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Gyermek életsorsok rendezése 

 
„Mint egy kert, amelyben különböző égövek fái vannak ültetve: a puszták tüze és akáca, a 

bérceknek égbetörő és égbehívó fenyője, a klasszikus tájak borostyánja és olajfája.” 

Beőthy Zsolt  

 

 

I./ Bevezetés  

 

A „Szakembertől szakemberig” innovatív szakmai elképzelésünk legfontosabb célja a 

gondoskodásunkra bízott gyermekek élethelyzetének az optimalizálása volt. A beutaláskor a 

gyermekek különböző én-állapotban kerülnek be és eltérő szintű az a mentális károsodás is, 

amit a biológiai családjuk viszonyrendszerében éltek meg.  

 

A gyermeki életsorsok rendezése érdekében merült fel a szakemberekben a minél 

hatékonyabb együttműködés igénye. A szakmai kooperáció során a szakszolgálat részéről az 

elhelyezési koordinátor, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság és a szaktanácsadás 

munkatársai, a szakellátás vonatkozásában a nevelőszülői hálózat vezetője, illetve a 

módszertan munkatársai vettek részt.  

 

Az egészségügyi, a nevelési és a személyiségfejlesztő szolgáltatások részletes átbeszélése 

különböző szintű team üléseken történt:  

 

A kibővített szakértő bizottsági esetmegbeszélő team ülésen lehetőség volt arra, hogy az 

adott gyermek pillanatnyi személyiségállapot rendezése során nem csak a rövidtávú célok, 

hanem a hosszabb távú feladatok is rögzítésre kerüljenek.  

 

A kibővített elhelyezési és szakértő bizottsági esetmegbeszélő team ülésen az összegző 

gyermekvédelmi szakértői bizottsági szakvélemény átadása során alkalom nyílt arra, hogy a 

gyermek életsorsát több szakember több aspektusból segítse megtervezni még az elhelyezési 

értekezlet előtt.  

 

A lezáró szakértő bizottsági esetmegbeszélő team ülésen szakmai ajánlás készült a 

gondozási hely részére a tárgy hónap vizsgálatai alapján.  
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A lezáró elhelyezési és szakértő bizottsági esetmegbeszélő team ülésen lehetőség volt a 

megoldási javaslatok, tapasztalatok áttekintésére, valamint a folyamatelemzésre és az 

esetleges eredménytelenségek esetében az optimális megoldás keresésére.  

A tárgy hónap elhelyezési értekezleteinek szakmai megbeszélése a hatékony elsődleges 

prevenció és a személyes szociális tevékenységek professzionalizálása érdekében történt.  

 

A széleskörű szakmai értékcsere tette lehetővé az integrált, interdiszciplináris és innovatív 

gyermekvédelmi elképzelések érvényesülését. A két intézet kölcsönös szakmai viszonyán 

alapuló együttműködésében napi szinten is jelentősége volt a kompetencia határok 

realizálásán alapuló információáramlásnak. A multidiszciplináris team munka tette lehetővé 

azt a kreatív és inspiráló intellektuális klímát, ami növelte a személyes hatékonyságot.  

 

II. A problémaprofilok bemutatása
1
  

 

2014. január 01. és 2014. augusztus 31. között a Csongrád Megyei Gyermekvédelmi 

Szakértői Bizottság 98 olyan gyermekről készített szakmai véleményt, akik a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató ellátási rendszerébe kerültek. 5 gyermek esetében a szakértői 

bizottság vizsgálata alapján a hazagondozásukra került sor és családba fogadás folytán szűnt 

meg a gondozása. A vizsgált gyermekek létszáma 103 fő volt. 

 

 

Létszám adatok 
Szülők alkalmatlansága, 

elhanyagolás 

Családon 
belüli 

erőszak 

Kriminogén 
ártalmak  

Iskolakerülés Árvaság 
Családba 
fogadás 

megszűnés 

Vizsgált 
gyermek 
létszám 

Nevelőszülőnél elhelyezett 
gyermekek száma 

70 10 0 2 2 5 89 

Lakásotthonban elhelyezett 
gyermekek száma 

8 0 4 2 0 0 14 

Összesen : 78 10 4 4 2 5 103 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Beőthy-Fehér László: A kézírás elemzés szerepe a gyermekvédelemben, Bekecs, 2011-es évfolyam   
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A szakemberek empátiája, gondoskodó és törődő attitűdje kiemelt szereppel bírt, mert minden 

gyermek esetében érzékelhető volt, hogy az életkori sajátosságuknál lényegesen nagyobb 

mértékű egzisztenciális veszteségélményt éltek át.  

 

A gyermekvédelem dinamikus változásokkal átszőtt ellátórendszerében hangsúlyos 

rendeltetése van a gyermeki szükségletek prognosztizálásának. A szolgálat centrikus, a 

megelőzést prioritásként kezelő szakellátás olyan szakmaismereti kultúrát jelent, ahol a 

minőségi szocializációs folyamat lépései egymásra épülnek.  

 

A gyermekek életsorsának rendezése igényli a reális jövőképet felmutató törődő és támogató 

közösséget. Az egyéni emocionális és pszichés károsodásokat kiváltó tényezőket elsősorban a 

mentálisan teherbíró személyiség kialakításával tudjuk mérsékelni. 

 

 

 

 
 

 

 

A beutalt gyermekek 75,7 %-a esetében, azaz a döntő többségben kimutatható volt a szülők 

alkalmatlansága és elhanyagoló bánásmódja. A helytelen szocializáció és a nehéz 

életkörülmények számottevő elakadásokat generáltak az érintett gyermek személyiségében. A 

biztonságvesztés, a rendszertelen életritmus és az identitászavar markáns szociális stigmaként 

jelentkezett.  Mindezek megnehezíthették a közösségben történő beilleszkedést is, mert 

viselkedésében visszafogottá, bizalmatlanná és távolságtartóvá vált. Érzelmi és hangulati 

hullámzásain nehezen tud úrrá lenni, és mindez az önértékelés a megrendüléséhez vezet el. 
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Az elsődleges feladatunk a mentálisan teherbíró személyiség karakter tulajdonságainak a 

megalapozása volt: jól működő realitásérzék, mértéktartás, lényeglátás, önfejlesztési 

törekvések, normakövetés.  

Ezeknek a jellemvonásoknak a célirányos fejlesztésével képes lehet megtanulni mindazokat a 

viselkedési mintákat, amelyek alapján személyisége kiegyensúlyozottabbá válhat. 

Megkülönböztetett figyelmet igényelt a frusztráció-tolerancia, a társkapcsolati 

viselkedésmódok adekvátsága, valamint az alkalmazkodás és az önállóságra törekvés arányos 

egyensúlyának az elsajátítása.  

 

A szakellátásba került gyermekek 9,7 %-ánál a családon belüli erőszak volt a bekerülés 

legfőbb indoka. A családon belüli gyermekfegyelmezési módszerek szoros összefüggésben 

álltak a szülők szociális szerepélményeivel és viselkedési mintázataival. Leggyakrabban a 

családi krízisek, az alacsony szocializációs szint, a szülők túlfeszített életvitele, a megélhetési 

nehézségek, a felnőttek inadekvát probléma-megoldó képessége, és az alkoholizmus 

generálták a bántalmazás folyamatát.  

 

A bántalmazott gyermek nem tudja kontrollálni a fizikailag és érzelmileg egyaránt megterhelő 

szituációt, mivel a szülők bármikor bánthatják őt, és neki nincs lehetősége arra, hogy az 

inzultálást elkerülje, vagy megakadályozza azt. A megaláztatások hatására folyamatosan az 

alkalmatlanság érzését éli meg, amely a gyerek részéről a megterhelő környezeti hatásra adott 

pszichofiziológiai válasz, ami az önértékelését csökkenti és mélyen rögzül a személyiségében.  

 

A bántalmazás hatására a gyermek az átélt negatív élményeit elfojtja és a fájdalmak elkerülése 

érdekében megpróbál minél hatékonyabban megfelelni a környezete által támasztott 

elvárásoknak. Az elfojtás során a nyomasztó kellemetlen érzések, a megterhelő érzelem- és 

gondolatkomplexumok kiszorulnak a tudatából.  

 

A bántalmazott gyermek emocionális életében lelki zárlat alakul ki a pszichés sérülések 

következtében: negatív affektusok, érzelmi és hangulati labilitás, alacsony önértékelés, 

tehetetlenség, nyugtalanság, alvászavar, megszégyenülés, bizalomvesztés valamint a 

reménytelenség érzése. Súlyosabb esetben szuicid gondolatai is lehetnek. Az elhanyagolás és 

a bántalmazás a hatásukat tekintve általában intenzív, hosszú távú folyamat, ami tartósan 

fixálódhat. 
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Az agresszió, mint viselkedési megnyilvánulás a családban a helytelen szocializáció hatására 

generációról generációra folyamatosan átadódhat. A bántalmazott gyermek - későbbi 

életszakaszában - szülőként „továbbadja” az elszenvedett sérelmeit.  

A „Szakembertől szakemberig” projektünk kiemelt feladata volt az adaptív és a társas 

érintkezés értékeit követő szerepelemek beépítés mind az előgondozás, mind után követés 

folyamatába.  

 

A beutalt gyermekek 3,9 %-a kriminogén ártalmak miatt került be a szakellátás rendszerébe. 

A normaszegő magatartás hátterében leggyakrabban alacsony frusztrációs tolerancia, a 

társadalmi hagyományt nem tisztelő életvitel, gyenge és károsodott idegrendszer, és a 

bűntudat hiánya állt. A gyermekkori alkalmazkodási nehézségek, és az érzelmi 

kielégítetlenségek előidézhetik a későbbi életkorokban megjelenő antiszociális magatartást.  

 

A viselkedészavarok kialakulásában a negatív értékeket képviselő mikrokörnyezetnek kiemelt 

szerep jut. A társadalmi tanulási folyamatban a gyermek egyrészt nem sajátítja el a 

szabálykövető viselkedést, másrészt - a felnőttek kontrollja nélkül kialakult - mentális 

indítékai a deviáns közösség tagjainak az elismeréséből és az ebből származó visszajelzésből 

erednek, ami torzítja az önértékelést.  

 

A szakembereknek fontos a kriminogén ártalmaknak kitett gyermek személyiségét fejleszteni, 

mert a szocializációs folyamatok során károsodást szenvedett és elmaradt a társadalmilag 

elfogadott szinttől. A szabály- és normaszegő viselkedés mögött felfedezhetőek a kora 

gyermekkorban elszenvedett érzelmi defektusok, amelyek a kötődéshiányából adódóan lelki 

sérülést okoznak: szorongás, hangulati labilitás, kudarc-beállítottság és alacsony realitásérzék. 

A gyermek az érzelmi hiány kompenzálására keresi az izgalmi helyzeteket, és cselekedeteit 

gyakran az emocionális frusztráció táplálja. Mindezt az önismereti tudatosság 

megalapozásával lehet ellentételezni.  

 

A szakellátásba került gyermekek 3,9%-ánál a bekerülés indoka az iskolakerülés volt, 

melyhez gyakran társultak tanulási nehézségek is. Az iskolakerülés következtében számottevő 

tanulási lemaradás keletkezett, amely alapvetően a kommunikációs színvonalban, az írás, az 

olvasás, és a számolás tevékenységében jelentek meg és az információ feldolgozása során 

okozott jelentős deficitet.  
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A viselkedési problémákat jelentőségteljes mértékben fokozta a pedagógiai és pszichológiai 

lemaradás, amelynek hátterében a pozitív interperszonális kapcsolatok beszűkülése állt. 

A kedvezőtlen környezeti hatások problémás szocializációt indukáltak. A társas érintkezés 

interakcióiban az egyén a társadalmi értékeket tagadó közösség normáinak akart megfelelni.  

A korosztályi csoport hátrányos befolyása a fejlődésben lévő gyermek személyiségére a 

legjelentősebb hatású szocializációs tényező.  

A szociálisan elfogadhatatlan magatartást tovább gyengítik a szűkebb társadalmi környezet 

identifikációs negatív élményei, és előnytelen szerepmintái. A szocio-kulturális hátrány 

fokozza a hatását, gyakran kapcsolódhat hozzá teljesítményszorongás, gátoltság, 

figyelemfelkeltő viselkedés, kudarckerülés és agresszió.  

 

A szakellátásba került gyermekek 1,9 %-ánál az árvaság volt a bekerülés indoka. Az árvaság 

életre szóló szocializációs hendikepet okozhat. A gyermek nélkülözni kényszerül a számára 

legfontosabb szocio-emocionális rendszert, amelyben az egyéni személyisége kifejlődhet.  

Moreno ezt a rendszert szociális atomnak nevezte el. Az egyént a születésétől kezdődően 

körbeveszik azok a kapcsolatok, amelyek nélkül nem tudna létezni, ezáltal a szociális 

atomban történik a személyiségfejlődés folyamata.  

A kapcsolati hálózatban, az első időszakban az anya, később a család többi tagja, a rokonok 

csatlakoznak hozzá, majd az önállósodás során egyre jobban bővül külső személyekkel a 

terjedelme. Minden egyén számára életszükségletet jelent a többi ember, és a többi embernek 

is szüksége van az adott személyre. A szociális atom az individuum kapcsolatainak 

mennyiségétől és minőségétől függ. A rendszer azt a személyekből álló kört fogja össze, 

amellyel az individuum egy bizonyos életfázisban, szoros érzelemcserében állt vagy áll.
2
  

 

A szociális atom központjában az egyén helyezkedik el. A belső magba azok a személyek 

tartoznak, akikkel az individuum szoros érzelmi viszonyulást tart fenn. A külső magban 

helyezkednek el azok a személyek, akikkel kívánatos lenne kapcsolatot létesíteni, vagy fontos 

lenne a kapcsolatot helyreállítani. Az ismeretségi körben találhatóak azok a személyek, akik 

reálisan léteznek, de akikkel az egyén érzelmi szempontból csak közömbös kapcsolatot 

létesített. A szociális atom egyfelől szociálpszichológiai perspektíva, azaz egzisztenciális 

kategória, másfelől pedig szociológiai perspektíva, azaz az abszolút értelemben vett, 

legkisebb szociális egység.
3
 

                                                           
2
 Moreno: Psychodrama I   

3
 Moreno: Soziometrie, 2. 1967.   
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A rokoni kapcsolatokat leszámítva, általában a kapcsolatok véletlenszerűen jönnek lére, és 

először a másik személy az ismeretségi körbe kerül, majd onnan kerülhet a külső vagy a belső 

magba. A szociális atom védő rendszerként is működik az egyén életében. A számára fontos 

érzelmi kapcsolatok elveszítése esetén képes annak a regenerálására és új emocionális 

kapcsolattal pótolja azt. Ezt a folyamatot nevezte Moreno szociostázisnak. 
4
  

 

A szociostázis individuális igénye alapján a gyermekvédelmi szakembereknek a bekerülést 

követően haladéktalanul el kell kezdeniük a célirányos fejlesztést. Egyrészt a gyermek 

interperszonális kapcsolatait fontos bővíteni és emocionálisan stabilizálni, másrészt a 

gyermeket is alkalmassá kell tenni mind mentálisan, mind pszichésen arra, hogy kapcsolatot 

tudjon kialakítani és megtartani.  

 

A vizsgált időszakban a beutalt gyermekek 4,9 %-ánál sikeres volt a családba fogadás és 

hazagondozás. 

 

A problémaprofilok között legtöbbször átfedés volt. A statisztikai adatok vonatkozásában a 

vezető tényezőnek azt tekintettük, ami a legmarkánsabban határozta meg a rendszerezést. 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
4
 Moreno: The Sociometry Reader, 1960.   
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III./ Összegzés  

 

A gyermek életsorsok rendezése érdekében az egyéni és egyedi differenciált viselkedési 

megnyilvánulások megértése volt a legfontosabb feladatunk. A személyes találkozások, a 

szakmai dokumentációk és a szakvélemények kiértékelése, valamint az életút elemzése és a 

meghatározó események értelmezése tette lehetővé azt az összegzést, ami a gyermek alap 

személyiségének individuális szűrőrendszerének jobb megértését eredményezte.  

 

A gondozási helyre kerülés előtt történő szakmai tájékoztatás tulajdonképpen 

gyermekvédelmi előgondozásként is értelmezhető, hiszen széles kommunikációs felületet 

biztosított a szakemberek számára az információ cserét illetően.  

A szakszolgálat a havonta készített feljegyzésében értesítette a szakellátást az adott 

időszakban vizsgált gyermekek életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szocializációs 

szintjéről és a személyre szabott nevelés eredményességéhez szükséges információkról.  

 

A szakellátás munkatársainak lehetőségük volt az adott gyermek esetében a gondozási helyre 

történő kerülését követően is a szakmai konzultációra, valamint további visszajelzést is adtak 

egy-egy gyermek beilleszkedéséről, ami megfelelt az után követés szakmai feltételeinek.  

 

A különböző problémaprofilú gyermekek életében olyan támogató kapcsolatot kívántunk 

megalapozni, amelyben a személyközpontú megközelítési mód a szocializációs hiányosságok 

eredményes korrigálását, a negatív élmények megfelelő feldolgozását, a mentális stabilitás 

fokozását és a pszichofizikai közérzet javulását teszi lehetővé.  

 

Minden gondozott gyermeknek biztosítani kívántuk, hogy minél magasabb minőségben 

részesedjen a gyermekvédelem erőforrásaiból és szakmai szolgáltatásaiból, mert az egyedi 

élethelyzetek kezelésének színvonala a leghitelesebb fokmérője a munkatársak 

teljesítmények.  

 

 

 

           Beőthy-Fehér László 

 


