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Abstract 
 

Children are more exposed to the effects of poverty than adults, therefore it is 

important to treat child poverty as a distinct topic from poverty in general. 

Furthermore, child poverty and adult poverty have different causes and effects, for 

example the consequences of child poverty usually persist in adulthood. That is, it is 

important to elaborate particular approaches and methods to understand and measure 

child poverty as well as its causes and effects. So far there is no agreement among 

researchers on the definition of child poverty and hence there are various 

measurement methods. In our paper we shortly introduce five types of child poverty 

approaches and their proposed methodology to measure it.  
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Bevezetés 

A szegénység mérése hagyományosan a jövedelemi helyzet alapján történt, vagyis egyetlen 

szempont figyelembe vételén alapult. Azonban már régóta ismert, hogy a szegénység 

többdimenziós jelenség: csupán egy oldalról közelítve nem kapunk hiteles képet róla (Arndt 

et al. 2012). A szegénység többdimenziós megközelítésével kapcsolatban viszont még nem 

született konszenzus, nincs olyan módszertan, amelyet a tudomány és a szakpolitikai szervek 

széles körben alkalmaznának. 

Szükséges, hogy a szegénységen belül önálló kérdéskörként foglalkozzunk a 

gyermekszegénység definiálásával és mérésével. Ennek egyik oka, hogy időtől és tértől 

függetlenül a gyermekek jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának, mint a felnőttek. 

A gyerekek függnek a közvetlen környezetüktől a tekintetben, hogy a szüleik, a háztartás, a 

közösségük tagjai hogyan osztják el a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyermekszegénység 

mérőszámai azt a célt szolgálják, hogy információt nyújtsanak erről az elosztásról, és így a 

gyermekszegénység mértékéről. Továbbá a szegénységben felnövő gyermekek nagyobb 

valószínűséggel lesznek felnőtt korukban is szegények. Vagyis, ha sikerül a 

gyermekszegénységet csökkenteni, azzal hosszabb távon a tartós szegénység is csökken. A 

gyermekeknek mások a szükségletei, mint a felnőtteknek (pl. étkezés, oktatás terén), ahhoz 

pedig, hogy e speciális szükségleteket kihangsúlyozzuk, olyan megközelítésre van szükség, 

amely kifejezetten a gyermekekre fókuszál. Végül, egy általánosan elfogadott, jól használható 

meghatározás és mérési módszer eszközt jelentene a tudomány és a szociálpolitika számára 

(Roelen – Gassman 2008). Összefoglalva, a gyermekszegénységnek mások az okai és a 

következményei, mint a felnőttkori szegénységnek, ráadásul a gyermekkorban megélt 

szegénység következményei tartósak (Minujin 2012). 

E felismerések nyomán született meg ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, amely 

Magyarországon 1991-ben lépett hatályba. Az Egyezmény 27. cikke kimondja, hogy a 

gyermekeknek joga van olyan életszínvonalhoz, amely mellett testileg, szellemileg, lelkileg, 

erkölcsileg és szociálisan fejlődni tudnak. Ennek biztosítása elsődlegesen a szülők és 

gondviselők feladata, azonban az államnak intézkedéseivel segítenie kell őket ebben. A 4. cikk 

pedig magában foglalja, hogy az Egyezményben részes államok meghoznak minden olyan 

intézkedést, amelyek az Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. Vagyis 

a gyermekszegénység vizsgálata és kezelése a világ államainak jogszabályba foglalt 

kötelessége is. 

A továbbiakban Roelen és Gassman (2008) tipológiája nyomán röviden bemutatjuk a 

gyermekszegénység szakirodalmában tárgyalt különböző megközelítéseket. Egy-egy 

megközelítés alapját az adja, hogy a szegénységre milyen definíciót alkalmaz, ebből általában 

már következik, hogy milyen mutatók használatát helyezi előtérbe. Fontos jellemzője egy-egy 

módszertannak, hogy hány dimenzióban képes mérni a szegénységet, illetve hogy milyen 

adatokra van szükség a használatához. 



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu 
7 / 16 

A gyermekszegénység megközelítései 
 

Pénzügyi megközelítések 

A szegénységet meghatározhatjuk pénzügyi szempontból: ez esetben a vizsgált egyének 

jövedelme a mérés alapja. A gyermekszegénység pénzügyi megközelítése esetén a 

gyerekeknek otthont adó családok vagy háztartások jövedelmét vizsgáljuk. Mivel a 

gyermekek környezetének más jellemzőjét nem vesszük figyelembe, ez egy egydimenziós 

megközelítés. A szegénységi küszöböt, azaz azt a jövedelmi szintet, amitől kezdve egy 

gyermeket szegénynek tekintünk, meghatározhatjuk abszolút vagy relatív módon. Míg az első 

esetben egy bizonyos jószágkosár ára a határ, a másodikban ez az adott ország 

életszínvonalának (ezt általában a mediánjövedelemmel mérik) valamekkora hányada (Roelen 

és Gassman, 2008).  

A pénzügyi megközelítések általában három mutató használatát javasolják: a szegénységben 

élő gyermekek arányát, a szegénységi rést, illetve a szegénység súlyosságát mérő mutatót. A 

szegénységi arány kiszámításához csak összesíteni kell a szegénységi küszöb alatti 

jövedelemmel rendelkező háztartásban élő gyermekek számát, utána az arányuk kiszámítása 

egyértelmű. A szegénységi rés esetében a szegénységi arányt súlyozzuk a háztartások 

jövedelme és a szegénységi küszöb közötti különbséggel, így a szegénység mélységét is 

mutató indikátort kapunk. A szegénység súlyosságát mérő mutatót a szegénységi rés 

négyzetre emelésével kapjuk, ekkor a mélyebb szegénységben élőket nagyobb súllyal vesszük 

figyelembe (Roelen és Gassman, 2008). 

A pénzügyi megközelítésen alapuló méréséhez szükség van a háztartások jövedelmének 

ismeretére, illetve abszolút szegénységi küszöb esetén a fogyasztási szokásokat is fel kell 

térképezni. 

A pénzügyi megközelítések gyermekszegénységi alkalmazása esetén érdemes lehet külön 

figyelmet fordítani a jövedelmek háztartáson belüli eloszlására, illetve a szegénységi küszöb 

gyermek-specifikus meghatározására.  

A megközelítés előnye, hogy jól számszerűsíthető eredményt ad, ami a szegénység 

kiterjedésének és mélységének mérésére is alkalmas. Emiatt a döntéshozók számára 

kényelmes az alkalmazása. Hátránya viszont, hogy egydimenziós mutatókat ad, tehát 

figyelmen kívül hagyja a jövedelmen kívüli, más fontos tényezőket. Továbbá nem egyértelmű, 

hogy hogyan lehet következtetni egy család jövedelméből arra, hogy a gyermekek (akik 

különböző neműek és korúak lehetnek) hogyan részesülnek a javakból. Végül, mivel a mérés 

alapját a háztartások képezik, a szegénység által leginkább érintett csoportok (pl. árvák, 

utcagyerekek, illegális bevándorlók gyermekei) kívül esnek az e megközelítést alkalmazók 

látóterén (Roelen és Gassman, 2008). 
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Mégis, a szükséges adatok rendelkezésre állása és a pénzügyi megközelítéssel elérhető 

mutatók egyszerű használhatósága miatt az egész világon használják ezt a megközelítést a 

szegénység, és azon belül a gyermekszegénység mérésére (Roelen et al. 2009). 

 

Corak gyakorlati megközelítése 

A Miles Corak (2006) által felvázolt módszertan a pénzügyi megközelítésen alapul, ám fontos 

gondolatokkal egészíti ki azt, a valósághűbb eredmény és a jobb alkalmazhatóság érdekében. 

Corak (2006) kifejezetten gazdag országok számára ajánlja módszerét. A szegénységben élőket 

a pénzügyi megközelítéshez hasonlóan szegénységi küszöb segítségével azonosítja, de az 

aggregálást, a szegénységi mutatók kiszámítását hat elv figyelembe vételével javasolja. Ezek a 

következők:  

(1) A felesleges bonyolítások elkerülése 

(2) A jövedelmen alapuló mérések mellett más mutatók alkalmazása 

(3) A szegénységi küszöb meghatározásakor az adott társadalom normáinak és 

kontextusának figyelembe vétele 

(4) A mutatók rendszeres frissítése 

(5) Abszolút küszöb meghatározása visszaesés esetére, relatív küszöb felállítása célként 

(6) Konszenzuson alapuló állami támogatási rendszer felállítása a szegénység 

csökkentésére 

Mind a hat elv olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, amelyekre a szegénység mérésével 

kapcsolatos módszertanok általában nem térnek ki, pedig az alkalmazás szempontjából igen 

fontosak. Az első négy elv statisztikai jellegű, szem előtt tartásukkal biztosítható, hogy jól 

használható és naprakész eredményeket kapjunk. Az ötödik és a hatodik elv politikai és 

szakpolitikai szempontokat tartalmaz. A kettős küszöb megvalósítása esetén az állam 

gazdasági visszaesés idején is gondoskodik arról, hogy a szegények helyzete ne romoljon 

tovább, a társadalmi konszenzus pedig segít hatékonyabbá tenni a szegénység elleni 

küzdelmet. Corak  (2006) részéről újítás, hogy ezeket a kérdéseket is figyelembe veszi. Az elvek 

elsődlegesen a szegénységben élők meghatározását érintik, az összesítést és a szegénységi 

mutatók számítását végezhetjük a pénzügyi megközelítésnél felsorolt módok bármelyike 

szerint, illetve a jövedelemtől különböző mutatók használata esetén bármelyik többdimenziós 

mérési módszer alapján. 

A hat elv közötti fontossági sorrend felállítása a kutatóra van bízva, amelytől függően sokféle 

mérési módszert kidolgozhatunk Corak (2006) megközelítése alapján. Például, ha 
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elsődlegesen az egyszerűség elvének, illetve az adatigény betölthetőségének kívánunk 

megfelelni, egy, a pénzügyi megközelítést éppen csak kiegészítő, a jövedelmen alapuló, 

egydimenziós módszertant kapunk (Corak, 2006). Ha azonban prioritást élvez, hogy a 

szegénységi küszöböt a társadalmi normák minél teljesebb figyelembe vételével állapítsuk 

meg, további dimenziókra lesz szükségünk, ami már más irányba visz. 

A megközelítés fontos eleme, hogy bizonyos szintig képes alkalmazkodni ahhoz, hogy milyen 

adatok állnak rendelkezésre. Corak (2006) ajánlása szerint érdemes a jövedelmi szegénységgel 

kezdeni, ahhoz pedig általában vannak adatok, mivel a legtöbb fejlett ország ezt használja a 

szegénység méréséhez. A kutató mérlegelésére és döntésére van bízva, hogy mivel egészíti ki 

az így nyert mutatókat. 

Corak gyakorlati megközelítésének előnye, hogy mozgásteret hagy a kutatónak a 

rendelkezésre álló adatok, illetve a figyelembe vett dimenziók szempontjából is. Előny és 

egyben hátrány, hogy igyekszik figyelembe venni a vizsgált társadalom sajátosságait. Így 

pontosabb eredményt ad, de a nemzetközi összehasonlítás lehetőségeit korlátozza. Az említett 

mozgástér alkalmassá teszi ezt a megközelítést arra, hogy a gyermekszegénységre specializált 

módszertant alakítsunk ki a hat elv alapján. Ekkor a gyerekek sajátos igényeit figyelembe véve 

kell kiválasztanunk a kiegészítő mutatókat, és megállapítanunk a szegénységi küszöböt 

(Roelen és Gassman, 2008). 

 

Bristol-megközelítés 

A Gordon és szerzőtársai (2003a) által, a bristoli egyetemen kifejlesztett megközelítés az 

eddigiektől eltérően elsődlegesen a fejlődő országokban jelenlévő gyermekszegénységet 

kívánja leírni. A szegénységben élők azonosításához hét alapvető szükségletet vizsgál, 

amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének a gyermek egészségét, életszínvonalát, 

valamint oktatáshoz és információhoz való jogát tárgyaló cikkeiből1 vezet le (Gordon et al. 

2003a). A hét szempont a következő: 

(1) élelmiszer 

(2) tiszta ivóvíz 

(3) higiénia, szennyvízelvezetés 

(4) egészségügyi ellátás 

(5) szállás 

                                                           

1 Rendre az Egyezmény 24., 27., 28., és 13. cikkei. 
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(6) oktatás 

(7) információ 

Mindezek elkülönült dimenzióként jelennek meg a deprivációs megközelítésben. Gordon és 

szerzőtársai minden dimenzióhoz külön meghatároztak egy enyhe, egy közepes és egy súlyos 

deprivációs szintet, utóbbi szint az elválasztó a szegények és a nem szegények között. Egy-egy 

dimenzión belül akár több mutató is használható a deprivációs szintek meghatározására. 

A deprivációs megközelítés az eddigiekhez hasonlóan minden vizsgálati egységről 

(gyermekről) egyenként eldönti, hogy szegénynek számít-e, vagy sem. Ennek módja a 

következő:  

• egy gyermek egy dimenzióban szükséget szenvedőnek számít, ha az adott dimenzión 

belül alkalmazott mutatók között van olyan, amiben a helyzete nem éri el a küszöböt;  

• súlyos hiánynak számít, ha egy vagy több dimenzióban nem éri el a küszöböt;  

• a gyermeket szegénységben élőnek tekintik, ha két vagy több dimenzióban szükséget 

szenved.  

A módszer eredetileg publikált változatában aggregált mutatóként csak előfordulást 

számoltak (Gordon et al. 2003b), de annak továbbfejlesztésével más, a szegénység mélységét, 

illetve súlyosságát mérő mutatókat is számíthatunk (Delamonica és Minujin, 2007). 

A deprivációs megközelítés alkalmazásához mind a hét dimenziót lefedő, egyéni adatokra van 

szükség. Több – nemzetközi szervezetek által készített – kérdőíves felmérés is van, amely 

releváns és egyéni adatokat szolgáltat, ezeket azonban a módszertan jellege miatt nem lehet 

kombináltan használni, csak ha azonos mintán készültek.  

A megközelítés előnye, hogy a szegénységet több dimenzióban vizsgálja, az eredményeket 

pedig egyszerűen aggregálja. A különböző dimenziók eredményeit külön vizsgálva 

figyelemmel követhető az adott ország helyzete több szempontból is. Ezen kívül az, hogy a 

módszer egyéni adatokon alapszik, lehetőséget ad arra, hogy a dimenziók kapcsolatát, 

esetleges átfedését is vizsgáljuk (Roelen és Gassman, 2008). 

Hátrány viszont, hogy a kérdőíves felmérések nem terjednek ki azokra a gyerekekre, akik nem 

részei a mintavétel alapját adó rendszernek. Ezek a gyermekek leginkább veszélyeztetett 

csoportjai, pl. az árvák, elhagyott gyerekek, illegális bevándorlók gyermekei, utcagyerekek. 

Emiatt a kérdőíves adatokon alapuló megközelítések szisztematikusan alulbecslik a 

gyerekszegénység mértékét. További negatívum, hogy a felmérések kérdései gyakran nem 

térnek ki a kutatás szempontjából releváns adatokra, , és ezeket nem tudjuk más forrásból 

pótolni. Ez befolyásolhatja a dimenziók kapcsolatának vizsgálatát is, amely elméletileg ugyan 

lehetséges, de a gyakorlatban akadályokba ütközhet (Roelen és Gassman, 2008).  
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A Bristol-megközelítés fontos empirikus alkalmazása volt, hogy ez alapján készült az UNICEF 

2011-es gyermekszegénységi jelentése (Global Study on Child Poverty and Disparities). Az 52 

fejlődő, közép-kelet-európai, illetve volt szovjet ország részvételével készült elemzésben a hét 

eredeti dimenziót kiegészítették a háztartás jövedelmével, de ezekből az eredeti koncepció 

szerint számították ki a szegénységben élő gyermekek arányát minden országra (Fajth et al. 

2011). 

 

Gyermekszegénységi indexek 

Roelen és Gassman (2008) felosztásában külön kategóriát képeznek a gyermekszegénységi 

indexek, amelyek arra alkalmasak, hogy különböző földrajzi vagy demográfiai csoportokat 

hasonlítsunk össze a gyermekszegénység szempontjából. 

Az egyik ilyen mutatószám, az EU Gyermekjólléti Index (EU Child Well-being Index), amelyet 

Bradshaw és szerzőtársai (2007) dolgoztak ki az Európai Unió tagországaiban tapasztalható 

gyermekszegénység mértékének összehasonlítására. Bradshaw multidimenzionális 

megközelítése nyolc területet és huszonhárom alterületet vesz figyelembe a 

gyermekszegénység vizsgálata során:  

(1) anyagi helyzet: relatív jövedelmi szegénység, depriváció, munkanélküli szülők; 

(2) lakhatás: a lakás zsúfoltsága, a lakókörnyezet jellemzői, a lakás minősége (pl. 

vízöblítéses WC hiánya); 

(3) egészség: egészségi állapot a születéskor, immunizáció (gyermekkori védőoltások), 

egészségügyi viselkedés (pl. gyümölcsfogyasztás, fogmosás gyakorisága); 

(4) szubjektív jóllét: szubjektív egészségi állapot, személyes jóllét, iskolai jóllét; 

(5) oktatás: iskolai előremenetel, iskolai részvétel, munkaerő-piaci kimenetel;  

(6) a gyermek kapcsolatai: a családmodell, a gyermek szülőkkel való kapcsolata, a 

gyermek kortársakkal való kapcsolata; 

(7) civil részvétel: civil tevékenységekben való részvétel, politika iránti érdeklődés; 

(8) kockázat és biztonság: gyermekhalandóság, veszélyes viselkedés (pl. drogfogyasztás), 

erőszak megtapasztalása (Bradshaw et al. 2007).  

A huszonhárom alterület eredményeit összesíti az átfogó gyermekjólléti mutatószám, az EU 

Gyermekjólléti Index. Ez az index egy olyan mutatószám, amely egy adott ország esetében a 

gyermekek jóllétét az összes tagország átlagához hasonlítja (Bradshaw et al. 2007).   



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu 
12 / 16 

Bradshaw és munkatársai a huszonhárom alterület vizsgálatához összesen ötvenegy 

indikátort alkalmaztak. A szerzők eredeti szándéka az volt, hogy elméleti alapon válasszák ki 

a vizsgálni kívánt alterületeket és indikátorokat, azonban az elgondolás elé korlátokat 

állítottak a rendelkezésre álló adatok (Bradshaw et al. 2007). 

Az USA Gyermekek és Fiatalok Jólléti Indexét (US Child and Youth Well-being Index) Land 

et al. dolgozta ki 2001-ben. A mutatószám célja az amerikai gyermekek és fiatalok jóllétének 

időbeli és térbeli összehasonlítása az 1975-ös bázisévhez képest. Land és munkatársai az 

általuk kidolgozott mutatószámmal az életminőség különböző dimenziónak jellemzőit 

kívánták megragadni az élet hét területén, az egyes területekhez minden esetben több 

indikátort rendeltek. Az alábbi felsorolás tartalmazza a hét területet, illetve az indikátorokra 

is hozunk egy-egy példát: 

(1) a család anyagi jólléte pl. gyermekes családok szegénységi rátája, gyermekes családok 

éves medián jövedelme; 

(2) egészség pl. gyermekek halandósági rátája; 

(3) biztonságos/veszélyes viselkedés pl. erőszakos bűncselekmények áldozatainak aránya 

(12-19 év között); 

(4) közösségi részvétel: az oktatási, gazdasági és politikai intézményekhez való kötődés 

pl. érettségit szerzők aránya; 

(5) társas kapcsolatok pl. egyszülős családok aránya; 

(6) iskolai előremenetel pl. matematika felmérés pontszámok; 

(7) érzelmi/szellemi jóllét pl. gyermekek öngyilkossági rátája (Land 2014).  

Land és munkatársai a hét dimenzión belül összesen huszonnyolc indikátort azonosítottak. 

Az indikátorok kiválasztását igyekeztek elméleti alapokra helyezni, azonban ezt nem tudták 

maradéktalanul teljesíteni, a rendelkezésre álló adatok korlátot állítottak eléjük (Roelen –

Gassman 2008) – hasonlóan Bradshaw és szerzőtársai (2007) munkájához. 

Az USA Gyermekek és Fiatalok Jólléti Indexét a hét alterület átlaga adja, a mutatószámban 

minden alterület azonos súllyal szerepel (Land 2014).  

 

Holisztikus megközelítés 

Végül, Roelen és Gassman (2008) szerint megkülönböztethetjük a holisztikus 

gyermekszegénységi mérőszámokat. Ezek a megközelítések nem csupán a 

gyermekszegénység mértékét igyekeznek azonosítani, hanem annak okait és 
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következményeit, valamint folyamatát is. A kvantitatív technikák mellett kvalitatív 

módszereket is alkalmaznak a gyermekszegénységről minél inkább teljes kép kialakítása 

érdekében.  

A holisztikus szemléletre Roelen és Gassman (2008) egyik példája a DEV Framework for Child 

Poverty. A megközelítés három dimenzióra összpontosít: depriváció (deprivation), 

kirekesztés (exclusion) és sebezhetőség (vulnerability), mivel álláspontjuk szerint e tényezők 

együttes vizsgálata alkalmas arra, hogy megragadható legyen a gyermekek által 

megtapasztalt szegénység összetettsége. A depriváció dimenziója mutatja azoknak az anyagi 

szükségleteknek és alapvető szolgáltatásoknak a hiányát, amelyeket a gyermekek jóllétéhez 

általában elengedhetetlennek tartunk. Ezek a területek a következők: élelem, biztonságos 

ivóvíz, higiéniás létesítmények, menedék, oktatás. A kirekesztettség dimenziója azokra a 

folyamatokra vonatkozik, amelyek a gyermekek társadalmi részvételét – részben vagy teljesen 

– akadályozzák. A megközelítés a kirekesztés négy típusát különbözteti meg: társadalmi 

státusz (pl. a szegénység stigmája), csoporttagság (pl. etnikai, vallási alapú diszkrimináció), 

gazdasági státusz (pl. kirekesztés a legális munka világából) és kulturális előítéletek (pl. nemi 

diszkrimináció). A sebezhetőség dimenziója azt vizsgálja, hogy hogyan hatnak a gyermekekre 

azok a változó veszélyek, amelyekkel környezetükben szembesülnek (Wordsworth et al. 

2005). Roelen és Gassman (2008) kiemelik, hogy a konceptuális alapok kidolgozása után 

Wordsworth és szerzőtársai nem fejlesztették tovább megközelítésüket egy olyan eszközzé, 

amely alkalmas a gyermekszegénység elemzésére és mérésére. 

 

Összefoglaló 

A gyermekek időtől és tértől függetlenül jobban ki vannak téve a szegénység hatásainak, mint 

a felnőttek, ezért fontos a szegénységen belül önálló témakörként kezelni a 

gyermekszegénységet. A gyermekszegénység okai és következményei is különböznek a 

felnőttkori szegénységtől, ráadásul tartós hatást gyakorolhat az érintettekre. Mindazon 

országok, amelyek aláírták az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, olyan kötelezettségeket 

vállaltak, amelyek a gyermekszegénység megszüntetését is magukban foglalják.  

A szegénység, illetve a gyermekszegénység mérésére még nem született széles körben 

elfogadott és alkalmazott módszertan. A legelterjedtebb az egydimenziós pénzügyi 

megközelítés, amely a gyermek otthonának tekintett háztartás jövedelme alapján állít fel 

szegénységi küszöböt. Az ilyen módon kiszámítható mutatók (amelyek alapja a 

szegénységben élő gyermekek száma) adatigénye könnyen teljesíthető, az indikátorok 

egyszerűen alkalmazhatók, ám fontos tényezőket figyelmen kívül hagynak. A pénzügyi 

módszertant egészítette ki Corak hat elvével, amelyek figyelembe vételével orvosolhatóak 

annak hibái. Corak elvei nagy mozgásteret hagynak a kutatónak, és lehetővé teszik, hogy 
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speciálisan a gyermekszegénységgel foglalkozó megközelítést alakítsunk ki. A szerző a hat 

elvet fejlett országok vizsgálatára ajánlja. 

A Bristol-megközelítés viszont kifejezetten a fejlődő országokban jelen lévő 

gyermekszegénység mérésére született. Ez egy többdimenziós megközelítés, amely a 

gyermekek alapvető szükségleteinek (pl. étel, ivóvíz, higiénia) betöltését vizsgálva ad 

szegénységi arányt. Az UNICEF tovább fejlesztette, és 2011-es gyermekszegénységi 

jelentésében alkalmazta ezt a megközelítést. 

A gyermekszegénységi indexek szintén több dimenziót vizsgálnak.  ám az elméleti koncepció 

megvalósítása elé sokszor akadályt állít az adatok elérhetősége. 

A holisztikus gyermekszegénységi mérőszámok nem csak a szegénység mértékének, hanem 

az okainak és következményeinek, valamint az egész folyamatnak a vizsgálatára alkalmasak. 

Ez több dimenzió figyelembe vételével történik, ezek között az alapvető fizikai szükségletek 

mellett hangsúlyt kapnak olyan szubjektív szempontok, mint pl. a sebezhetőség és a 

kirekesztettség. 

 

Irodalomjegyzék 

 

Arndt, Channing - Distante, Roberta - Hussain, Azhar M. - Huong, Pham Lan - Ibraimo, 

Maimuna, Østerdal, Lars Peter (2012): Ordinal Welfare Comparisons with Multiple 

Discrete Indicators: A First Order Dominance Approach and Application to Child 

Poverty. World Development, Vol. 40 No. 11. 

Bradshaw, Jonathan – Hoelscherand, Petra – Richardson, Dominic (2006): An Index of  Child 

Well-being in the European Union. Social Indicators Research, Vol. 80 No. 1 133-177. 

Corak, Miles (2006): Principles and practicalities for measuring child poverty. International 

Social Security Review, Vol. 59 No. 2. 

Delamonica, Enrique – Minujin, Alberto (2007): Incidence, Depth and Severity of Children in 

Poverty. Social Indicators Research, Vol. 82 No. 2. 

Fajth, Gáspár - Engilbertsdóttir, Sólrún - Kurukulasuriya, Sharmila (2011): From comparative 

to global social policy: Lessons for development practitioners from UNICEF's Global 

Study on Child Poverty and Disparities. Children and Youth Services Review, Vol. 34 

No. 3. 



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu 
15 / 16 

Gordon, David - Nandy, Shailen - Pantazis, Christina - Pemberton, Simon - Townsend, Peter 

(2003a): The Distribution of Child Poverty in the Developing World. Report to UNICEF. 

Centre for International Poverty Research, University of Bristol. 

Gordon, David - Nandy, Shailen - Pantazis, Christina - Pemberton, Simon - Townsend, Peter 

(2003b): Child Poverty in the Developing World. The Policy Press, University of Bristol. 

Land, Kenneth C. (2014): Child and Youth Well-Being Index (CWI) Report. Duke Center for 

Child and Family. http://childandfamilypolicy.duke.edu/wp-content/uploads/2014/12/  

Child-Well-Being-Report.pdf 

Minujin, Alberto (2012): Making the Case for Measuring Child Poverty. In Ortiz, Isabel – 

Daniels, Louise Moreira – Engilbertsdóttir, Sólrún (szerk.): Child Poverty and Inequality. 

New Perspectives. United Nations Children’s Fund (UNICEF), Division of Policy and 

Practice, New York http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Child_Poverty_Inequality_ 

FINAL_Web_web.pdf  

Roelen, Keetie – Gassman, Franziska (2008): Measuring Child Poverty and Well-Being: a 

literature review. Working paper MGSoG/2008/WP001, Maastricht University, 

Maastricht Graduate School of Governance 

Roelen, Keetie - Gassman, Franziska - de Neubourg, Chris (2009): The Importance of Choice 

and Definition for the Measurement of Child Poverty - the case of Vietnam. Child 

Indicators Research, Vol. 2 No. 3. 

Wordsworth, Daniel – McPeak, Mark – Feeny, Thomas (2005): Understanding Children’s 

Experience of Poverty: An Introduction to the DEV Framework. Children & Poverty 

Working Paper 1, Christian Children’s Fund. http://washcluster.net/wp-

content/uploads/sites/2/2013/08/Wordsworth-McPeak-Feeny-2005-Understanding-

Childrens-Experience-of-Poverty.pdf  

 

Ajánlott irodalom 
 

Alkire, Sabina – Foster, James (2011): Counting and multidimensional poverty measurement. 

Journal of Public Economics, Vol. 95 No. 7-8. 

Corak, Miles (2006): Do Poor Children become Poor Adults? Lessons from a Cross Country 

Comparison of Generational Earnings Mobility. Institute for the Study of Labor (IZA). 



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu 
16 / 16 

Land, Kenneth C. (2013): Child and Youth Well-Being Index (CWI) Report. Duke Center for 

Child and Family. http://fcd-us.org/sites/default/files/Child%20Well-Being%20 

Index%202013%20Final.pdf 

Land, Kenneth C. (2012): Child and Youth Well-Being Index (CWI) Report. Duke Center for 

Child and Family. 
http://www.soc.duke.edu/~cwi/Section_B/2012%20CWI%20report.pdf 

Notten, Geranda – Roelen, Keetie (2011): A New Tool for Monitoring (Child) Poverty: 

Measures of Cumulative Deprivation. Child Indicators Research, Vol. 5 No. 2. 

Picazo, Oscar (2010): COMMISSION 5: Monitoring and Evaluation of ECCE at National and 

International Levels 5.1. Towards Developing a Holistic Child Development Index 

(HCDI), UNESCO World Conference on Early Childhood Care and Education “Building 

the Wealth of Nations” Moscow, September 26‐29, 2010. 
http://www.unesco.org/education/WCECCE/presentations/Picazo.pdf 

Ravallion, Martin (1994): Poverty Comparisons. Harwood Academic Publishers. 

Redmond, Gerry (2008): Child Poverty and Child Rights: Edging towards a Definition. Journal 

of Children and Poverty, Vol. 14 No. 1. 

Sumner, Andy (2010): Child Poverty, Well-Being and Agency: What Does a '3-D Well-Being' 

Approach Contribute? Journal of International Development, Vol. 22 No. 8 

Thorbecke, Erik (2008): Multidimensional Poverty: Conceptual and Measurement Issues. In 

Kakwani – Silber (szerk.): The Many Dimensions of Poverty. New York, Palgrave 

Macmillan. 

Waddington, Hugh (2004): Linking Economic Policy to Childhood Poverty: A Review of the 

Evidence on Growth, Trade Reform and Macroeconomic Policy. CHIP Report 7. 

http://www.childhoodpoverty.org/index.php/action=documentfeed/doctype=pdf/id=87

/  

UNICEF (2012): Measuring Child Poverty. New league tables of child poverty in the world’s 

rich countries, UNICEF Innocenti Research Centre, Report Card 10.  
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_eng.pdf 

 

 


