investing in Disadvantaged Young Children is and Economically Efficient Policy, 
New York, 2006. 

2 Siegel, D.J.: The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are (Paper-
back), Guilford Press, ,New York 1999. 

Hoghughi, M.S, Long, N:Handbook of Parenting: Theory and Research for PracticeNicholas Long,  SAGE, 2004. 
Mayseless, O (szerk) Parenting Representations: Theory, Research, and Clinical Implications (Cambridge Stud-

ies in Social and Emotional Development) Cambridge Studies on Social and Emotional Development, 
2006. 

Grossmann, K.E, Klaus, E, Waters, E (szerk): Attachment from Infancy to Adulthood: The Major Longitudinal 
Studies New York, The Guilford Press 2006. 

3 például: Neuman, S, Celano, D: The knowledge Gap: Implications of leveling the playing field for low and 
middleincome children, Reading research Quarterly  2006.41. 35-70.oldal,  Hart, B,Risley,T: The Early 
Catastrophe, American Educator, 27(4),  2003, Lee, V., Burkam D., T.: Inequality at starting gate 
Washington D.C, Economic Policy Institute, 2002    
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Philips, 1998) mára dokumentáltan drámai, lineáris, negatív összefüggést mutat a szegénység és a gyerekek 
kognitív fejl"dési eredményei között.«4 
 
Hozzá kell tennünk, hogy ez az összefüggés nem feledtetheti velünk, hogy a szül!k képessége az "elég jó 
szül!ségre" és gyerekük megfelel! korai fejlesztésére nem kizárólag a szegénységgel függ össze, számtalan más 
rizikófaktorra kell figyelnie a gyerekek fejl!dését kísér!knek.5 
 

                                                
4Neuman, S.,B.: The Knowledge Gap:Implications for Early Education, in: Cognitive and Linguistic Building 

Blocks, … 
5 Herczog Mária: Gyermekbántalmazás, Complex, 2007, Budapest 
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1.4. Átfogó program: 
 
Az 1.1. fejezetben bemutatott programok nagy száma kell"en érzékletes képet nyújt arról, 
hogy egy újabb önálló program ahelyett, hogy tisztábbá, átláthatóbbá tenné, csak még 
összetettebbé változtatná a programok rendszerét, ezért csak tovább rontana a képen. 
 
A véd"n"i rendszer fejlesztésére irányuló er"feszítéseknek ezért egy olyan keretbe kell 
illeszkedni, amely az elérend" cél – a kora gyermekkori fejlesztés támogatására alkalmas 
véd"n"i m!ködés biztosítása – szempontjából megfelel" mértékben figyelembe veszi, illetve 
integrálja a már létez" programokat. 
 
Ennek során legalábbis annak a lehet"ségét kell megteremti, hogy a már futó hazai és uniós 
támogatású gyermekszegénység elleni programokhoz rendelt források a véd"n"i rendszer 
fejlesztésére is felhasználhatóak legyenek ott, ahol a véd"n"i fejlesztés eredményei az adott 
forrást biztosító program célkit!zéseink hatékonyabb elérését bizonyíthatóan szolgálhatják. 
 
A fenti elvárásokra tekintettel a program felépítése az alábbi szempontokhoz igazodik: 
 
1. Probléma- és célmeghatározás 
 
A probléma és célmeghatározást néhány körülmény alapvet"en determinálja: A jelen 
dokumentum egyik feladata, hogy a program prioritásait meghatározza. A prioritások a 
programnak nem önmagában álló elemei, hanem a problémák által meghatározott célokból 
következnek és a célok teljesítésén keresztül a problémák megoldását garantáló 
intézkedésekhez vezetnek. Ezen túlmen"en a prioritásoknak – mivel a program 
végrehajtásához a kormányzat els"dlegesen Uniós forrásokat kíván igénybe venni – 
illeszkednie kell az Uniós források felhasználásának szabályait rögzít" Operatív Programok 
célrendszeréhez. 
 
A célrendszert a megoldásra váró problémák és a megoldásukhoz felhasználható 
eszközrendszer azonosítását követ"en a Kormány illetve az egyes minisztériumok határozzák 
meg az általánostól a konkrét felé haladva. 
 
2. Helyzetelemzés 

 
Feltételezés: 
A gyenge iskolai teljesítmények alapján feltételezhet", hogy a gyermekek iskolarendszer! 
képzésben tapasztalt lemaradása annak a következménye, hogy a fejl"désükr"l a képzést 
megel"z"en, a korai gyermekkorban gy!jtött információk nem megfelel"en hasznosulnak. 
Vagyis jelenlegi állapotban a véd"n"i rendszerben gy!jtött információk nem jutnak el 
minden esetben a megfelel" helyre, pedig ezek megfelel" használata létfontosságú lenne a 
magyar gyerekek és szül"k számára (egyrészt népegészségügyi-, kés"bbi pedig oktatási 
szempontból). 
 
Feladat: 
Eldönteni, hogy a helyzetelemzés meger"síti-e a feltételezést. Ennek érdekében az alábbi 
tevékenységek elvégzése szükséges: 
 
a) Állapotleírás => Hogyan m!ködik ma a véd"n"i rendszer? 



 13 

 intézményi feltételek (a magyarországi véd"n"i körzetek száma, betöltöttsége, az 
ellátást nyújtó véd"n"k száma összesen, a körzeti véd"n"k száma, az iskola 
véd"n"k száma, a véd"n"i ellátás humáner"forrás-helyzete, infrastruktúrája), 

 feladatmegosztás a véd"n"kkel kooperáló szerepl"kkel (a véd"n"i rendszer 
általános m!ködési környezete, a háziorvosi- és, szakorvosi rendszerrel kialakított 
kapcsolatok és folyamatok), 

 információáramlás (milyen adatokat, milyen rendszerességgel, milyen módon és 
milyen formában gy!jt a rendszer, s azokat kinek továbbítják, illetve az adatok 
kezelésére ki és milyen feltételekkel jogosult jogosult, milyen módon, hol és 
hogyan történik ma a véd"n"i rendszer m!ködésér"l – infrastruktúrájáról, 
humáner"forrás-helyzetér"l – tájékoztató információk gy!jtése, feldolgozása, 
ÁNTSZ, OEP, OGYEI, stb.), 

 szabályozás (az ellátások finanszírozása a reform el"tt és után, a finanszírozott 
ellátások alakulása, demográfiai és ellátási jellemz"k jelenleg és az el"rejelzések 
alapján, a reform hatása a véd"n"i ellátásokra, a véd"n"i rendszerrel kapcsolatban 
álló más rendszerekre vonatkozó reformszabályok hatása a véd"n"i rendszerre), 

 pénzügyi elszámolások (a finanszírozási rendszer folyamatainak, szerepl"inek 
leírása jelenleg és a jöv"ben a várható szabályozás ismeretében). 

 
b) El"rejelzés (miért nem jó, ahogy most van?) => ehhez szakszer! rendszerleírás kell: 

 jogszabályok, pénzügyek, 
 információáramlás (annak tárgyi, jogszabályi és hálózati feltételei). 

 
3. Javaslat a rendszer átalakítására a helyzetelemzésben azonosított problémák alapján => 

hogyan lehetne mindezt úgy átalakítani, hogy valóban m!ködjék is? 
 
Feladat: a 2. fejezet a) pontjában vázolt problémákon részletesen végigmenni, és javaslatot 
tenni a változtatásra. 
 

4. A rendszer átalakításához szükséges teend"k meghatározása (javasolt intézményi 
struktúra, költségvetés, felel"sök, határid"k, a figyelembe veend" – a véd"n"i rendszer 
m!ködésére hatást gyakorló – egyéb tényez"k, kormányzati döntések, küls" kockázatok 
azonosítása). 
 
Feladat: a 2. fejezet b) pontját elhelyezni egy mátrix-szemléletben: milyen típusú 
feladatokat jelentenek a javasolt változtatások: 
 

 fejlesztés (NFT), 
 költségvetési elkötelezettség (fenntartható dolgok), 
 jogszabályalkotó munka, 
 infromatikai feladatokhoz tartozó adatvédelem 
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2. HELYZETELEMZÉS 
 
2.1. A véd"n"i rendszer strukturális problémái 
 
2005-ben a véd"n"i rendszer struktúrája és az 1993 óta fennálló, egyenl"tlen, átláthatatlan, 
nem feladatarányos, „kialkudott” véd"n"i finanszírozási rendszer lényegesen megváltozott. A 
változást sürgette a gondozottak évtizedek óta tartó csökkenése, továbbá a 
gyermekvédelemben, a Népegészségügyi Program feladataiban való eredményesebb 
közrem!ködés iránti szakmai igény is. 
 

2.1.1. Intézményi feltételek, a humán er"forrás kérdése 
 
Az els" hivatásos véd"n"i szervezet, az 1915-ben alapított Országos Stefánia Szövetség, célja 
pedig az anya- és csecsem"védelem volt. 
 
1927-ben az Országos Közegészségügyi Intézet keretében jött létre a Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Hálózat, mely a Stefánia Szövetséghez képest szélesebb kör! tevékenységet 
folytatott. Az anya-csecsem"védelmen kívül az iskola-egészségüggyel, a nemi betegségek, a 
tuberkulózis elleni küzdelemmel, a szegények otthoni ápolásával és szociális gondozással is 
foglalkozott. Az egészségvédelmi munka végzése az egészségházakban folyt. Az 
egészségházban váró-és vetk"z" helyiséget, a községekben zuhanyfürd"t, véd"n"i lakást 
biztosítottak. Az egészségházak nagysága a munka méreteinek megfelel"en kerültek 
kialakításra. 
 
1940-ben a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Hálózat és a Stefánia Szövetség egyesült. 
 
1975-ben bevezették a fels"fokú véd"n"képzést. Mindezt az 1960-as évek végén kibontakozó 
családpolitikai intézkedések, továbbá a tudomány fejl"dése indokolta, amely növelte a véd"n" 
személyének és tevékenységének a jelent"ségét. A képzés célja az volt, hogy a véd"n"k 
megfelel" ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek a családközpontú, korszer!, véd"n"i 
gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásához. Mindez különösen arra tekintettel vált 
fontossá, hogy az egészségfejlesztés, az egészséges életmódhoz szükséges magatartás 
kialakítása, az egészséget károsító szokások befolyásolása, a hagyományostól eltér" 
multidiszciplináris és multiszektorális szemléletet és módszereket igényelt, amelyek 
alkalmazása nagyon id"igényes. 
 
Az 1990-es évek els" felében nagyfokú bizonytalanság alakult ki a véd"n"i ellátás jöv"jét 
illet"en. Több év telt el úgy, hogy a véd"n"i szolgálat szabályozására, operatív irányítására és 
felügyeletére vonatkozóan nem állt rendelkezésre jogszabály. Az egészségügyi alapellátás 
reformjával azonban jelent"s változás következett be a struktúrában: A véd"n"i ellátás 
biztosítása a települési önkormányzatok feladata lett. A szabad orvosválasztással pedig 
megsz!nt az ún. egy körzeti orvos és az 1-2 körzeti véd"n"b"l álló egység. 
 
A házi gyermekorvos és a háziorvos által ellátottak köre, (a praxist választók) már nem 
teljesen azonos a véd"n"k által ellátottak körével (a körzetbe tartozókkal). Ez jelent"s 
változást, anomáliákat, funkcionális zavarokat hozott az együttm!ködésben, a 
kapcsolattartásban azok között a területi véd"n"k és házi orvosok között, akik a „közösen” 
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ellátandók vonatkozásában már nem egy helyen (egy tanácsadóban) és vagy nem egy id"ben 
(közös tanácsadáson) vannak jelen az ellátás nyújtásakor. 
 
A privatizációnak, illetve az ún. funkcionális privatizációnak sok véd"n"i tanácsadó 
(egészségház) esett áldozatul. Sok tanácsadó a háziorvosok használatába került. Ez számos 
helyen nem tette lehet"vé az önálló véd"n"i tanácsadás szervezését, vagy csak meghatározott 
id"tartamban, ami korlátozta, hogy a lakosság többségének megfelel" id"ben kerüljön 
megtartásra. 
 
Ráadásul az ellátandók száma is nagyon magas volt, mely – a körzeti véd"n"i szolgálatról 
szóló, akkori 5/1995. (II. 8.) NM rendelet alapján – úgy került meghatározásra, hogy 
„lehet"leg ne haladja meg a 400 f"t”. Mégis voltak olyan körzetek, ahol 800-900 f"t láttak el. 
 
A véd"n"i szervezet ma az alábbi tagozódást mutatja: 
 
a) Területi véd"n"k, iskola-véd"n"k – véd"n"k az alapellátásban 
Az egészségügyi alapellátás körében a települési önkormányzat gondoskodik a véd"n"i 
ellátásról. Ide tartozik a területi véd"n"i ellátás (korábban körzeti véd"n"i szolgálat), mely 
magában foglalja az óvodai ellátást is, valamint az iskola-egészségügyi ellátás. E két ellátási 
forma vállalkozási formában is biztosítható. Ez azonban nem jellemz", mert 2004-ben 66 f", 
2005-ben, 72 f", 2006-ban 102 f" nyújtott véd"n"i ellátást vállalkozás formájában. 
 
A területi véd"n"k a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött 
fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél vannak 
jelen a család életében. Az ország összes önálló településének száma 3144 (Budapest nélkül). 
Ebb"l 1730 rendelkezik legalább egy szervezett véd"n"i állással (55%). 
 

 
 
A szervezett területi véd"n"i állások száma 2006-ban 4042 volt, a betöltött 3808 (94,2%), a 
betöltetlen 234. (Forrás: KSH, OSZMK) 
 
Az iskola-véd"n"i tevékenységet ellátók a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú 
nappali rendszer! iskolai oktatásban résztvev"k megel"z" iskola-egészségügyi ellátásában 
vesznek részt. Közrem!ködnek az el"írt orvosi vizsgálatok, sz!r"vizsgálatok, véd"oltások 
szervezésében, elvégzik az általuk végezhet" sz!r"vizsgálatokat, részt vesznek az iskolai 
helyiségek, és környezet, az étkeztetés higiénés ellen"rzésében. Fontos feladatuk a fokozott 
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gondozást igényl"k nyilvántartása, támogatása, állapotuk nyomon követése, továbbá az 
egészségnevelés, a pályaválasztás segítése, szükség esetén az els"segélynyújtás. Feladatuk 
ellátásában szorosan együttm!ködnek az iskolát ellátó orvossal, a pedagógusokkal, a 
szül"kkel, a gyermekekkel és más illetékes szakemberekkel, civil szervezetekkel. 2006-ban az 
iskola-véd"n"i feladatokat f"állásban ellátó véd"n"i állások száma 957 f" volt, melyb"l a 
betöltött 918 f" (95,9%). 
 
b) Véd"n"k az egészségügyi szakellátásban – kórházi véd"n"k 
A kórházi véd"n"k a kórházakban a várandós-és gyermekágyas anyák ellátásában, az 
egészségnevelésben, a szoptatás segítésében, az anya-és újszülöttjének hazabocsátásának 
el"készítésében vesznek leginkább részt. Szükség esetén felveszik és tartják a kapcsolatot a 
lakóhely szerint illetékes területi véd"n"vel. Tevékenységükr"l, adatszolgáltatási 
kötelezettségükr"l jogszabály nincs. 
 
Ennek kidolgozása fontos jöv"beni feladat. Korábban minden szülészeti intézményben volt 
kórházi véd"n". Az ÁNTSZ vezet" véd"n"k jelentése alapján, 1998-ban 86 kórházban, 97 
kórházi véd"n" dolgozott. Kórházi alkalmazásban 69 f" (71%) volt, míg 22 f" 
önkormányzati, 6 f" pedig ÁNTSZ alkalmazásában volt és részfeladatként látta el ezt a 
tevékenységet. 
 
Jelenleg a hatályos jogszabály a „rooming-in típusú neonatológiai osztályokon írja el" véd"n" 
biztosítását. [8] 2005-ben végzett felmérés alapján 96 szülészeti intézményb"l 75-ben 
dolgozott 79 f" kórházi véd"n". 4 intézményben 2-2- f"t alkalmaztak. 21 intézmény nem 
rendelkezett kórházi véd"n"vel. 
 
c) Véd"n"k az ÁNTSZ-ben 
Az ÁNTSZ-ben dolgozó vezet" véd"n"k egyrészt a Családvédelmi Szolgálatban, másrészt a 
szakmai felügyeletben végzik a munkájukat. 
 
Az ÁNTSZ szervezetében létrehozott Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) 1993-ban a 
magzati élet védelmében kezdte meg m!ködését, a városok többségében, véd"n"i képesítéssel 
rendelkez" szakemberek közrem!ködésével. Feladatuk az oktatási intézményen kívüli 
családtervezési ismeretek terjesztése, a válsághelyzet! várandós anyák segítése, támogatása, 
illetve a terhesség-megszakítás el"tti és utáni tanácsadás biztosítása. A CSVSZ-ben 2006-ban 
a szervezett állások száma 113 f" volt, a betöltött 108 f" (95,6%). 
 
A szakmai felügyeletben m!köd" véd"n"k ehhez képest a véd"n"i munka szakmai 
felügyeletét végzik. Feladatuk közrem!ködni a véd"n"i ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelel" m!ködésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok végrehajtásának el"segítésében, a szakmai irányelvek, min"ségi 
követelmények közvetítésében, és mindezek együttes megvalósításának ellen"rzésében és 
folyamatos nyomon követésében. 
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Az ábrán látható a nyilvántartott, összes szervezett és betöltött véd"n"i állások (területi, teljes 
munkaidej! iskolai, CSVSZ, ÁNTSZ vezet" véd"n"i) alakulása 1997-2006 között. 2006-ban 
a szervezett összes állás 5270 volt, a betöltött 4985 (94,5%) (Forrás: KSH, OSZMK1). 
 
Fels!fokú képesítéssel nem rendelkez! véd!n!k számának alakulása 
Véd"n"i állás fels"fokú képesítés nélkül 1988-tól nem tölthet" be, kivétel képeztek a „védett 
korban” lev" kollégan"k, valamint, ahol az ellátási érdekre való tekintettel nem lehetett 
másképp megoldani. Az ÁNTSZ vezet" véd"n"k felmérése szerint 1997-ben véd"n"i munkát 
végz"k közül összesen 300 f" volt a f"iskolát nem végzettek száma. Ebb"l 137 f" (45,5%) 
rendelkezett - a korára való tekintettel - felmentéssel 18/1992 NM rendelet 2.§ (4) 
bekezdésére hivatkozva. A f"iskolai képesítéssel nem rendelkez"k közül 267 f" (89%) volt, 
aki körzetet látott el. 2007-ben a f"iskolai képesítéssel nem rendelkez" véd"n"k száma 
összesen 36 f", közülük 33 lát el körzetet. Többségük nyugdíjas korú és azokon a 
településeken dolgoznak, ahol nem sikerült betölteni f"iskolai képesítés!vel az állást. (Forrás: 
OTH) 
 
A területi véd!n!k által ellátott települések számának alakulása 
A kialakult szervezeti anomáliáknak köszönhet"en egy véd"n" teljes munkaidej! 
foglalkoztatásához gyakran csak 3-6, vagy annál több településr"l gy!lik össze annyi 
gondozott, hogy biztosítható legyen a szükséges finanszírozási díj. Ilyen körülmények között 
még „t!zoltó” munka sem végezhet". Az id" jelent"s része ugyanis utazással telik. A 
létszámhiány pedig jellemz"en olyan településeket érint, ahol a leginkább a hátrányos 
helyzet! családok élnek. 
 
A véd"n"i ellátás min"sége tehát nagymértékben függ attól, hogy a területi véd"n"nek 
mennyi települést, illetve mennyi fokozott gondozást igényl" családot, gyermeket kell 
ellátnia. 2006- ban az egy települést (körzetet) ellátók száma 3143 volt (78%), a két települést 
ellátók száma 509 (12,6%), a három települést ellátók száma 214 (5,3%), a négy települést 
ellátók száma 101, az öt települést ellátók száma 40, a hat települést ellátók száma 16 és a 
hatnál több települést ellátók száma 8 volt. A három vagy annál több település ellátása esetén, 
ha a gyors közlekedési lehet"ség, pl. gépkocsi használata nem biztosított (és jellemz"en nem 
biztosított), akkor a teljes kör! véd"n"i ellátás nem biztosítható. Így az esélyegyenl"ség sérül, 
a hozzáférés jelent"sen csökken. Az elmúlt évben három vagy annál több települést ellátók 
száma 379 volt. 
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A hatnál több települést ellátó körzetek száma 2006-ban 8 volt: 

 A nyugat-dunántúli régióban 4 véd"n": 
! Csesztreg  (67 család, 86 gondozott), 
! Rédics   (76 család, 82 gondozott), 
! Zalabaksa  (67 család, 69 gondozott), 
! Mórichida  (116 család, 161 gondozott). 

 Az észak-magyarországi régióban 2 véd"n": 
! Baktakék  (145 család, 327 gondozott), 
! Krasznokvajda  (57 család, 93 gondozott). 

 A dél-dunántúli régióban 1 véd"n": 
! Almamellék  (58 család, 78 gondozott). 

 A közép-dunántúli régióban 1 véd"n": 
! Zánka   (108 család, 179 gondozott). 

 
A hat települést ellátók száma pedig 16 volt: 

 A dél-dunántúli régióban 9 véd"n": 
! Baksa   (120 család, 151 gondozott), 
! Sásd   (94 család, 134 gondozott), 
! Bükkösd  (126 család, 170 gondozott), 
! Dencsháza  (61 család, 96 gondozott), 
! Hetvehely  (38 család, 77 gondozott), 
! Nemeske  (64 család, 73 gondozott), 
! Somogyapáti  (121 család, 144 gondozott), 
! Szentlászló  (72 család, 103 gondozott), 
! Szentbalázs  (132 család, 95 gondozott). 

 Az észak-magyarországi régióban: 4 véd"n": 
! Nagybárkány  (178 család, 328 gondozott), 
! Alsótold  (17 család, 27 gondozott), 
! Perkupa  (43 család, 95 gondozott), 
! Fels"vadász  (108 család, 197 gondozott). 
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 A nyugat-dunántúli régióban: 3 véd"n": 
! Salomvát  (90 család, 107 gondozott), 
! Szentgyörgyvölgy (33 család, 43 gondozott), 
! #rimagyarósd  (52 család, 83 gondozott). 

 
Helyettesítéssel ellátott területi véd!n!i körzetek 
A véd"n"i ellátást nem jellemzi a differenciált ellátás, ami azt jelenti, hogy igyekszik 
ugyanazt nyújtani a helyettesített körzetben is, mint a „saját” (nem helyettesített) körzetében. 
Ez azt eredményezi, hogy a „saját” és a helyettesített körzetben egyaránt „t!zoltó” munka 
(vagy még az sem) folyik. Az 5. sz. ábrán látható a „saját” és a helyettesítésben ellátott 
körzetek regionális szint! alakulása. 2006. december 31-i állapotnak megfelel"en a 
helyettesített körzetek száma 516 (12,8%) volt. A tartósan (három hónapnál hosszabb ideig) 
helyettesített véd"n"i körzetek száma 480 (11,9%). A 3 évnél régebben betöltetlen állások 
száma 10% körüli. Tartós helyettesítést tekintve a legrosszabb a helyzet Hajdú-Bihar 
megyében (43 körzet), különösen Hajdúszoboszló térségében (22 körzet), továbbá az alábbi 
megyékben: 
 

 Jász-Nagykun –Szolnok megyében (32 körzet), különösen az ÁNTSZ Karcag térségében (12 
körzet); 

 Heves megyében (30 körzet), különösen az ÁNTSZ Eger térségében (12 körzet); 
 Nógrád megyében (23 körzet), különösen az ÁNTSZ Salgótarjáni térségében (13 körzet); 
 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (36 körzet), különösen az ÁNTSZ Edelény térségében (13 

körzet) és Szerencs térségében (12 körzet); 
 Veszprém megyében (26 körzet), különösen az ÁNTSZ Balatonalmádi térségében (13 körzet); 
 Bács-Kiskun megyében (40 körzet), különösen az ÁNTSZ Baja térségében (12 körzet). 

 

2.1.2. Feladatmegosztás a véd"n"kkel kooperáló szerepl"kkel 
 
A véd!n!i munkában érvényesül! munkamegosztási kényszer: 
 
A véd"n"i szakma olyan n"i foglalkozás, mely az empátiára, gondoskodásra, szolidaritásra, a 
teljes személyiség mások érdekében történ" önfeláldozó átadására, a hagyományos családi 
tapasztalatok foglalkozási szintre történ" átsugárzására épül, azaz elválaszthatatlanul 
megtalálható benne a magánélet és a közfeladat. 
 
A véd"n"i szerep sajátos peremszerep. Egészségügyi f"iskolai végzettséghez kötött, 
úgynevezett értelmiségi szakma, ugyanakkor az egészségügyi hierarchián belül alacsony 
szinten helyezkedik el. A gondozottak számára a véd"n" az egészségügyi intézményrendszert 
képviseli, ami az iskolázottságban, a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely szerint 
alacsonyabb szinten lév" családok számára – a szakért"i tekintély fölényével bírhat. 
 
A véd"n"k egyéni, n"i életútja és pályaválasztása, karrierútja e két szerepkör sajátos 
interferenciáját hordozza magában. Diplomát szereznek, egyúttal olyan pályát választanak, 
amelyben a saját családi tapasztalatok (párkapcsolat, családtervezés, gyermeknevelés, stb.) a 
foglalkozási szerep immanens részét képezi. 
 
E tényeknek a mindennapi tevékenység során mind a foglalkozási szervezeti hierarchiában, 
mind a családokkal való kapcsolattartásban megvan a maguk jelent"sége. Kérdés, hogy az 
intézményesen szerzett tudás és a n"i tapasztalatokból származó tudás ötvözete milyen módon 
befolyásolja a véd"n"k gondozottaival folytatott munkáját, különös tekintettel a konkrét 
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egészségügyi szolgáltatáson túli – életvezetésre, életmódra, családi munkamegosztásra és 
feladatokra vonatkozó – tanácsadásra. 
 
A véd"n" etnikai hovatartozása révén is határszerepben van. Magyarországon csak elenyész" 
számban vannak roma véd"n"k, így elmondható, hogy a véd"n"i szakma a többségi magyar 
társadalom képviseletében tevékenykedik, egyszerre közvetítve a korszer! egészségügyi 
ellátás szakmai normáit és egy speciális társadalmi csoport családra vonatkozó értékeit. 
Kérdés, hogy a társadalmi hierarchia legaljára szorult, ezen belül etnikai mássága miatt 
el"ítélettel sújtott, diszkriminált társadalmi csoport, a magyarországi romák körében végzett 
véd"n"i munka hogyan birkózik meg azokkal a konfliktusokkal, amelyek adandó alkalommal 
a cigány közösségek többségit"l eltér" hagyományaiból, életmódjából, családfelfogásából, 
értékrendszeréb"l fakadnak. 
 
A konkrét munkamegosztás a véd!n!i feladatok tükrében: 
 
A megel"zés multidiszciplináris és multiszektoriális együttm!ködést igényel. Mindenkinek és 
minden szakterületnek a feladata. A véd"n"i, az orvosi és más szakemberek tevékenysége 
egymást kiegészíti. 
 
Az egymást kiegészít" feladatellátáson alapuló munkamegosztás és az abban résztvev" 
partnerek a legegyértelm!bben a véd"n"i feladatok ismeretében azonosíthatók. 
 
Mindezt az alábbi jogszabályok rögzítik: 

 A területi véd"n"i ellátási feladatokat a területi véd"n"i ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESzCsM rendelet, 

 Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében ellátandó véd"n"i feladatokat az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, 

 A véd"n"k által elvégzend", az el"z"ekben fel nem sorolt sz!r"vizsgálatokról a kötelez" 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehet" betegségek megel"zését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a sz!r"vizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet, 

 A véd"n"k által elvégzend", az el"z"ekben fel nem sorolt fert"z"betegségekkel és 
járványokkal kapcsolatos vizsgálatokról a fert"z" betegségekr"l és járványokról szóló 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 

 Egyéb véd"n"i feladatokat, illetve más szervek vonatkozásában a véd"n"kkel való 
kapcsolattartásra vonatkozó feladatokat rögzít a képzési kötelezettségr"l és a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet és a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
Rendelet. 

 
A területi véd!n! feladata: 
 

 a n"védelem, ezen belül 
! a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 
! az anyaságra való felkészülés segítése, 
! a lakossági célzott sz!r"vizsgálatok szervezésében részvétel; 
 

 a várandós anyák gondozása a 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet alapján az alábbiak 
szerint: 
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! vezeti az állapotos n"k nyilvántartását, összegy!jti és meg"rzi a vizsgálati 
eredményeket, illetve azokat rávezeti a terhesgondozási törzslapra, kiállítja és kiadja a 
várandós gondozási könyvet, a leleteket és saját megállapításait rögzíti a 
terhesgondozási könyv megfelel" rovataiban, 

! a nyilvántartásba vett személyeket otthonukban, illet"leg a tanácsadóban folyamatos 
gondozásban részesíti, 

! közrem!ködik a terhes n" egészségi állapotát ellen"rz" alapvet" vizsgálatok 
elvégzésében, 

! konzultál a várandósgondozásban részt vev" szülész-n"gyógyász szakorvossal és a 
háziorvossal, 

! figyelemmel kíséri az állapotos n" szociális, családi és munkahelyi körülményeit, 
egészségi és pszichés állapotát, szükség esetén - az állapotos n" beleegyezésével - 
kezdeményezi ezek megváltoztatását a munkaadónál vagy az érdekképviseleti 
szerveknél, 

! tájékoztatja az állapotos n"t a rá vonatkozó jogosultságokról, 
! megszervezi a szülésre felkészítést, lehet"leg a férj (élettárs) bevonásával, kiemelt 

figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására, felvilágosító foglalkozásokat szervez, 
szorgalmazza az együttszülés lehet"ségének megteremtését, a szülészeti intézmény 
felkeresését még a szülést megel"z"en; 

 a gyermekágyas id"szakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 
életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

 a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során 
! a családlátogatás, véd"n"i tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet 

szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szül"-gyermek kapcsolat 
kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a 
gyermek fejl"déséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek 
nyújtása, 

! az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és 
környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsem"k és gyermekek pszichoszomatikus 
fejl"désének fokozott figyelemmel kísérése és segítése, 

! a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való 
táplálás szorgalmazása különösen az els" 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás 
helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, 

! sz!r"vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján, 
! a gyermek fejl"dését veszélyeztet" tényez" észlelése, 
! a család felkészítése a beteg csecsem" és gyermek, otthoni ápolására, 
! az egészségi ok miatt fokozott gondozást igényl", a krónikus beteg, a 

fogyatékossággal él", valamint a magatartási zavarokkal küzd" gyermek és családja 
életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttm!ködve a háziorvossal és szükség 
esetén más illetékes szakemberekkel, 

! a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött véd"oltások fontosságáról, a véd"oltások 
szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben 
foglaltak szerint; 

 az óvodában a véd"n"i feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a 
külön jogszabályban foglaltak szerint; 

 az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek 
gondozása; 

 családgondozás keretében, 
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! a gondozott családban el"forduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 
megel"zése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a 
harmonikus, szeret" családi környezet kialakításához, 

! soron kívüli családlátogatás végzése az iskolavéd"n" írásbeli jelzése alapján, 
! a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás 

kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga 
által el"idézett súlyos veszélyeztet" magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztet" ok 
fennállása esetén, 

! figyelemfelhívás a népegészségügyi sz!r"vizsgálaton történ" megjelenés fontosságára, 
továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehet" ajánlott sz!r"vizsgálatokról, 

! tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehet"ségekr"l; 
 az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel. 
 
Az iskola-egészségügyi feladatot végz! véd!n! feladata: 
 

 Alapsz!rések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint: 
! testi fejl"dés (súly, hossz, mellkörfogat), 
! pszichomotoros, mentális, szociális fejl"dés, 
! érzékszervek m!ködése (látásélesség, színlátás, hallás), 
! BCG-heg ellen"rzése, 
! mozgásszervek sz!rése (lúdtalp, gerincelváltozások), 
! golyvasz!rés, 
! vérnyomásmérés. 

 A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellen"rzése, testi, szellemi fejl"désük 
ellen"rzése, regisztrálása. 

 Els"segélynyújtás. 
 Az orvosi vizsgálatok el"készítése. 
 A véd"oltásokkal kapcsolatos szervezési, el"készítési feladatok elvégzése. 
 A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzd"k életvitelének segítése. 
 Részvétel az egészségtan oktatásában els"sorban az alábbi témákban: 
! az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, 

betegápolás, els"segélynyújtás), 
! családtervezés, fogamzásgátlás, 
! szül"i szerep, csecsem"gondozás, 
! szenvedélybetegségek megel"zése. 

 Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az 
étkeztetés higiénés ellen"rzésében való részvétel. 

 Kapcsolattartás a szül"kkel (szül"i értekezlet, családlátogatás). 
 Pályaválasztás segítése. 
 Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

ambuláns napló, véd"oltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása 
stb.). 

 
Az ellátandó sz"rési feladatok: 
 
0-4 napos életkorban: 

 teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejl!dési rendellenességek sz"rése, 
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 testtömeg, testhossz, fej/mell-körfogat mérése és a hazai standardok szerinti 
értékelése, 

 ideggyógyászati vizsgálat, 
 csíp!ficam sz"rése, 
 érzékszervek m"ködésének vizsgálata: 
! hallás vizsgálata, 
! látás vizsgálata (vörös visszfény, pupilla-reakció, látásmagatartás), 

 veleszületett anyagcsere-betegségek: 
! galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz 

hiány, 
! tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: 

! jávorfaszörp betegség (MSUD), 
! tyrosinaemia I, II, 
! citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány, ASS), 
! arginosuccinic aciduria (arginosuccinát lyase hiány, ASL), 
! homocystinuria, 
! rövid-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (SCAD), 
! közép-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (MCAD), 
! hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoA dehydrogenase hiány (LCHAD), 
! nagyon hosszú-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (VLCAD), 
! Carnitin-palmytoil transferase hiány (CPT-I, II), 
! Carnitin transzport zavara (CT), 
! multiplex acyl-CoA dehydrogenase defectus (glutársav aciduria GA II), 
! beta-ketothiolase (oxothiolase) hiány, 
! glutársav aciduria I (GAI), 
! isovaleriánsav acidaemia (IVA), 
! metilmalonsav acidaemia (MMA), 
! propionsav acidaemia (PA), 
! 3-hydroxi-3-metilglutaryl-(HMG-)-CoA lyase, 
! methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC) 
! multiplex carboxylase hiány, 
! phenylketonuria 

 
1, 3 és 6 hónapos életkorban: 

 a pszichomotoros és mentális fejl"dés vizsgálata, 
 érzékszervek m!ködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás). 

 
1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente 

 testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat mérése), a 
fejl"dés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján, 

 a pszichés, motoros, mentális, szociális fejl"dés és magatartásproblémák vizsgálata, 
gyanú esetén szakellátásra irányítás, 

 érzékszervek m!ködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejl"dés 
vizsgálata, 

 mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis), 

 vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között évente. 
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6-18 év között: 

 a testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági 
állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejl"dés értékelése, 

 hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség esetén 
szakellátásra irányítás, 

 érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás), 
 mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-

rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman), 
 vérnyomásmérés. 

 
Az elvégzend!/elvégezhet! vizsgálatok: 
 
A terhesgondozás keretében: 

 testsúly, testmagasság mérése; 
 haskörfogat mérése; 
 symphysis-fundus távolság mérése; 
 vérnyomás mérése; 
 pulzus számlálás; 
 magzati szívm"ködés vizsgálata (frekvencia-számlálás); 
 a terhesség küls! tapintásos vizsgálata; 
 az eml!k szemrevételezése és tapintásos vizsgálata; 
 a terhes n! vizeletének vegyi és tesztcsíkos vizsgálata 

 
A véd!oltásokkal kapcsolatban: 

 az újszülöttkori BCG oltások eredményességének ellen"rzése 
 
Az egészségügyi kártev!k elleni védekezés keretében: 

 bölcs!dékben, nevel!otthonokban, gyermekvédelmi intézményekben gondozottak 
körében a tetvesség el!fordulásának tüzetes vizsgálata a felvétel alkalmával, majd 
havonta legalább egyszer az intézmény orvosának megbízására 

 
A véd!n! által kezelt adatok köre: 
 
Véd"n"höz más szervt"l bejöv" adat: 
 
!"#$%&'(# A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 4. 

és 5. §-ban foglalt vizsgálatok (vagyis a rendelet 2. és 3. számú 
mellékletében foglalt sz"r!vizsgálatok) leleteinek másolatai. 

 
2. melléklet: A terhesgondozást végz! orvos által elrendelt alábbi sz"r!vizsgálatok leleteit: 
1. Els! jelentkezés alkalmával 

 a méhen belüli terhesség igazolása az anamnesztikus adatok figyelembevételével 
bimanuális vizsgálattal, laboratóriumi terhességi próbával vagy szonográfiás vizsgálattal; 

 belgyógyászati vizsgálat; 
 fogászati vizsgálat; 
 betöltött 35 éves életkor felett genetikai tanácsadás. 
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2. További jelentkezések alkalmával 

 hüvelyi feltárás, inspectio; 
 hüvelyi váladék mikroszkópos vizsgálata, trimeszterenként egy-egy alkalommal; 
 kolposzkópos vizsgálat; 
 kolposzkópos vizsgálat és kenetvétel ráksz"rés céljából, amennyiben a népegészségügyi 

célú, célzott sz"r!vizsgálat szabályai szerint esedékes lenne 
 az eml!k tapintásos fizikális vizsgálata az anatómiai helyzet tisztázására, rendellenesség 

felderítésére és lehet!ség szerint korrigálására a szoptatás érdekében; 
 a testsúly és a testmagasság mérése, szükség esetén a medence méreteinek pontos 

meghatározása fizikális és m"szeres vizsgálatokkal; 
 pulzusszámlálás és vérnyomásmérés; 
 laboratóriumi vizsgálatok anyai vérmintából 
! A, B, 0 és Rh vércsoport meghatározás, ellenanyag sz"rés, 
! lues serologia, 
! haemostatus meghatározása trimeszterenként egyszer, 
! a 16. terhességi héten serum alfa-fötoprotein meghatározása, 
! postprandialis vércukorszintmérés a második trimeszterben; 

 laboratóriumi vizsgálatok anyai vizeletmintából 
! „középsugár”-minta vegyi vagy diagnosztikus csík vizsgálata fehérje-, cukor-aceton 

és gennyvizelés felfedezésére minden jelentkezés alkalmával, 
! centrifugált üledék mikroszkópos vizsgálata trimeszterenként; 

 a magzat fejl!désének és életjelenségeinek fizikális és/vagy m"szeres ellen!rzése 
! a 8-10. terhességi hétig ultrahangvizsgálat a méhen belüli terhesség igazolására, 
! a 16-18. hét között ultrahangvizsgálat végzése a vel!cs! záródási rendellenességek 

morfológiai sz"résére, 
! a 28. terhességi hétt!l vagy az azt követ! els! jelentkezést!l a haskörfogat és a 

symphysis-fundus távolság mérése, auscultatioval és/vagy dopplerrel magzati 
szívm"ködés vizsgálat minden jelentkezés alkalmával, 

! a terhes n! figyelmének felhívása a 34. hétt!l a magzatmozgás számolás végzésére, 
! a 38-39. héten egy-egy alkalommal, a 40. héten két alkalommal és utána 

másnaponként cardiotocographiás vizsgálat, 
! a 40. hét után kétnaponta amnioscopia végzése. 

 
3. melléklet: 
 
A terhesgondozás keretében szakorvosi javaslatra igénybe vett, alábbi sz"r!vizsgálatok 
leleteit: 
 

 az els! megjelenés alkalmával az anya betegségének megfelel! szakorvosi konzílium; 
 terhel! szülészeti-genetikai anamnézis esetén tartott genetikai konzílium; 
 a cervix-score meghatározására végzett bimanuális vizsgálatok; 
 toxoplasma, rubeola, CMV, hepatitis B, C aktuális fert!z!dés vagy annak gyanúja esetén 

a sz"r!vizsgálatot végz! laboratóriummal történt szakmai konzultáció, 
 genitourinalis és székletfert!zöttség sz"rése; 
 orális glucose terheléses teszt (OGTT), 3 órás; 
 vas-anyagcsere vizsgálatok; 
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 serum és vizelet hormonszint, illetve ürítési vizsgálatok a foetoplacentaris egység 
állapot-diagnosztikájára; 

 kiegészít! ultrahangvizsgálatok 
! a 28. hétt!l ismételt vizsgálatok a magzat méhen belüli növekedési és fejl!dési 

elmaradásának sz"résére, 
! nefroszonográfia a 20. terhességi hétt!l a veseüregrendszer tünetmentes tágulatának 

sz"résére; 
 a lepényi elégtelenség és a magzati oxigénhiány sz"rése a 34. hétt!l cardiotocographiával, 

magzati keringési vizsgálattal (doppler-flowmetria). 
 
$%&')*+,-%.(# A terhesgondozást végz! szülész-n!gyógyász szakorvos.#
Adatforrás: A terhes n! gondozási könyve, valamint szükség szerint az 

ahhoz csatolt külön lap. 
Jogforrás: A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 6.§ 

(1) bekezdés. 
 
 
/"#$%&'(# !"#$%&"'()*(++,-.#(-+/012'3+&"1,)(4(#"#(-'0-053+06#
$%&')*+,-%.(# !" #$%&" '()*(++,-.#(-+/012'3+&" 1,)(4(#" (4+7" (48'0+2'3+3'"

9(4:4%&/+-34;"+/(#,4<6"
012314456(" !"#0-/0'&",4('"%,5(4#,)74"+/;4;"=>>?6",%&"@AABA6"'C)%,D<"==6"

E"F=G"H(1(/5,+6"
"
"
7"#$%&'(# Az oltott gyermek adatai.#
$%&')*+,-%.(# ÁNTSZ városi intézet. 
Adatforrás: Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert kiszolgáló Informatikai 

Rendszer (EFRIR) Véd!oltási alrendszere. 
Az adatközlés formája: Elektronikus úton. 
Az adatközlés ideje: A véd!n! által végzett folyamatos oltási rend szerinti oltások és 

kampányoltások, valamint az oltott gyermek adatainak az 
ÁNTSZ városi intézete részére történt továbbítását és az 
EFRIR-ben való rögzítését követ!en. 

Címzett: A gyermek lakóhelye szerint illetékes véd!n!. 
Jogforrás: A fert"z" betegségek és a járványok megel"zése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekr"l szóló 18/1998. (VI. 13.) 
NM rendelet 13.§ (4) bekezdés a) és b) pont. 

 
 
Véd"n" által felvett adat: 
 
8"#$%&'(# Állapotos n!k. 
Az adatrögzítés helye Az állapotos n!k nyilvántartásában. 
Jogforrás: A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 3.§ 

(1) bekezdés, a) pontja. 
 
 
9"#$%&'(# Állapotos n!k vizsgálati eredményei. 
Az adatrögzítés helye A terhesgondozási törzslapon. 
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Jogforrás: A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 3.§ 
(1) bekezdés, a) pontja, illetve 4. számú melléklete. 

 
 
Véd"n" által más szervnek továbbított adat 
 
:"#$%&'(# !"%(4(+/:4('(''"9(I475,+&")(D5(44(D(++,-(1"J106#
Adatforrás: A törvényes képvisel" önkéntes tájékoztatása. 
Adatfelvétel célja: A veleszületett fejl"dési rendellenességek okainak feltárása, 

megel"zése. Népegészségügyi célból történ" adatkezelés. 
Az adatközlés formája: A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását 

vezet" szerv által készített kérd"ív. 
;<=>*''(# !"K(4(+/:4('(''"L(D5(44(D(++,-(1"M)+/3-J+"N<&4%3D'0)'3+06#
Jogforrás: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésér"l és védelmér"l szóló 1997. évi XLVII. törvény 16.§ 
(3) bekezdés. 

 
 
?"#$%&'(# @# a folyamatos oltási rend szerint végzett oltások 

- az oltásnak az esedékesség hónapját követ! 2 hónapot 
meghaladó elmaradása 

- az oltásra kötelezett gondozottak el- és beköltözése (név, 
születési id!, lakcímváltozás feltüntetésével) 

- az iskolai kampányoltások (iskola-egészségügyi véd!n!) 
$%&'314456(# az ellátási területhez tartozó gondozottak egészségügyi 

dokumentációja, illetve az oltóorvos, és a városi intézet által 
megküldött oltási értesít!#

Az adatközlés formája: jelentés 
Az adatközlés ideje: - havonta az esedékességet követ! hónap 5. napjáig 

- az iskolai kampányoltások esetében az oltásra kijelölt 
id!szakot követ! hónap 15. napjáig 

Címzett: ÁNTSZ városi intézet (amely az adatokat az Epidemiológiai 
Felügyeleti Rendszert kiszolgáló Informatikai Rendszer 
Véd!oltási alrendszerébe rögzíti, az oltott gyermek adatai 
esetében haladéktalanul, a folyamatos oltási rend szerint végzett 
oltások adatai esetében havonta, a jelentés hónapját követ! 
hónap 15. napjáig, a kampányoltások adatai esetében az oltás 
befejezését követ! hónap 25. napjáig) 

Jogforrás: a fert"z" betegségek és a járványok megel"zése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekr"l szóló 18/1998. (VI.  
13.) NM rendelet 13.§ (1) és (2) bekezdése és a 15.§ (1) b) 
pontja. 

 
 
A"#$%&'(# A magzat egészséges fejl!dését befolyásoló bármely/minden 

körülmény.#
$%&'314456(# !"%,57D7"34'04"%,-/(''"gondozás.#
Adatfelvétel célja: Az egészséges fejl"dés biztosítása. Ennek keretében 

kezdeményezheti: 
- az állapotos n! kórházba utalását sürg!s esetekben, 
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- az állapotos n! szociális segélyezését, 
- az állapotos n! anyaotthonba történ! elhelyezését, 
- a születend! gyermek állami gondozásba vételét. 

Címzett: Kórház, a szociális igazgatás intézményei (helyi önkormányzat, 
államigazgatási szerv), anyaotthon, gyermekotthon, bíróság, 
rend"rség, ügyészség. 

Jogforrás: A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 
3.§ (2) bekezdése. 

 
 
B"#$%&'(# O(4(D',+"0/"&+1J40.(-,+/+,-:-<&"#8D13);46 
$%&'314456(# K040#(DD<&" &+1J40&" F;%J50&G" (-,+/+,-:-<&" 9(4050'J'" (443';"

J)%J+P"%,57D76#
Az adatközlés formája: Jelentés. 
Az adatközlés ideje: Évenként, az iskolaévet követ" szeptember 10. 
Címzett: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. 
Jogforrás: Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 

(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 
gy"jtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet, 1. számú 
melléklet, A rész, 3. sor. 

#
 
!C"#$%&'(# K,57D7&"I(4(D',+"C++/(+2'7I(6 
$%&'314456(# =G# K040#(DD<&"1C)/('&"%,57D7"

2) ÁNTSZ f"városi kerületi, városi intézet vezet" véd"n". 
3) ÁNTSZ f"városi, megyei intézet vezet" véd"n". 
4) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. 

Az adatközlés formája: Jelentés. 
Az adatközlés ideje: 1) Évenként, a tárgyévet követ" január 15-ig (a körzeti 

véd"n"k a székhely szerint illetékes ÁNTSZ f"városi 
kerületi, városi intézetének vezet" véd"n"jéhez). 

2) A tárgyévet követ" március 20-ig (az ÁNTSZ f"városi 
kerületi, városi intézetének vezet" véd"n"je az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központnak, Országos 
Gyermek-egészségügyi Intézetnek, Országos Alapellátási 
Intézetnek, Központi Statisztikai Hivatalnak, Országos 
Tisztif"orvosi Hivatalnak). 

3) A tárgyévet követ" április 28-ig (az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központ az EüM 
Egészségpolitikai F"osztálynak, ). 

Címzett: 1) A székhely szerint illetékes ÁNTSZ f"városi kerületi, városi 
intézetének vezet" véd"n"je (a körzeti véd"n"kt"l). 

2) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (az ÁNTSZ 
f"városi kerületi, városi intézet vezet" véd"n"t"l). 

3) EüM Egészségpolitikai F"osztály, 
Országos Gyermek-egészségügyi Intézet, 
Országos Alapellátási Intézet, 
Központi Statisztikai Hivatal, 
Országos Tisztif"orvosi Hivatal 
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(az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtól) 
Jogforrás: Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 

(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 
gy"jtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet, 1. számú 
melléklet, A rész, 4. sor. 

 
11. Adat: A gyermek 

 lakóhelyén életvitelszer"en tartózkodó hozzátartozók, más 
személyek elérhet!sége, 

 gondozásának/nevelésének szempontjából fontos 
személyek elérhet!sége, 

 háziorvosának, véd!n!jének, amennyiben óvodai, iskolai 
nevelésben részesül, az intézményvezet! elérhet!sége, 

 ügyének szempontjából lényeges megállapítások, a család 
körülményeinek értékelése. 

A gondnoksággal érintett személy 
 életvitele, gondozása szempontjából fontos személyek 

elérhet!sége, 
 háziorvosának, pszichiáter szakorvosának elérhet!sége, 
 igénybe vett szociális intézmény vezet!jének elérhet!sége, 
 anyagi és szociális körülményei, 
 ügyének szempontjából lényeges megállapítások. 

$%&'314456(# Q(4<+/2D&"%&/+-340'6"
Az adatközlés formája: Környezettanulmány. 
Az adatközlés ideje: A gyermekjóléti szolgálathoz eljuttatott felkérésben szerepl" 

id". 
Címzett: A gyermekjóléti szolgálat. 
Jogforrás: A gyermekek védelmér"l és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, valamint a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet 9.§ (2) bekezdése. 

 
 
Véd"n"r"l más szervnek továbbított adat: 
 
!/"#$%&'(# !"%,57D7"(4,)*('7+,-,)("%JD0'1J/;"050'J1#
$%&')*+,-%.(# N&DR+" #(-*0'3)J/%0" F%0-<&+" 0" +/:47'74" 0" *3/&J)%J+JD" 3'" 0"

%,57D7&-"#&D5(D1&P"01&'74"(/"0/"050'"H(+/()(/*('7G6#
Jogforrás: A gyermekek védelmér"l és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 135.§ (2) bekezdés cf) pontja. 
 
 
!7"#$%&'(# !" véd!n!i, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának 

alapját képez! adatok. 
$%&'314456(# M)+/3-J+"S-,+/+,-H&/'J+2'3+&"T,D/'3)#
Az adatközlés formája: Negyedéves, féléves, éves összesítés. 
Az adatközlés ideje: Elszámolást követ!en, a naptári id!szakokat követ! hónapban. 
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Címzett: Az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi Stratégiai 
Kutató Intézet és az Országos Szakmai és Módszertani Központ. 

Jogforrás: Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 
gy"jtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet, 2. számú melléklet, 
C rész, b) pont, 4. alpont. 

 
Következtetések a véd!n! és a többi intézmény partnerségér!l: 
 
Bár a fentiek alapján egyértelm!, hogy a véd"n"k a feladataik ellátása során közvetlen és 
gyakori kapcsolatban állnak más egészségügyi szolgáltatókkal, a feladatellátást nehezíti, hogy 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a véd"n"i körzetek elváltak egymástól, illetve, hogy az 
el"bbiekben szabad orvosválasztás érvényesül. 
 
A véd"n" ellátási területe ugyanis a véd"n"i körzet. A települési önkormányzat képvisel"-
testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit, illetve több 
településre is kiterjed" ellátás esetén a körzet székhelyét. A véd"n"i körzet kialakításánál 
figyelembe kell venni a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, 
szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, az ellátandó oktatási intézmények 
számát és típusát is, valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét. 
 
Mégis számtalan olyan eset el"fordult már, amikor az anya nem kívánta igénybe venni a 
területileg illetékes véd"n"i ellátást, arra hivatkozva, hogy a választott házi gyermekorvos 
orvos tanácsadásán megkapja a véd"n"i tanácsadást (akinek egyébként nincs ismerete a 
családi, lakókörnyezeti körülményekr"l). Az is el"fordult már, hogy lebeszélték az anyát, 
hogy a területileg illetékes véd"n" tanácsadását igénybe vegye. 
 
A szabad véd"n"választásnak ezek a széls"séges megnyilvánulásai azonban rendkívüli 
módon megnehezítik (lehetetlenné teszik) a gyors reagálást és a megfelel" együttm!ködést. A 
véd"n" alapfeladata, kötelezettsége ugyanis a körzetében él" családok véd"n"i ellátása, 
gondozása. Az oltókör, az adatszolgáltatás, a finanszírozás, alapja is a körzet. A feladatok 
ellátása, és a nyomon követés tehát egyedül a körzetben valósítható meg. Szabad 
véd"n"választás esetén azonban a véd"n"nek gyermekvédelmi szempontból több 
gyermekjóléti szolgálattal, járványügyi szempontból több ÁNTSZ-szel kellene kapcsolatban 
lennie. 
 
Következtetések a véd!n! által kezelt adatokról: 
 
Várandós n!k: 
 
Az 1990 el"tt kötelez" volt a várandós anyák bejelentése, a lakóhely szerint illetékes véd"n" 
értesítése. A személyiségi jogok védelme miatt ez megsz!nt és fontos tényez"vé vált a 
várandós állapotról kapott értesülés bizalmasan kezelése is, mely nehezíti a várandós anyák 
felkutatását. Jelenleg a területi véd"n" az alábbiak szerint értesülhet a várandós állapotról: 

 a várandós anya a szülész-n"gyógyász szakorvosi vizsgálatot követ"en keresi fel a 
lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes területi véd"n"t; 

 a várandós anya el"ször a területi véd"n"höz fordul; 
 a Családvédelmi Szolgálat véd"n"je jogszabály által el"írt kötelezettségnek megfelel"en 

írásban értesíti a területi véd"n"t, ha a terhesség megszakítás iránti kérelmét elutasították; 
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egyéb módon (pl.: véd"n"i észlelés, rokonok, ismer"sök, egészségügyi intézmény, 
hatósági személy jelzése, stb.). 
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Újszülöttek: 
 
Az újszülött, csecsem" id"ben történ" megfelel" alapellátás biztosításához szükséges, hogy a 
lakóhelyen a fogadó területileg illetékes véd"n", háziorvos rendelkezzen az újszülött és a 
gyermekágyas anya állapotával kapcsolatos alapvet" információval. 
 
1990 el"tt ez biztosított volt, mert a szülészeti intézményeknek kötelez" volt megküldeni a 
lakóhely szerinti területi véd"n" számára az „Értesítés újszülöttr"l” elnevezés! nyomtatványt. 
Az els" értesít" akkor került megküldésre, amikor megszületik az újszülött, a második akkor, 
amikor hazabocsátásra kerül az újszülött, csecsem". 
 
Ma azonban nem írja el" jogszabály az értesítés küldését. Az intézmények egy része ennek 
ellenére „szokásjogi” alapon még megteszi (bár vannak intézmények, amelyek nem vagy csak 
kés"n küldenek értesít"t). A szül"k többsége is jelzi a területi véd"n"nek, hogy mikor várható 
hazaérkezésük az újszülöttel a kórházból. 
 
A szülést követ" korai (72 órán belüli) hazaadás azonban sokkal gyorsabb információáramlást 
igényelne. Ennek biztosítására az OTH – az ÁNTSZ vezet" véd"n"k közrem!ködésével – 
korszer!sítette az „Értesítés újszülöttr"l” cím! nyomtatványt és megküldte az EüM-be, azzal, 
hogy minden újszülött/csecsem" fekv"beteg-intézményb"l történ" hazabocsátása esetén a 
területi véd"n" számára történ" kötelez" kiküldését írják el". 
 
Fokozott gondozást igényl!k: 
 
A véd"n"i nyilvántartásban a fokozott gondozottak besorolása a háttérben meghúzódó 
egészségügyi, környezeti vagy mindkét kategóriában fennálló veszélyeztet" tényez"k alapján 
történik. 
A pszicho-motoros fejl"dést veszélyeztet" környezeti tényez"k meghatározásánál a fontosabb 
szempontok: a lakáshelyzet, az anyagi helyzet, a család bels" harmóniája, a családtagok 
egymáshoz való kapcsolata, a gyermeket gondozó, nevel" szocio-kultúrális magatartásának, 
egészségi állapotának jellemz"i. 
 
A véd"n"i törzslapon szerepl" „környezeti státusz” 1-7. kódrendszer azonban felülvizsgálatra 
szorul. Korszer!bb, adatbázisba foglalható kódrendszer kidolgozására van szükség, amely 
alapján körzeti, önkormányzati, kistérségi, regionális, és országos szinten egyaránt nyomon 
követhet" a veszélyeztetettség helyzete és alakulása. 
 
 
2.1.3. Információáramlás a véd"n"i rendszerben és m#ködési környezetében 
 
A fentiek alapján látható, hogy jelenleg a gyermekek fejl"dését befolyásoló tényez"k közül az 
egészségi állapotra vonatkozó adatokat az egészségügyi ellátórendszer folyamatosan 
figyelemmel kíséri. A 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a 0-4 napos gyerekt"l (a felmérés 
kiterjed többek között a terhesség, a születés körülményeire, továbbá a fizikális, érzékszervi 
és mentális állapotra, illetve környezeti információkra). A nevelési-oktatási intézmények 
m!ködésér"l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet pedig el"írja, hogy a gyermek 5 éves 
korában adatlapot kell kitöltenie a házi- (gyermek) orvosnak a területi véd"n" információira 
alapozottan. A véd"n"knek a feladatkörükben gy!jtött, illetve az általuk kezelt adatokkal meg 
kell valósítaniuk a véd"n"i tevékenység dokumentációját, teljesíteniük kell a jogszabályokban 
el"írt adatszolgáltatást és egyúttal statisztikai célú adatközlésre kötelesek. 
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Az egészségügyi dokumentáció: 
 
A gondozott személy véd"n"i ellátásával kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció 
tartalmazza. Egészségügyi dokumentáció: a véd"n"i ellátás során a véd"n" tudomására jutó, a 
gondozott személy megel"z"-gyógyító ellátásával egészségügyi, személyazonosító adatokat 
tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül 
annak hordozójától vagy formájától. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy 
az a valóságnak megfelel"en tükrözze az ellátás folyamatát. A véd"n" által használandó 
nyomtatványok jegyzékét a területi véd"n"i ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet 7. mellékletében került meghatározásra. 
 

A véd"n" által használt nyomtatványok jegyzéke 
A nyomtatvány elnevezése A nyomtatvány azonosítója 

Véd"n"i családgondozási törzslap  
Várandós nyilvántartó C.3341-29 
Várandós anya gondozási könyv Eng.sz.: 550/97 Eü.Min. 
Várandós anya törzslapja C.3341-38.r.sz. 
Csecsem" és kisgyermek nyilvántartó könyv C.3341-28 
Gyermek-egészségügyi kiskönyv ISBN 963 04-33303 
Leányok testtömeg percentilisei születést"l 6 éves korig C.3341-45/b/r.sz 
Fiúk testtömeg percentilisei születést"l 6 éves korig C.3341-46/b/r.sz. 
Iskolások és óvodások egészségügyi törzslapja A. Tü. 13.r.sz. 
Iskolai munkahelyi és munkaid" beosztás C. Isk. Eü. 12.r.sz. 
Véd"oltási kimutatás C.3334-5/a/új r.sz. 
Kimutatás az oktatási intézményben a tanulók véd"oltásáról C.3334-19/új r.sz. 
Kimutatás ... a betegség megel"zése céljából végzett véd"oltásokról C.3334-20. 
Egészségügyi nyilvántartó lap C.3304-40/a. 
Kimutatás a felmentésekr"l ... az évben C.isk.Eü.9/r.sz. 
Törzslap kér" C 3304-22 r. sz. 
Jelentés ... tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról C 3304-41 E r. sz. 
Véd"n"i jelentés összesít" C.3341-37/új/a r.sz. 
Látogatások el"jegyzési könyve C.3341-20.r.sz. 
Családi boríték C.3341-22.r.sz. 
Tanácsadások munkalapja C.3341-27.r.sz. 
Oltási idéz"  
Státus és epikrízis lap C.3341-47. r.sz. 
Véd"oltási könyv 14 év feletti személyek részére C.3352-1. r.sz. 
 
A jórészt több évtizede készült nyomtatványok korszer!sítésére 2007 folyamán tett javaslatot 
a Véd"n"i Szakmai Kollégium. A javaslat els"sorban a gondozás fontosabb szempontjainak 
felsorolásával segíti az élethelyzetnek, illetve a korcsoportnak jobban megfelel" ellátás 
kialakítását. 
 
Az el!írt adatszolgáltatás (a területi véd!n! jelentési, beszámolási kötelezettsége): 
 
A területi véd"n" tevékenységér"l havonta vezetett, év végén összesített és jelentett adatokat 
köteles szolgáltatni az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) 
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adatok körének meghatározására, gy!jtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet alapján. 
 
A fert"z" betegségek és a járványok megel"zése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekr"l szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet pedig el"írja, hogy a véd"n" havonta 
oltási jelentést készítsen a körzetében nyilvántartott oltásra kötelezett gyermekekr"l az 
illetékes ÁNTSZ kistérségi/f"városi kerületi intézete számára. A véd"n" tevékenységének 
szakmai felügyelete során köteles adatokat, dokumentumokat az ÁNTSZ vezet" véd"n" 
számára biztosítani. 
 
Ahol a munkáltató nem kéri, az ÁNTSZ vezet" véd"n"k ott is ösztönzik a kollégan"ket, hogy 
éves összefoglalást készítsenek a tevékenységükr"l, hiszen fontos, hogy a helyi döntéshozó 
testület (a fenntartó) a véd"n"i tevékenységet pontosan ismerje. 
 
Az ÁNTSZ vezet" véd"n"k ezért a rendelkezésre álló adatok, a szakfelügyelet során szerzett 
tapasztalatok és a bejelentett panaszok alapján minden évben munkaértekezlet keretében 
értékelik a véd"n"i tevékenységet, ahol a véd"n"i ellátással és kapcsolatrendszerével 
kapcsolatos prioritások, a szükséges teend"k és intézkedések is megvitatásra kerülnek. 
 
A korai fejlesztéssel összefüggésben az adatszolgáltatás körében az iskolai felkészítés 
el"segítése érdekében végzett szintfelérés, illetve az ahhoz szükséges véd"n"i adatszolgáltatás 
a legjelent"sebb. Az Oktatási Minisztérium koordinációjával indult "Utolsó padból" program 
munkájában annak idején az akkori egészségügyi tárca, Gyermek-, Ifjúsági- és 
Sportminisztérium, Belügyminisztérium, valamint az Esélyegyenl"ségi Kormányhivatal vett 
részt. A program részeként módosították a képzési kötelezettségr"l és a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) M!vel"dési és Közoktatási minisztériumi 
rendeletet, amelynek új, 5. sz. melléklete az "Adatlap a fejl"dési szint megítéléséhez az 
iskolai felkészítés el"segítésére". 
A rendeletmódosítás célja az volt, hogy a véd"n" adatai alapján az orvos, a vizsgálat részét 
képez" hallás-, látás-, mozgás-, beszéd-, értelem- és személyiség-vizsgálat, illetve az értelmi 
fogyatékosság – az autizmus – gyermekpszichiátriai szakorvosi véleménnyel meger"sített 
megállapítása révén felismerje a pszichés fejl"dés zavara következtében a nevelési, tanulási 
folyamatban kialakuló tartós és súlyos akadályozottságot. 
 
Az adatlap ennek megfelel"en a személyi adatokon kívül az anamnézisre, fizikális státusra, 
pszichomotoros-, értelmi- és szociális fejlettségre vonatkozó modult tartalmaz. Kitöltéséhez 
szükség van a területi véd"n"t"l kapott, környezeti veszélyeztet" tényez"kre (a területi 
véd"n" által készített környezettanulmány alapján), a szomatikus, pszichomotoros, értelmi és 
szociális fejlettségre, valamint az életkorhoz kötött érzékszervi sz!r"vizsgálatokra vonatkozó 
információra is. 
 
A statisztikai célú adatközlés: 
 
A magyar lakosság egészségi állapotának, az ifjúság egészségmagatartásának kedvez"tlen 
tendenciája, a családon belüli er"szak, a gyermekbántalmazás növekv" eseteinek „napvilágra” 
kerülése szükségessé tette a megel"z" ellátás átgondolását, a feladatok megosztását, a 
módszerek fejlesztését. Ez elképzelhetetlen a trendek kimutatását biztosító, illetve a hosszú 
távú tervezést támogató adatgy!jtés- és feldolgozás nélkül. 
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A 2008. évre szóló Országos Statisztikai Adatgy!jtési Program módosított, és új 
adatgy!jtéseir"l szóló 300/2007. (XI. 9.) Kormány rendelet alapján ezt a célt szolgálja a 
„Véd"n"i jelentés összesít"je” és a „Jelentés az iskolaegészségügyi munkáról” cím! 
formanyomtatvány. 
 
 
2.1.4. Intézményi technológiai feltételek, a fejl"dés lehet"sége 
 
A jelenleg alkalmazott véd!n!i szoftverek: 
 
Bár a számítógép, mint munkaeszköz, a véd"n"i ellátás minimum feltételei között szerepel, 
mégis leginkább ezek hiányának köszönhet", hogy a véd"n"i praxisok jelent"s része csak 
ideiglenes m!ködési engedéllyel rendelkezik. Ráadásul nem elegend", hogy m!köd", a 
véd"n"i programot alkalmazni képes számítógépek álljanak rendelkezésre, a véd"n"knek a 
szükséges felhasználói alapismeretekkel is rendelkezniük kell, ami alkalmasint továbbképzést 
igényel. Azokban a körzetekben pedig, ahol egyszerre több véd"n" is dolgozik, ott több 
számítógépre van szükség. 
 
A naprakész dokumentáció vezetéséhez egy gépet maximum 2 véd"n" használhat (ha többen 
kényszerülnek rá, a napi vizsgálatok mellett nem marad elég idejük arra, hogy egymásra 
várjanak a dokumentációval). 2004-ben az akkori EüM megbízásából felmérésre került a 
területi véd"n"i szolgálatok „informatikai” ellátottsága. Akkor a körzetek 28%-ban a véd"n"k 
önállóan, 60%-ban megosztva rendelkeztek számítógéppel. A szoftver programokat tekintve, 
a körzetek 75%-a a Véd"n" 2000 elnevezés! (EüM térítésmentesen minden körzetnek 
biztosította), 10%-a a Viktória, 9%-a a Véd"n" 2005, 1%-a Stefánia és 5% egyéb 
programokkal rendelkezett. 
 
A felmérés alapján 2003-2004-ben az EüM megbízásából folytatódott a Véd"n" 2000 
informatikai program továbbfejlesztése. A fejlesztésben az EüM által felkért véd"n"k vettek 
részt. Mivel 2005-ben nem került sor a teljes kör! bevezetésére, 2006-ban ismét napirendre 
került a véd"n"i program fejlesztése. A programot azonban alkalmassá kellett tenni a 
készítése óta megváltozott sz!r"vizsgálati és véd"oltási rend dokumentálására és jelentésére, 
melyet a programfejleszt"k (OEP Finanszírozási és Informatikai F"osztálya munkatársai) 
2007 júliusában fejeztek be. A program a „Véd"n"i Dokumentációs és Adatszolgáltató 
Program, 2007” elnevezést kapta. Az Országos Tisztif"orvosi Hivatal Véd"n"i 
Szakfelügyeleti Osztálya és az országos vezet" véd"n" szerint a program alkalmas a véd"n"i 
tevékenység számítógépen való dokumentálásra (az egészségügyi dokumentáció alfejezetben 
említett adatlapok adattartalmának rögzítésére) és a hatályos jogszabályok által el"írt 
adatszolgáltatásra (adatszolgáltatás az EFRIR felé, jelentés az OSZMK-nak, az OSAP 
számára szükséges éves statisztika, oltási statisztikák). Alkalmazásával jelent"sen 
csökkenthet" az adminisztrációra fordított id"t. A tervek szerint az EüM ezt is térítésmentesen 
biztosítja a véd"n"i szolgálatokat m!ködtet"k számára. Bevezetését 2008-tól tervezik. 
 
Bár korábban aggodalomra adott okot, hogy vajon rendelkezésre áll-e a program 
karbantartásához, és továbbfejlesztéséhez szükséges forrás (az OEP Finanszírozási és 
Informatikai F"osztálya munkatársai a fejlesztésre, bevezetésre kaptak megbízást), 2007. 
december-2008 február folyamán megtörtént egyes rendszerelemek frissítése. Természetesen 
ahhoz, hogy a program képes legyen alkalmazkodni a jogszabályokban, illetve a szakában 
bekövetkez" változásokhoz, folyamatosan további források rendelkezésre bocsátása 
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szükséges a Program folyamatos fejlesztésére. Ez a helyzet a Véd"n"i Szakmai Kollégium 
által korszer!sített dokumentációs tartalom programba illesztésével is. 
 

 
A véd"n"k rendelkezésére álló másik szoftver a „Stefánia Véd"n"i Rendszer”. A rendszer a 
gondozottakra jutó id" növelésére törekszik az adminisztrációs id" csökkentésével, amit azzal 
ér el, hogy a gondozott, illetve a különböz" vizsgálatok adatait az összes szükséges helyre 
leírja, és a véd"n"i jelentés mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 

 Jelentések 
! Folyamatos oltás jelentés 
! Éves jelentés 
! Súly szerinti jelentés (Évi élveszületési, halálozási jelentés) 
! Munkanapló 
! Kimutatás tuberkulin próbákról 
! 1 év alatt elhunyt csecsem" jelentés 
! Iskolai oltás 

 Kartonok 
! Gyermekegészségügyi törzslap 
! Terhes törzslapja 

 Egyéb, speciális nyomtatványok 
! betétlap 
! Betétlap 
! Terhes tanácsadás 
! Véd"n"i látogatás 

 Listák 
! Oltási nyomtatványok (Egy páciens oltásai, Oltási napló, Egy oltást megkapott 

páciensek) 
! Páciens lista (Várandós, Gyermekágyas, gyermek) 

 Beutalók (kis, kórházi, labor) 
 Speciális szolgáltatások, eszközök 
! Audiométer, Spirométer, egyéb speciális orvosi m!szerek,stb 

 
Az adatszolgáltatás az elérhet" programok ellenére mégis nehézkesen m!ködik, a különböz" 
életkorban, illetve az ellátórendszer különböz" szerepl"i – a házi- (gyermek) orvos és a 
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véd"n" – által felvett adatok ugyanis nem alkotnak egységes rendszert. Az információk a 
házi- (gyermek) orvosoknál és a véd"n"knél együttesen és külön-külön nincsenek 
standardizált elektronikus adatbázisba rendezve, az információk alapján el"re jelezhet" 
problémákhoz az egészségügyi szakszolgálatok számára nincsenek megfelel"en kidolgozott 
megoldási protokollok rendelve. Az információkra támaszkodó korai képesség-kibontakoztató 
program pedig csak a pedagógusokat érinti, kizárólag számukra jelenik meg feladatként. 
 
 
2.1.5. A véd"n"i rendszer finanszírozási környezete, fenntartható finanszírozás 
 
A területi véd"n"i ellátás finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történ" finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Kormányrendelet szabályozza. 
 
A véd"n"i szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján számított 
pontértéknek és a területi sajátosságot figyelembe vev" havi fix összeg alapján történik. Az 
ellátandók számát és az azokhoz tartozó pontértékek alapján számolt pontszámokat 
figyelembe véve a területi véd"n"i szolgáltató legfeljebb 750 pontot érhet el szolgálatonként. 
Ellátási érdekb"l a területi véd"n"i szolgáltató esetén a fels" határtól a 42 külön 
jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, ám a szolgáltatót ebben az esetben is a 750 pont 
szerinti díj illeti meg. 
 
Nem köthet" finanszírozási szerz"dés új területi véd"n"i szolgálatra, illetve a körzethatár 
módosítását követ"en akkor, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi 
településen nem éri el az 500, egyéb településen a 300 pontot. Az egy pontra megállapított díj 
összege a véd"n"i ellátásra rendelkezésre álló el"irányzatnak az ellátandók összesített 
pontszámával történ" osztásával havonta kerül kiszámításra azzal, n hogy az el"irányzatból 
el"z"leg le kell vonni a havi fix díjazáshoz szükséges összegeket. Az egy pontra megállapított 
díj összege legfeljebb 330 Ft. 
 
A területi véd"n"i ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak 
megfelel"en havonta az alábbi fix összeg! díjazásra jogosult: 
a) f"város, város esetén 80.000 Ft, 
b) község esetén 90.000 Ft, 
c) csatolt község esetén 100.000 Ft, 
d) külterületi lakott hely esetén 110.000 Ft. 
 
A finanszírozási szerz"désben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, 
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a csatolt községben (c) vagy külterületi 
lakott hely (d) típusú települések valamelyikén lakik, akkor a véd"n"i ellátást biztosító 
szolgáltató a magasabb összeg! díjazásra jogosult. 
 
A rendelet azt is el"írja, hogy a fix összeg 15%-a a területi pótlék, továbbá tartalmazza az 
egészségfejlesztési, népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A véd"n"i 
ellátást biztosító szolgáltatót a fenti a)-d) pontokban foglalt összegnél 10.000 forinttal 
magasabb összeg! fix díj illeti meg akkor, ha a véd"n"i körzet kiterjed a külön jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzet! településre. Amennyiben a véd"n"i körzet több településre 
terjed ki, a szolgáltató további 20.000 Ft összeg! pótlékra jogosult.  
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A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a véd"n"t teljes munkaid"ben 
foglalkoztatja, részmunkaid"ben történ" foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg. 
Az egy éven túli helyettesítéssel ellátott területi véd"n"i szolgálat a fix összeg! díjazás 60%-
ára jogosult. A díjazás folyósítása szempontjából nem tekinthet" helyettesítésnek, ha a 
szolgálat ellátására a szolgáltató teljes munkaid"ben másik véd"n"t foglalkoztat. 
A szolgáltató a véd"n"i szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai 
állapotnak megfelel"en október 31. napjáig, illetve körzet-határ módosítás esetén a 
szerz"désmódosítás kezdeményezésével egyidej!leg bejelenti az illetékes egészségbiztosítási 
pénztárnak. A körzet 0-6 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, 
otthon gondozott tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyz" ellenjegyzése alapján, 
a várandós anyák számát az ÁNTSZ illetékes városi intézetének igazolása alapján. 
 
A véd"n"i ellátás finanszírozását hosszú id"n keresztül egyenl"tlenség jellemezte. Az 
egyenl"tlenséget jól tükrözi, hogy 2005 el"tt például Pest megyében egy község véd"n"i 
szolgálata által ellátandók létszáma 461 f" volt, melyért havi 71,1 eFt finanszírozási díjat 
kapott, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy másik község véd"n"i szolgálata által 
ellátandók létszáma 348 f", melyért havi 432,1 eFt finanszírozási díjazás illette. 
 
A területi véd"n"i ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM új szakmai rendelet 
megjelenésével, illetve a véd"n"i ellátás finanszírozásának változásával jelent"s átalakulás 
történt a területi és az iskola-véd"n"i rendszerben. A véd"n"i kassza 2,340 milliárdnyi 
növelésével, a korábbi fix díjazást felváltó, az ellátandó feladat nagyságával korreláló 
létszámarányos díjazás csökkentette az egyenl"tlenségeket. Az új finanszírozási rendszer a 
körzetek többségében kb. 70%-ban kedvez"bb helyzetet eredményezett, míg 30%-ban nem 
képes megfelel"en kezelni az aprófalvas, és/vagy az alacsony létszámú kistelepülések 
helyzetét. 
 
2005. január 1-t"l új szakmai jogszabály lépett hatályba a véd"n"i ellátásra vonatkozóan, s 
ezzel összhangban 2005. június 1-t"l alapvet"en megváltozott a véd"n"i szolgálatok 
finanszírozása is. 
 
A szakmai változtatás célja az volt, hogy oda csoportosítsuk át az ellátási formákat, ahol az 
ellátási igény ténylegesen jelentkezik. A véd"n"k gondozottainak 60%-át az oktatási 
intézményekben látják el, ezért az új struktúra kialakítása is ennek megfelel"en történt, így az 
iskolavéd"n"i szolgálatok száma 375-r"l 842-re emelkedett. Ezzel összhangban a területi 
véd"n"i szolgálatok száma az átszervezést követ"en 4595-r"l 4110-re csökkent (4. sz. táblázat). 
Az új rendszer sokkal igazságosabb elosztást tesz lehet"vé és sokkal rugalmasabban képes 
alkalmazkodni a területen jelentkez" változásokhoz is, mint a régi, mert a korábbi fix díjazást 
felváltotta az állandó feladat nagyságával korreláló létszámarányos díjazás. 
 
Az egy véd"n"i szolgálatra es" átlagos havi díj 2005 nyarán 48,3%-al növekedett és ezzel a 
véd"n"i szolgálatok finanszírozása megnyugtató módon rendez"dött. 



Fix díjak
Kiegészítő 

pótlék
Teljesítmény 

díj
Éves összes 

díjazás

Szolgálatonkénti  
havi átlag 

finanszírozás

Teljesítmény 
díj 

Szolgálatonkénti 
havi átlag 

finanszírozás

01 Baranya megye 177 41 061 232 194 606,0 23 140,0 320 682,8 538 428,8 253,5 44 40 085 911 137 163,5 259,8 675 592,3

02 Bács-Kiskun megye 217 60 916 281 245 178,5 3 940,0 436 955,8 686 074,3 263,5 52 50 357 968 166 002,3 266,0 852 076,6

03 Békés megye 174 44 769 257 157 556,0 2 160,0 294 825,6 454 541,6 217,7 56 51 198 914 130 910,8 194,8 585 452,4

04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 371 126 599 341 401 895,6 24 240,0 764 334,2 1 190 469,8 267,4 43 38 262 890 128 339,1 248,7 1 318 808,9

05 Csongrád megye 239 70 709 296 196 842,0 1 440,0 363 311,5 561 593,5 195,8 43 38 266 890 118 398,1 229,5 679 991,6

06 Fejér megye 166 54 612 329 166 328,6 6 400,0 371 392,0 544 120,6 273,2 32 33 082 1 034 105 319,6 274,3 649 440,2

07 Győr-Moson-Sopron megye 171 49 362 289 177 374,0 13 200,0 358 570,5 549 144,5 267,6 44 41 983 954 137 153,1 259,8 686 297,6

08 Hajdú-Bihar megye 242 74 743 309 237 138,0 2 640,0 506 616,7 746 394,7 257,0 55 56 412 1 026 179 086,6 271,3 925 481,3

09 Heves megye 140 38 791 277 148 892,0 6 480,0 283 701,5 439 073,5 261,4 32 29 801 931 104 653,1 272,5 543 726,6

10 Komárom-Esztergom megye 121 35 854 296 121 324,0 4 080,0 260 830,3 386 234,3 266,0 31 29 205 942 93 059,5 250,2 479 293,8

11 Nógrád megye 93 25 474 274 100 690,0 11 520,0 182 770,7 294 980,7 264,3 16 16 434 1 027 53 143,5 276,8 348 124,2

12 Pest megye 443 147 809 334 453 353,0 4 360,0 1 045 577,0 1 503 290,0 282,8 88 79 917 908 269 966,3 255,6 1 773 256,3

13 Somogy megye 165 51 601 313 189 414,0 22 800,0 324 314,3 536 528,3 271,0 15 15 684 1 046 49 799,1 276,7 586 327,4

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 294 98 935 337 302 093,5 13 100,0 593 636,6 908 830,1 257,6 65 61 623 948 177 118,9 227,1 1 085 949,0

15 J ász-Nagykun-Szolnok megye 184 53 102 289 180 279,7 1 920,0 368 931,4 551 131,1 249,6 45 39 513 878 125 234,3 231,9 676 365,4

16 Tolna megye 111 32 385 292 121 262,0 9 360,0 213 822,8 344 444,8 258,6 21 17 569 837 57 317,2 227,4 401 762,0

17 Vas megye 121 27 364 226 128 787,0 17 600,0 198 143,1 344 530,1 237,3 26 24 539 944 82 251,5 263,6 426 781,6

18 Veszprém megye 149 35 978 241 161 852,0 15 840,0 283 209,9 460 901,9 257,8 40 37 606 940 126 878,9 264,3 587 780,8

19 Zala megye 136 29 309 216 149 134,0 18 480,0 219 738,1 387 352,1 237,3 31 27 694 893 96 408,3 259,2 483 760,4

20 Budapest 511 118 049 231 441 552,0 0,0 1 037 499,9 1 479 051,9 241,2 251 226 545 903 702 380,6 233,2 2 181 432,5

4 225 1 217 422 288 4 275 551,9 202 700,0 8 428 864,7 12 907 116,6 254,6 1 030 955 775 928 3 040 584,3 246,0 15 947 700,9

Védőnői 
finanszírozás 

éves
 összesen

Ország összesen:

Iskolavédőnői szolgálatok adatai

Finanszírozás éves adatai
Megye kódja, neve

Területi védőnői szolgálatok adatai

Finanszírozás éves adatai
Száma 

(db)

Ellátandó 
létszám

(fő)

Védőnői szolgálatok finanszírozási adatai
2007. 

(adatok eFt-ban)

Átlag
létszám 

(fő)

Száma 
(db)

Ellátandó 
létszám

(fő)

Átlag
létszám 

(fő)



3. A PROGRAM FOGALOMKÖRE, HATÓSUGARA, EXPOZÍCIÓJA 
ÉS JELENT!SÉGE 
 
A helyzetelemzés alapján látható, hogy – bár a véd!n!i rendszerben még mindig széleskör" 
adatgy"jtés történik – az adatok kezelésével kapcsolatban jó néhány probléma felmerül. 
 
Nehézkesen m"ködik az adatszolgáltatás. A különböz! életkorban, illetve az ellátórendszer 
különböz! szerepl!i – a házi- (gyermek) orvos és a véd!n! – által felvett adatok nem alkotnak 
egységes rendszert. Az információk a házi- (gyermek) orvosoknál és a véd!n!knél együttesen 
és külön-külön nincsenek standardizált elektronikus adatbázisba rendezve, az információk 
alapján el!re jelezhet! problémákhoz az egészségügyi szakszolgálatok számára nincsenek 
megfelel!en kidolgozott megoldási protokollok rendelve. Az információkra támaszkodó korai 
képesség-kibontakoztató program csak a pedagógusokat érinti, kizárólag számukra jelenik 
meg feladatként. 
 
Ahhoz, hogy a fenti helyzet a kora gyermekkori fejlesztés szükségleteihez igazodva 
megváltozhasson, szükség van arra, hogy a gyermekek fejl!dését befolyásoló, eltér! 
dokumentációkból beszerezhet!, meglév!, fejl!dést követ! mérési és értékelési módszereket 
összehangoljuk a születést!l a tanköteles életkorig. Az országosan egységessé tett, teljes kör", 
elektronikus alapra helyezett és kötelez! felmérés adatszolgáltatási kötelezettsége a 
születéskori, illetve 1, 3 és 5 éves életkorban adatszolgáltatásokra terjed ki, így a terhesség, a 
születés körülményeire, továbbá a gyermek fizikális, érzékszervi és mentális állapotára, illetve 
a környezeti információkra. 
 
Ahhoz, hogy a véd!n!k képesek legyenek egy ilyen új típusú adatfelvételt, vizsgálatot 
elvégezni, másfajta szakmai felkészítésre, munka- és technikai feltételekre van szükség. 
Szükséges a jogszabályok, az adatlapok módosítása is, elektronikus jelentés el!írása, 
adatbázisok összekapcsolhatósága, az információk megoszthatósága. Ez csak akkor 
képzelhet! el, ha a véd!n!k megfelel! informatikai háttérrel is rendelkeznek – laptop, 
szoftver – a kell! szakmai és informatikai felkészítésen kívül. 
 
Az alapvet! cél az, hogy mindazokban a családokban, ahová a véd!n! eljut, készüljön 
részletes állapotfelmérés a gyerekekr!l egységes rendszerben, amely magába foglalja a 
születéskori, fizikális, érzékszervi, mentális állapot felmérését. 
 
Ehhez jelent!s továbbképzésre, illetve távlatilag a véd!n! képzés részleges átalakítására van 
szükség. Más oldalról ahhoz, hogy a véd!n!k a mainál lényegesen hatékonyabban képesek 
legyenek eljutni a kisgyerekes családokhoz, infrastrukturális beruházások is 
elengedhetetlenek. Mindez lehet!vé teszi, hogy minden esetben el tudják végezni azokat a 
méréseket és feladatokat, amelyek segítik az újszülött kortól a korai gyermekkorban 
kiemelten fontos információk összegy"jtését, illetve a családok számára releváns ismeretek 
átadását. 
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4. A PROGRAM TARTALMA 
 

4.1. A véd"n"i program célrendszere, prioritása és intézkedései 
 
A programnak vannak céljai (az iskolaérett gyermekek arányának növelése és a hátrányos 
helyzet" gyermekek sikeresebb oktatása), de nincsenek megfelel!en definiált célcsoportjai, 
beavatkozási eszközei, mérési módszere a tervezés megalapozására és az eredmény mérésére. 
 
Az alapvet! célcsoport a „hátrányos helyzet"” kisgyerek, de ez egy rosszul definiált fogalom. 
A gyermekek hátrányos helyzetének oka lehet egészségügyi probléma, a család szegénysége, 
kulturális és képzettségi problémák, a család mérete (csonka vagy túl nagy), életmód és 
életvezetés (pl. alkoholizmus), szocializációra alkalmatlan mintát adó környezet, deviancia és 
kriminalitás. 
 
Ennek megfelel!en egy komplex programban az adatgy"jtés és beavatkozás az eddigieknél 
több és különböz! képzettség" szakember összehangolt munkáját igényli. Ez a résztvev!k 
számára megnövekedett feladatokat jelent, oktatást és az eddigieknél sokkal szorosabb 
együttm"ködést, kommunikációt és az adatok megosztását igényli. Egy jelenleg éppen 
leépül! egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi hálózattól csak többlet er!források 
biztosításával várható el eredmény. 
 
Másodlagos célcsoportok a program professzionális szerepl!i: véd!n!, háziorvos, 
pedagógusok, akiket képezni kell, a program céljainak megvalósítására irányuló munkájukat 
szervezni, finanszírozni és eszközökkel ellátni. Egy harmadik csoport a döntéshozók, akiket 
megfelel! információkkal kell ellátni. 
 

4.2. A program megvalósítási kérdései 
 
A sikerhez elengedhetetlen mind a célcsoportok tagjainak (szül!k, közösségek illetve a 
professzionális szerepl!k) megnyerése, mind a jogi és technikai háttér biztosítása. 
 
A jogi hátteret többek között a gyermekek védelmér!l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény biztosítja: 
 
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek 

családban történ! nevelkedésének el!segítése, a gyermek veszélyeztetettségének megel!zése és 
megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a véd!n!i szolgálat, a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegít! szolgálat, a 
családsegít! központ, 

c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,... 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek 

a  jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 

egyéb más, súlyos veszélyeztet! ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által el!idézett súlyos 
veszélyeztet! magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a 
gyermekek érdekeit képvisel! társadalmi szervezet is élhet. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek 
családban történ! nevelkedésének el!segítése, a veszélyeztetettség megel!zése és megszüntetése 
érdekében kötelesek egymással együttm"ködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
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Mivel a gy"jtött adatok érzékeny személyes adatnak min!sülnek az adatok megfelel! 
biztonságú tárolásán és továbbításán kívül az adat-védelmi biztos hivatalával való konzultáció 
is szükséges a rendszer és az üzemeltetés megtervezése során, és az adatbiztonság technikai 
feltételeit is biztosítani kell, különös tekintettel az adatok megosztásához szükséges hálózati 
környezetb!l fajadó veszélyekre és minden résztvev!re kiterjed!en. 
 
A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet csak korlátozott programokra elég. Elegend! lehet 
viszont néhány kiválasztott hátrányos helyzet" kistérségben pilot projektek indítására és a 
ennek keretében új módszertan és eszközök kialakítására, tapasztalat gy"jtésre. 
 
Keveredik a gyermek szegénység és a hátrányos helyzet" gyermek fogalma. A kora 
gyermekkori fejl!dés zavarainak domináns de nem egyetlen oka a szegénység. A szegénység 
is nagyon összetett fogalom, soha nincs önmagában „gyermekszegénység”. Vagy az egész 
család szegény, vagy súlyosan torzult az a család (pl. alkoholizmus) ahol a csak a gyermek 
nélkülözik. A kulturális hagyományok miatt azonos családi bevétel esetén is nagy 
különbségek vannak. Ha nincs a gazdálkodásnak kultúrája el!bb kell ezt tanítani csak utána 
lehet eredményt várni a segélyezést!l. 
 
A gyermeknek a fejl!déséhez soha nem pénzre van szüksége, hanem biológiai, pszichológiai 
és társadalmi szempontból megfelel! környezetre – családi, óvodai vagy iskolai, és lakóhelyi 
kis-közösségi környezetre. 
 
Ennek megfelel!en különböz! a gyermekek fejl!dését veszélyeztet! típushelyzetek 
definiálhatók és definiálandók. Az okok is lehetnek biológiai, családi, kulturális, gazdasági 
(egyéni vagy közösségi szint"), és a program ennek megfelel! részprogramokat kell 
tartalmazzon. A gy"jtend! adatok és a beavatkozások célpontjai tekintetében is túl kell lépni 
az egyénen, a család, a lakóhelyi közösség, kulturális és gazdasági környezet irányába. Az 
egyes részvev!k súlya és szerepe is változik a különböz! részprogramokban. Természetesen a 
megalapozó és ellen!rz! paramétereket, mérési módszereket is részprogramonként változtatni 
kell.  
 
Megvizsgálandó, hogy a jelenleg is gy"jtött adatok mennyiben és milyen részprogramokban 
használhatók fel. Milyen új adatgy"jt! és elemz! tevékenységre van szükség a helyzet 
felméréséhez az egyes részprogramok tervezéséhez és értékeléséhez. Ez milyen szakértelmet 
igényel, milyen meglev! intézmény hálózat rendelkezik ezzel a szakértelemmel illetve milyen 
képzéseket igényel. (Aggregált, családi illetve egyéni szintre vonatkozó adatok.) Milyen 
eszközöket és emberi er!forrást igényelnek (nem csak pénzt) a részprogramok. 
 
Tovább bonyolítja a feladatot, hogy a beavatkozások szintje nem lehet csak egyéni. A nem 
biológiai veszélyforrások esetén családi és lakóhelyi közösségi szint" programok nélkül csak 
kevés esetben lehet eredményt várni. 
 
Bizonyos esetekben valóban a kulturális láncot kell megszakítani, a valódi felemelkedés 
igényét és lehet!ségét egyszerre kell megteremteni. Eddig ennek szinte kizárólagos eszköze a 
veszélyeztetett gyermek családból való kiemelése volt. Egy lehetséges alternatíva azon fiatal 
anyák kiválasztása akiken keresztül a családi modell sikeres átalakítása megkísérelhet!. Ez 
csak a tágabb családra és a lakóhelyi közösségekre való ráhatással, értékek, célok átadásával 
érhet! el. Cigány közösségek esetén azoknak a kiválasztása, ahol a kisebbségi önkormányzat 
és ennek vezet!i alkalmasnak vélhet!k, hajlandók kooperálni. 
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A fejl!dést veszélyeztet! típushelyzetek forrása lehet a biológiai feltételek betegségb!l vagy 
öröklött defektusból ered! zavara, amin a korai felismerés, orvosi és/vagy gyógypedagógiai 
kezelés segíthet. Erre a jelenlegi rendszer is alkalmas, hatékonysága javítható és javítandó. 
 
Egészséges gyermek esetén is hiányozhatnak a fejl!dés biológiai feltételei (táplálkozás, lakó 
környezet, orvosi ellátás) gazdasági okokból (ez a klasszikus gyermek szegénység), kulturális 
vagy széls!séges esetben kriminális okok miatt (biológiai fejl!dés). 
 
A gyermekek fejl!désének következ! lépcs!fokai az iskolaérettséghez szükséges nyelvi és 
absztrakciós képességek (pl. számolás) amelyek esetén a családi és kulturális környezet hatása 
a meghatározó (intellektuális fejl!dés). 
 
A társadalmi beilleszkedés els! lépése az iskolai rendre a koncentrált tanulásra való képesség 
és hajlandóság aminek zavarai lehetetlenné vagy hatástalanná teszik az oktatást és a közösség 
erkölcsi értékeinek elfogadása (szocializáció). 
 
A jelenlegi véd!n!i rendszer (a véd!n!k feladatai, kapcsolatai, adatgy"jt! rendszere) szinte 
teljes mértékben csak a gyermekek egészségügyi felügyeletére és gondozására koncentrál bár 
feladatuk az iskolaérettséggel kapcsolatos adatok rögzítése is 6 éves korban amikor már 
elkésett a beavatkozás. 
 
Egy olyan rendszer, amelynek a célja a gyermekek komplex fejl!désének felügyelete és 
segítése az iskolaérettség eléréséig és az iskola els! éveiben - olyan sokféle képzettséget és 
annyival több munkát jelent, ami a jelenlegi véd!n!i hálózattól nem elvárható. Egy ilyen 
rendszerben kis csoportoknak kell dolgozni, amelyben a véd!n!n kívül óvón!, pedagógus 
(szükség esetén gyermek pszichológus) és szociális munkás szükséges. Elbocsátott pedagógus 
sajnos b!séggel rendelkezésre áll, az egyetemek rengeteg szociológust és hasonló képzettség" 
embert bocsátanak ki. A csoport hatékony munkájának egyik feltétele a megfelel! adatgy"jtés 
és adatáramlások megszervezése a csoporton belül és a csoport küls! kapcsolataiban. Mivel a 
küls! kapcsolatok különböz! minisztériumok felügyelete alá tartoznak (Egészségügyi 
Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, önkormányzatok, 
stb. ) egy ilyen komplex ágazatok feletti rendszert célszer"en a Miniszterelnöki Hivatal alá 
kell rendelni a felügyeleti viták elkerülése érdekében. 
 
A kialakult véd!n!i jelentési rendszer alapos átdolgozásra és modernizálásra szorul, de 
megfelel! alapot ad az induláshoz. A jelenleg is gy"jtött adatokat gyakoriságban és 
tartalomban b!víteni kell, hogy a felmerül! problémákat id!ben észlelni lehessen és a 
beavatkozásokat tervezni és ellen!rizni lehessen. 
 
Az OEP megfelel!en védett egészségügyi jelentési és nyilvántartási rendszere ahova a 
véd!n!i jelentések most is beérkeznek használható erre a célra is. Az egészségügyben gy"jtött 
adatokkal szemben itt már megjelenik a család, mint egység, de a rögzített adatok pedagógiai 
célra kevesek és nem formalizáltak. Természetesen nem minden lényeges dolog 
formalizálható, a konkrét gyermekre és családra vonatkozó megjegyzések fontosabbak a 
gyermek és család gondozásában, de az adott közösség, település, térség felméréséhez és a 
beavatkozások hatásának becslésére feltétlenül szükség van aggregálható adatok gy"jtésére is. 
 
Az alábbi táblázatokban lehetne rendszerezni a veszélyforrásokat, az ezekre irányuló 
részprogramokat és a szükséges adatgy"jtést. 
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V: Fejl"dési veszélyforrások 

 E Egyén 
(gyermek) CS Család K kulturális 

közösség 
T Térségi 
környezet O Országos szint 

B 
Biológiai 
fejl!dés. 

V-B-E V-B-CS V-B-K V-B-T Az egészségügyi 
rendszer 
hiányosságai, 
környezeti 
ártalmak 

I 
Intellektuális 
fejl!dés 

V-I-E V-I-CS V-I-K V-I-T ? 

SZ 
Szocializáció 

V-SZ-E V-SZ-CS V-SZ-K V-SZ-T ? 

 
V-B-E Biológiai fejl"dési veszély források az egyén szintjén. 
Ez a cella részben a hagyományos egészségügyi ellátás területe. Az eltérés lényege a 
különböz! szerepl!k közötti adatcsere és az azonnali cél (a gyógyítás) mellett a távlati cél (az 
iskola érettség elérése megfelel! korban) figyelembe vétele a gyógyítás folyamatában. 
Detektálni kell és intézkedéseket tenni, amennyiben a családi környezet (képzetlenség, 
szegénység vagy a gyermek elhanyagolása) a gyermek gyógyítását akadályozza. 
 
Kommunikáló és kooperáló partnerek: véd!n!, gyermekorvos, korai fejleszt! hálózat, család 
segít! szolgálat. 
 
1. Öröklött vagy szerzett tartós rendellenesség, a fejl!dés zavarai 

Gy"jtött adatok: BNO,FNO, mérték (pl. látás-hallás romlása, IQ, stb.), az érzékszervi és 
koordinációs fejl!désre utaló kérd!ívek (melléklet) 
Adattovábbítás: gyermekorvos <--> véd!n!, véd!n! <--> korai fejleszt! hálózat, a 
gyermek ellátására vonatkozó adatok 
Beavatkozási lehet!ségek: orvosi kezelés és rehabilitáció, korai fejleszt! intézményekbe 
utalás, életvezetési tanácsadás az érintett családoknak, genetikai tanácsadás és kés!bbi 
terhességek fokozott felügyelete 
 

2. Krónikus betegség 
Gy"jtött adatok: BNO, mérték, családi anamnézis, a gyermek ellátására vonatkozó adatok 
Adattovábbítás: gyermekorvos <--> véd!n! 
Beavatkozási lehet!ségek: orvosi kezelés és rehabilitáció, tanácsadás 
 

3. Akut megbetegedés 
Gy"jtött adatok: mint a 2. pontban 
Adattovábbítás: gyermekorvos <--> véd!n!, véd!n! <--> járványügy 
Beavatkozási lehet!ségek: orvosi kezelés és rehabilitáció, véd!oltások 
 

4. Alultápláltság nem egészségügyi okokból 
 
5. A 4.-6. pontok már kilépnek a hagyományos egészségügyi ellátás keretéb!l. 

Minden esetben vizsgálni kell és adatokat kell gy"jteni a  V-B-CS, V-B-K, V-B-T 
celláknak megfelel!en. 
Gy"jtött adatok: az alultápláltság vélhet! oka (szegénység, elhanyagoltság, ...), foka 
(testsúly, test tömeg index, fejl!dési elmaradásra utaló adatok), a család struktúrája, 
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lakókörnyezete, jövedelmi szintje, képessége az esetleges segély helyes felhasználására 
Adattovábbítás: véd!n! --> önkormányzat, szociális rendszer, iskola (étkeztetés) 
Beavatkozási lehet!ségek: segélyezés, iskolai étkeztetés, gondozásba vétel, (munka 
alkalom?) 
 

6. Elhízás és más életvezetési és táplálkozási problémák --> V-B-CS, V-B-K 
Gy"jtött adatok: testsúly, test tömeg index, esetleges szöv!dmények, családi anamnézis 
Adattovábbítás: gyermekorvos <--> véd!n! 
Beavatkozási lehet!ségek: tanácsadás 
 

7. Ezt a cellát részben lefedi a jelenlegi véd!n!i rendszer. Ki kell terjeszteni a gy"jtött 
adatokat az idegrendszeri és érzékszervi fejl!dés zavarainak korai felismerését és térségi, 
lakóhelyi, közösségi, családi szint" következtetések és statisztikák készítését segít! 
adatokkal. Ezek id!ben jelezhetik a néhány év múlva szükséges korai fejleszt! vagy 
gyógypedagógiai igényeket. 

 
V-B-E Biológiai fejl"dési veszély források a család szintjén: 
 
1. Öröklött rendellenesség el!fordulása a családban. 

Gy"jtött adatok: BNO,FNO, mérték (pl. látás-hallás romlása, IQ, …) 
Adattovábbítás: orvos,gyermekorvos --> orvos,gyermekorvos,véd!n! 
Beavatkozási lehet!ségek: sz"rés, tanácsadás 
 

2. Krónikus fert!z! betegség a családban 
Gy"jtött adatok: BNO, családi anamnézis 
Adattovábbítás: orvos,gyermekorvos --> orvos,gyermekorvos,véd!n! 
Beavatkozási lehet!ségek: sz"rés, tanácsadás, véd!oltások 
 

3. Alultápláltság szegénység miatt --> V-B-K, V-B-T 
 
4. Alultápláltság elhanyagoltság miatt -->  V-B-K, V-I-CS, V-SZ-CS 
 
5. Elhízás és más életvezetési és táplálkozási problémák --> V-B-K 
 
6. A --> jelzi, hogy a veszély megjelenése az adott cellában összefüggésben van a jelzett 

cellákkal, veszélyt valószín"sít, más cellára vonatkozó adatgy"jtést tesz szükségessé. (Pl. 
alultápláltság szegénység miatt: valószín"leg a család többi gyereke is veszélyben van. 
Elhanyagoltság esetén számítani lehet az intellektuális fejl!dés és a szocializáció zavaraira 
is. Ezek az adatok az egészségügy számára is hasznosak lehetnének ha végre lenne pénz 
és kapacitás a megel!zésre és egészség-nevelésre. Ezek a célok ugyan szerepelnek a 
TÁMOP -ban (6. prioritási tengely) de konkrétumok nélkül. 

 
V-I-E Az intellektuális fejl"dés veszély forrása az egyén szintjén: 
 

1. Beszéd képtelenség 
2. Abnormálisan kicsi szókincs (az iskoláztatást gátló mérték") -->V-I-CS, V-I-K 
3. Beszédfejl!dés zavarai (dadogás és kiejtési problémák)  
4. A fogalmi gondolkodás és számolás zavarai -->V-I-CS, V-I-K 
5. Koncentrációs zavarok -->V-I-CS? 
6. ??? 
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V-I CS Az intellektuális fejl"dés veszély forrása a család szintjén: 
 

1. A szül!k súlyos intellektuális deficitje. 
2. Kulturális deficit. 
3. A gyermek gondatlanságból való elhanyagolása 
4. A gyermek gazdasági-életviteli okokból való elhanyagolása 
5. Alkohol, drog a családban 
6. Er!szak a családban 
7. Megromlott családi kapcsolatok 
8. Csonka család 
9. ??? 

 
V-SZ-E A szocializáció zavarai az egyén szintjén (ez mindig magasabb szinteket is érint): 
 

1. Kriminalitás --> V-SZ-CS, V-SZ-K 
2. Agresszivitás --> V-SZ-CS, V-SZ-K 
3. Az együttéléshez szükséges alapismeretek hiánya --> V-SZ-CS, V-SZ-K 
4. Erkölcsi és szellemi értékek hiánya --> V-SZ-CS, V-SZ-K 
5. ??? 

 
V-SZ-E A szocializáció zavarai a család szintjén 
 

1. Kriminalitás --> V-SZ-K 
2. Agresszivitás --> V-SZ-K 
3. Az együttéléshez szükséges alapismeretek hiánya --> V-SZ-K 
4. Erkölcsi és szellemi értékek hiánya --> V-SZ-K 
10. Megromlott családi kapcsolatok 
5. ??? 

 
T: Részprogramok támadáspontjai (Beavatkozási lehet"ségek) 

 Egyén (gyermek) Család kulturális 
közösség Térségi környezet Országos szint 

Biológiai fejl!dés. T-B-E T-B-CS T-B-K T-B-T Az egészségügyi 
rendszer javítása. 
Környezeti 
ártalmak  
csökkentése. 

Intellektuális 
fejl!dés 

T-I-E T-I-CS T-I-K T-I-T ? 

Szocializáció T-SZ-E T-SZ-CS T-SZ-K T-SZ-T ? 

 
A: Adatgy#jtés és elemzés 

 Egyén (gyermek) Család kulturális 
közösség Térségi környezet Országos szint 

Biológiai fejl!dés. A-B-E A-B-CS A-B-K A-B-T ? 

Intellektuális 
fejl!dés 

A-I-E A-I-CS A-I-K A-I-T ? 

Szocializáció A-I-E A-SZ-CS A-SZ-K A-SZ-T ? 
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Általános alapelv, hogy a táblázat egy adott cellájában lev! probléma felismerése és 
megoldása érdekében nem csak az adott cellában kell adatokat gy"jteni és beavatkozásokat 
tenni, hanem legalább még egy – a t!le jobbra lev! azaz a közvetlen környezetet jelent! 
cellában is. Például fontos információ, hogy a család képes-e a sérült gyermek szükséges 
gondozására, a gyermekre fogja-e fordítani a segélyt stb.  
 
A táblázatok kitöltése után lehet megtervezni az adatgy"jtést és elemzést (a helyzet felmérését) 
és részprogramok kiválasztását.  
 
Ezekre a kiválasztott részprogramokra kel néhány térségben pilot programot tervezni, 
er!forrás igényeket megbecsülni, a programot beindítani, a tapasztalatok alapján finomítani és 
országos programmá b!víteni.  
 
A szükséges adatmegosztás technikai adatvédelmi szempontból való megalapozása, a 
technikai megvalósítás lehetséges vázlata: 
 
Korábban felmerült hogy használjuk a HEFOP 4.4 IKIR (Intézmény Közi Információs 
Rendszer) informatikai rendszerét. 
 
Ennek több akadálya is van: technikai, jogi, és adatvédelmi. Az IKIR rendszerben a gyenge 
pont a háziorvos. # lenne a legfontosabb mert a legszélesebb jogosítványokkal rendelkezik és 
általában ! az aki leggyakrabban találkozik a pácienssel. Ennek ellenére jelenleg csak 
felhasználója tud lenni a más intézményekben gy"jtött adatoknak, ! nem tudja megosztani a 
háziorvosi rendszerben tárolt adatokat más szerepl!kkel. 
 
Nincs rendelési id!n kívül is rendelkezésre álló szervere, jogi okokból nem adhatja az 
adatokat korlátozás nélkül másnak, pl. egy szerver m"ködtet!jének, általában nem egy 
többfelhasználós adatbázisban dolgozik. A véd!n! szerepe a háziorvoshoz hasonlít. # az 
els!dleges adatforrás, az ! adatait kell megosztani a többi szerepl!kkel. Megoldatlan még a 
háziorvosi rendszerek biztonsága - technikai adatvédelmi szempontból. (Adatmentések, 
jogosulatlan elérések elleni védelem.) 
 
A véd!n!nél gy"jtött adatok ha lehet még érzékenyebb személyes adatok, védelmük 
fokozottan indokolt, nem csak a gyermekek és családjuk de a véd!n! és a többi szerepl! 
biztonsága miatt is. 
 
A biztonságot az IKIR tervezésénél egy zárt hálózattal vélték megoldani ami a belép! új 
szabályok miatt már nem lehetséges. További probléma, hogy az IKIR (Intézmény Közi 
Információs Rendszer) jogi adatvédelmi okokból nem kapott engedélyt a keresést biztosító 
tényleges index adatbázis létrehozására. Adott páciens adatainak megkeresése az összes 
szerepl! számára elküldött kérdéssel indul aminek technikai szempontból legfontosabb 
hátránya, hogy a rendszer nem jól skálázható. A résztvev!k számának növekedésével 
teljesítménye csökken. Tulajdonjogilag sem olyan szerz!dést kötöttek a konzorciumokkal, 
hogy ezt a rendszert mások ingyen használhatnák. 
 
Mindezek miatt csak egy új rendszer fejlesztése jöhet szóba. Ez természetesen nem olyan 
nagy méret", bonyolult és költséges mint az IKIR rendszer, de teljesítenie kell azokat a 
követelményeket amelyeket az IKIR rendszerben nem sikerült teljesíteni. 
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A legfontosabb követelmények: 
 

1. A véd!n! és más résztvev!k kliens gépei és az alkalmazások legyenek védettek mind 
jogosulatlan hálózati eléréssel szemben mind a gép ill. a merevlemez ellopása esetén. 

2. Legyen rendszeres adatmentés. (A szerver szinkronizálása a kliens gépekkel.) 
3. Legyen lehet!ség az adatok megosztására, ennek a megosztásnak a szabályozására 

funkciók és esetek szerint. 
4. A szerverek üzemeltet!je és karbantartója ne férhessen hozzá a személyes adatokhoz. 
5. A szerver adattárolási struktúrája legyen eléggé rugalmas, hogy a klienseken tárolt 

adatok megváltozása miatt ne kelljen minden esetben a szervert is átírni.  
6. Lehessen távolról menedzselni a kliens gépeket. 

 
Három fajta gép van a rendszerben (szerepük szerint): 
 

1. Szerver.  
2. Kliensek (Véd!n!, gyermek és háziorvos és más szerepl!k gépei.) 
3. Felügyeleti gép(gépek). 

 
Szerver: 
 
A szerveren 4 -féle adat van nyilvántartva: 

1. Szerepl!k és jogosultságaik. 
2. A szerepl!k nyilvános kulcsa. 
3. Az adatgazdák által feltöltött adatok amelyek a szerveren csak titkosított formában 

vannak tárolva, szimmetrikus kulccsal titkosítva. Minden eset egy saját 
véletlenszer"en generált kulcsa segítségével van titkosítva. (Eseti kulcs) Ez kulcs az 
adatgazda nyilvános kulcsa segítségével titkosítva van tárolva az adatok mellett. (PKI)  

4. Index adatbázis, amely az egyes esetek nyilvántartására, kereshet!ségére illetve a 
partnerekkel történ! megosztás – vagyis a nem adatgazda hozzáférési jogainak 
bejegyzésére szolgál. Az adatgazda az eseti kulcsot titkosítja azoknak a partnereknek a 
nyilvántartásból lekért nyilvános kulcsával akikkel az esetre vonatkozó adatokat meg 
akarja osztani és a megosztásra vonatkozó engedélyével együtt elküldi a szervernek. 

 
Kliens: 
 
Lokális (titkosított) adatbázis a szerveren lev! tükrözéssel – biztonsági másolat és megosztás. 
A PKI titkos kulcsai kártyán vannak. (Elvesztés, sérülés esetére egy a szervert!l független 
helyen biztosítani kell a titkosító kulcsok meg!rzésére a letéti funkciókat.) 
 
Felügyelet: 
 
A szerepl!k, szerepek és kulcsok nyilvántartása, adatmentések, alkalmazások karbantartása, 
biztonsági  felügyelet. 
 
Adat ábrázolás: 
 
A konkrét adat modell csak a tervezés egy kés!bbi fázisában készíthet! el véd!n!k, orvosok, 
korai fejlesztéssel foglalkozó és más bevont szakért!kkel történt egyeztetés után. 
 
Az adatok két helyen tárolódnak: 
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1. A kliens gépeken SQL adatbázisban, titkosított partíciókban, hogy a gép vagy az 
adattároló egység ellopása esetén is védett legyen.  

2. A szerveren XML formátumban de titkosítva, és olyan módon szétválasztva, hogy a 
szerver az egyes résztvev!k szerepe és hozzáférési jogai szerint további sz"rést tudjon 
végezni a kiadott adatokon. Ez lehet!vé teszi, hogy a véd!n! például az orvossal az 
egészségügyi, a szociális hálózattal a jövedelmi adatokat ossza meg. 

 
Ez feltételezi, hogy az XML adatok két szinten vannak meghatározva: 

1. Egy általános „konténer” ami a titkosított adatok tárolását, indexelését és megosztását 
támogatja. 

2. Egy bels! alkalmazás specifikus rész ami a konténerben van elrejtve. 
 
Felügyelet: 
 
A felügyelet feladatai: 

1. a szerepl!k felvétele a rendszerbe, nyilvános kulcsaik (tanúsítványaik), szerepeik és 
hozzáférési jogaik rögzítése az adatbázisban, kártya  

2. A titkosító kulcsokkal kapcsolatos letéti funkciók biztosítása. 
3. A szerver karbantartása, adat mentések, stb.  
4. Technikai oktatás a szerepl!knek. 
5. A kliens gépeken távoli karbantartás és frissítések. A véd!n!kt!l nem várható el, 

hogy egy ilyen bonyolult és biztonsági szempontból kritikus rendszert maguk 
menedzseljenek. 

 
Kártya használat: 
 
Biztonsági okokból elengedhetetlen egy intelligens chip-kártyára építeni a PKI (nyilvános 
kulcsú) titkosítást. Ez legalább egy fokozott biztonságú kártya, amihez létezik nyilvános 
forrású fejleszt! készlet és platform független szoftverek. Lehet!ség szerint olyan legyen ami 
már kapott valamelyik EU országban min!sített fokozatot. 
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4.3. Minta-kérd"ívek az érzékszervi és koordinációs fejl"désr"l 
 

ADATLAP 
 
A vizsgálat ideje:........................................................ 
 
Név:.....................................................Szü.hely, id!:............................................ 
 
 

Szül" (gondozó) adatai: Anya Apa 

Név:   

Szül.hely, id!:   

Iskolai végzettség:   

Foglalkozás:   

Lakcím /telefonszám/:   

 
Diagnózis/ok/ 
 
Mozgásszervi: 
 
Értelem: 
 
Beszéd: nem beszél 
 artikulátlan hangot ad 
 artikulál 
 
Látás: 
 
Hallás: 
 
Egyéb: 
 
Szül! (gondozó) panasza, kérése, a küld! szerv: 
(mikor, mir!l vette észre, hogy valami nincs rendben a gyerekkel?) 
 
A GYERMEK ÁLTALÁNOS MEGFIGYELÉSE AZ ELS! JELENTKEZÉSKOR 
 
Küls! megjelenés: 
(felt"n! anomáliák, ápoltság, testi fejlettség, szájzárás, nyálcsorgás) 
 
Spontán tartás és helyváltoztatás: (háton, hason, négykézláb, ülve, áll önálló helyváltoztatás, 
járás) 
 
Magatartás: (kooperabilitás, hangulat, figyelem érdekl!dés) 
 
Korábbi kezelések: 
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1.Konzervatív kezelések Id!tartam Helye 

Fizikoterápia   

Subaqualis torna   

Konduktív ped.   

Gyógyszerek   

   

 
2.M"tétek neme Ideje Eü.intézmény 

   

   

   
 
3.Jelenleg használatos gyógyászati segédeszközök: 
 

ANAMNÉZIS 
(kikérdezés az anyától) 
 
SZÜLÉSEK 
 
Terhességek száma  

Él! gyermekek száma  

Koraszülés (<2500 g v.<37.hét)  

Halvaszületett /oka, ideje/  

Spontás abortusz /oka, ideje/  

M"vi abortusz  

 
Probandus hányadik terhességb!l született:.......................................................... 
 
CSALÁDI ANAMNÉZIS 
 
Betegség megnevezése Anyai ág Apai ág 

Idegrendszeri betegség   

Érzékszervi fogyatékoss.   

Fejl!dési rendellenesség   

Örökletes anyagcsere v. 
hormonzavarok 

  

Egyéb /mi/   

 
ANYA BETEGSÉGEI (felsorolás: mi, mikor, kezelés) 
(vese-, máj-, szív-, tüd!-, vérképz!rendszeri, idegrendszeri betegségek, diabetes, vírusos 
fert!zés, stb. megel!z! m"tétek, tartós gyógyszerelés, mi, mikor) 
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Fogamzásgátló (mit, mett!l-meddig): 
 
Kívánt terhesség volt-e: 
 
JELEN TERHESSÉG 
 
Tartama /hányadik hétre szül./  

Lefolyása, milyen volt? 
Normális, vagy: 

 

Toxémiával /ödéma/  

Görcsölés, vérzés /mikor/  

Hányás /mett!l-meddig/  

Súlyos anémia  

Fert!zés /kórokozó, megbetegedett szerv/  

Trauma /pszichés is/  

Más anyai megbetegedések 
/mi, mikor, kezelése/ 

 

Súlygyarapodás a terhesség alatt  

Gyógyszerszedés /mit, mennyit, mikor/  

Dohányzás /naponta mennyi/  

Alkoholfogyasztás  

Kémiai, fizikai, sugártartalom  

Terhesség alatti vizsgálatok 
/mikor, mi, eredményük/ 

 

Terhes patológiai osztályon feküdt-e? 
/mennyi ideig, miért/ 

 

Ikerterhességnél -mikor diagnosztizálták, milyen eljárással  

 
A SZÜLÉS LEFOLYÁSA 
Hol szült?  

Normális szülés volt-e ? 
/spontán fejvég", rendes id!tartamú/vagy 

 

Megindított szülés /miért/  

Elhúzódó szülés /melyik szakasz miért/  

Rohamos szülés  

Id! el!tti burokrepedés /mikor/  

M"vi beavatkozás volt-e /mi, miért/  

Szülés alatti gyógyszerelés  
/görcsoldó, narkotikum/ 

 

Méhlepény, v.köldökzsinór rendellenesség volt-e? (mi)  
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AZ ÚJSZÜLÖTT 
Felsírt-e, vagy élesztették?  

Apga érték  

Születési testsúly  

Születési testhossz  

Születési fejkörfogat  

Észleltek-e mindjárt v. milyen rendellenességet? (mit)  

Inkubátorban, patológiás újszülött osztályon volt-e (miért, 
mennyi ideig) 

 

Vércsere volt-e (miért)  

Besárgult-e (mennyi ideig)  

Rángógörcs  

Sugárban hányás  

Nagyobb súlyvesztés (mennyi)  

Szopott-e v.tanítani kellett, ill.hogyan táplálták?  

Magatartás (nyugodt, jó alvó-e v.sem)  

 
ANYA MEGFIGYELÉSEI A GYERMEK FEJL!DÉSÉR!L 

 
SZOMATIKUS FEJL!DÉS  
/súly és hossznövekedés/ 
 
els! fogak mikor jelentek meg  
 
MOZGÁSFEJL#DÉS (mikor)  

Önállóan oldalra fordul                   3.hó  

Önállóan hasra fordul                      6. hó  

Önállóan hátra fordul                      5.hó  

Kúszik                                             8.hó  

Önállóan ül                                      7.hó  

Önállóan áll                              10-12 hó  

Önállóan jár                                   18.hó  

Milyen testhelyzetben érzi jól magát  
/mit csinál ilyenkor/ 

 

BESZÉDFEJL#DÉS /mikor/  

G!gicsélés                                 3-4 hótól  

Gagyogás                                  4-5 hótól  

Els! ciklikus szavak                10-12.hó  

Mondatérték" szótagok, szavak  
/pl.mi/                                        18 hótól 

 

Beszédhiba /logopédiai kezelésre  
jártak-e, járnak-e/ 

 

Beszédmegértés /csak szituációban/  

Beszédkésztetés  
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Hogyan fejezi ki és érteti meg magát  

KÉZHASZNÁLAT MANIPULÁCIÓ 
tárgy után nyúlás, megfogás, megtartás, (mióta, hogyan 
történik, csak azt amit a szül! felkínál v.önálló akció is) 

 

Tárgyat a szájába viszi              3-4. hótól  

Tárgyat elenged                         4-5. hótól  

Két tárgyat összeütöget              5-6.hótól  

Tárgyat átvesz egyik kezéb!l a másikba 
                                                   6-7.hótól 
 

 

Bepakol                                   10-12.hótól  

Kipakol                                         12.hó  

Labdát gurít – megfog- felemel – eldob 
                                                    12.hótól 

 

Épít /mit, hogyan, testhelyz./     15.hótól  

Papírt tép /hogyan/                     18.hótól  

Lapoz /hogyan/                           18.hótól  

Ceruzafogás /hogyan/                 18.hótól  

Írómozgások, rajzolás /mit, hogyan/  

Melyik kezét használja inkább  

ÉRZÉKSZERVEK FEJL#DÉSE  
Volt-e probléma a LÁTÁSSAL 
/szemüveghasználat/ 

 

Volt-e probléma a hallással  
/hallókészülék/ 

 

Tárgyfixálás                                  1.hótól  

Tárgykövetés tekintettel                2.hótól  

Saját kezének nézegetése           3-4.hótól  

Nézegeti magát a tükörben 
/hogyan reagál rá/                         12.hótól 

 

HANGOKRA figyel  

Általában hogyan reagál a hangokra 
/ismer!l-ismeretlen/ 

 

Hangokat differenciál 
/kellemes-kellemetlen, zenei hangokat szereti-e/ 

 

Szül! hangját, képét elkülöníti-e az idegenét!l /hogyan 
reagál az idegenre/ 

 

JÁTÉK 
Milyen testhelyzetben mivel, mit, mennyi ideig játszik 
/naponta mennyi id!t tölt játékkal/ 

 

 
TÁPLÁLKOZÁS 
cumizás /szopni, szívni, nyelni tud-e/ 

 

Pépeset eszik /hogyan/                   6.hó  

Darabosat eszik /rágni tud-e/         15.hó  

Kanállal etethet!-e /hogyan/            6.hó  
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Pohárból itatható-e /hogyan/            6.hó  

ÖLTÖZÉS 
Felszólításra nyújtja-e kezét-lábát  5-6.hó 

 

Segédkezik levét.-felvét.                 10.hó  

Önállóan leveti-felveszi ruháját  

Cip!t lehúz-felhúz-kif"z-bef"z-megköt 
/12.hótól-36.hóig alakul/ 

 

SZOBATISZTASÁG 
események bekövetkeztét jelzi /hogyan/ 

 

El!re jelzi  szükségletét /hogyan/  

Szobatiszta /mióta, milyen fokon, pl.enurézis nappal 
nincs, de éjjel el!fordulhat/                           18-22.hótól 

 

MAGATARTÁS-ÉRDEKL#DÉS 
/pl.ujjszopás, furcsa megnyilvánulások/ 

 

Napirendje /alvás-ébrenlét/  
 
SZOCIABILITÁS 
Gondvisel! min!sége /két édes szül!, édesanya, 
édesapa egyedül, nevel!szül!, nagyszül!k, 
állami gondozott nevel!szül!knél/ 

 

Szociális kapcsolatok  
/anya-gyerek, család-gyerek, testvér-gyerek, 
kortárs-gyerek-kapcs./ 

 

Nevelési körülmények 
Család nev.attit"dje /konzekvens, hideg, 
engedékeny, korlátozó, stb./ 
Bántalmazás 
Büntetés 

 

Család nagysága  
Lakáskörülmények  
Stresszkörnyezet  
/drog, alkohol, börtönbüntetés, testi fenyítés/ 

 

 
 

KÉZFUNKCIÓ- MANIPULÁCIÓ-JÁTÉK FEJL!DÉSÉT  
VIZSGÁLÓ LAP 

 
A vizsgálat ideje: 
 

Név Születési év: 

TEVÉKENYSÉG Testhelyzet 

 Dátum: 

 1. 2. 3. 

Felfedezi a kezét, nézegeti 2.hótól  
5-6.hóig 
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Tárgyak után nyúl (távolságot még nem észlel) 4.hótól  
J-B mindkett! 

   

Tárgyat megfog 4.hótól 
(szájába veszi – rágja- tapogatja- forgatja-rázza-ütögeti) 
 J-B mindkett! 

   

Tárgyat elenged 5-6.hótól  
J-B mindkett! 

   

Két tárgyat összeütöget 6.hótól    

Tárgyat átvesz egyik kezéb!l a másikba (fogás: palmáris – 
radiális- ulnáris- oppozició: utóbbi mikortól) 
6-7.hótól 
„kukucs” játék kb. 6.hótól 

   

Különböz! tárgyakat ledönt, lesöpör 
6-7.hótól 
J-B mindkett! 

   

Bepakol (tárgyakat egymásba rak) 
12.hótól  
J-B mindkett! 

   

Kipakol 12.hótól 
J-B mindkett! 

   

Valamilyen elképzelés szerint válogat tárgyakat (pl.szín 
v.forma szerint) 
12-15.hótól 

   

Különböz! tárgyakból épít 18.hótól (mivel)    

Papírt tép 18.hótól 
(hogyan: tenyérrel – ujjal „csippent”) 
J-B mindkett! 

   

 
Név Születési év: 

 

TEVÉKENYSÉG Testhelyzet  

 Dátum: 

 1. 2. 3. 

Homokot v.vizet önt át egyik edényb!l a másikba 
J-B mindkett! 

   

Két ujjal fog 12.hótól  
J-B mindkett! 

   

Képeskönyvet nézeget, lapoz 18-20.hótól 
(hogyan: tenyérrel – ujjal- több lapot egyszerre- 
egyenként) 
J-B mindkett! 

   

Lufiba beleüt,megmarkolja 
J-B mindkett! 

   

Labdát gurít – megfog- felemel – eldob 
12.hótól  
J-B mindkett! 

   

Ceruzafogás 18.hótól 
(marokra  - 2-3.ujj között oppozicióval) 
ceruzát megfog, de írásnyomatékra képtelen 
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Írómozgások -rajzolás (papírhatár nélküli firka – 
papírhatár betartásával körkörös firka- fej- láb  séma ) 
két pontot összeköt, íráselemek 

   

Írómozgások nyomatéka 
(gyenge-er!s) 

   

Tapsol 12-15.hótól    

Kulcsol-kulcsot zárból kivesz-betesz, ajtót nyit-zár 
csapot nyit-zár 
szájat, orrot törül 
fiókot kihúz 
papírt, füzetet felveszi az asztalról 
papírt gy"r, tép, ollóval vág 
gyöngyöt f"z 

   

 


