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Testi fenyítés az iskolában 

Kutatási eredmények 

2012. március 12. és 18. között arról kérdeztük a Varázsbetű Hírlevél 

olvasóinak véleményét, hogy szerintük elfogadható, vagy éppen kívánatos 

lenne-e az iskolában a testi fenyítés alkalmazása. 

A kutatás lezárult, több mint 1100-an válaszoltak a kérdésekre. 

A résztvevők 

62,6% szülő,  

5,6%-a tanár,  

31,8%-a pedig szülő és tanár egyszerre. 
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Megütheti a tanár a diákot? 

A vizsgálatban a válaszadók 61,5%-a elutasította a testi fenyítés minden formáját. 

 

Érdekesebb a kép, ha a válaszokat a válaszadó csoporthoz való tartozása szerint 

vizsgáljuk. A legszigorúbbak a gyermektelen tanárok, közülük majdnem minden 

második (48,4%) megengedné a testi fenyítést. A szülők kevésbé szigorúak, közülük 

csak 39,5% támogatná az iskolai fenyítést. Leginkább a gyermeket is nevelő tanárok 

utasítják el a fegyelmezésnek ezt a formáját, közülük csak minden harmadik (34%) 

válaszolt igennel. 
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Ön megengedné, hogy a tanárok szükség 
esetén testi fenyítést alkalmazzanak az 
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Üssed, üssed, botocskám! 

A továbbiakban csak azokkal a válaszokkal foglalkozom, akik egyetértettek a testi 

fenyítés iskolai alkalmazásával. 

A testi fenyítéssel egyetértő válaszadók több mint fele (54,2%) akár a legdurvább 

eszközök alkalmazásától sem riad vissza, ők lehetővé tennék a testi fenyítésben akár 

eszköz (nádpálca, favonalzó) alkalmazását is.  

23,8% legfeljebb a fenékre verést engedné meg,  

20,1% szükség esetén megengedné a pofont is. 

(A kérdések között a nádpálca és a körmös szerepelt büntetési formaként, de az 

értékelés során rájöttünk, hogy saját tapasztalat híján nem tudjuk megítélni, melyik 

büntetési forma a súlyosabb. Ezért a két büntetési formára adott válaszokat „Eszköz 

alkalmazásával” címszó alatt vontuk össze.) 
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Mi lenne a legnagyobb testi fenyítés büntetés, 
amit megengedne alkalmazni az iskolában? 



Testi fenyítés az iskolában – Kutatási eredmények 

 

Örömteli olvasás – Varázsbetű 
www.varazsbetu.hu www.diszlexiateszt.hu 

 

Érdekes, hogy a verés erősségének meghatározásánál – ellentétben az első 

kérdéssel - már a szülők a legszigorúbbak.  

A szülők 60%-a akár eszköz alkalmazását is megengedné a fenyítés során, míg  

a tanároknak csak 55%-a,  

a szülő-tanároknak pedig csak 28%-a tenné ezt lehetővé. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Szülő 

Tanár 

Szülő és tanár 

Fenékre verés 

Pofon 

Eszköz alkalmazása 



Testi fenyítés az iskolában – Kutatási eredmények 

 

Örömteli olvasás – Varázsbetű 
www.varazsbetu.hu www.diszlexiateszt.hu 

 

Minél kisebb, annál többet érdemel! 

A testi fenyítéssel egyetértők egyértelműen úgy vélekednek, hogy az általános iskola 

alatt van a legnagyobb szükség a testi fenyítésre.  A válaszadók 51%-a szerint alsó 

tagozatban, 44%-a szerint felső tagozatban a leghatásosabb a verés.  

Az erre a kérdésre adott válaszok megoszlásában nem volt jelentős eltérés a három 

csoport, azaz a szülők, a tanárok és a szülő-tanárok között. 
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Ön szerint melyik életkorban lenne legnagyobb szükség a testi 
fenyítésre az iskolában? 
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Akár egy középiskolást is! 

Megkérdeztük azt is, hogy meddig engedhető meg egy diák megütése. A testi 

fenyítést megengedő válaszadók 27%-a úgy gondolja, hogy szükség esetén akár 

még középiskolás korban is megengedhető az iskolában a büntetésnek ez a formája. 

57% szerint utoljára felső tagozatban, 19% szerint pedig csak alsó tagozatban lenne 

alkalmazható ez a büntetés. 

Az erre a kérdésre adott válaszok megoszlásában nem volt jelentős eltérés a három 

csoport, azaz a szülők, a tanárok és a szülő-tanárok között. 
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Mi az a legfelső életkor, ahol Ön még megengedné a testi 
fenyítést? 
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Egy jó hír, és egy rossz hír 

A kutatásban egyértelműen kiderült, hogy mind a szülők, mind a tanárok 

egyértelműen elutasítják a testi fenyítés alkalmazását. Ez a jó hír. 

A rossz hír, hogy még mindig magas azoknak az aránya, akik elfogadhatónak tartják 

a fizikai erőszakot nevelési eszközként. Súlyosbító körülmény, hogy közülük sokan 

akár a legmagasabb szintű erőszakot is elfogadhatónak tartják.  

Természetesen lehet elérni eredményt veréssel. A verésnek van visszatartó ereje. Ez 

igaz. Azonban ez a visszatartó erő külső kényszer, nem a gyermek saját döntése. A 

gyerek, akit vernek, talán „szót fogad”, „jó” gyerek”, azonban ezt nem belső 

meggyőződésből, hanem félelemből teszi, és ha a félelem elmúlik, akkor megszűnik 

a visszatartó erő is. Ráadásul a verés, akármilyen szelíd is, megváltoztatja a gyerek 

jellemét, értékrendjét. Megtanulja, hogy fizikai erővel érvényesítse érdekeit, akaratát. 

A gyerek, akit vernek, azt érzi, hogy ő nem megfelelő, nem elég jó. Bizonytalan, 

önbizalomhiányos felnőtté válik.  

Felnőve abból a gyerekből lesz együttműködő, megértő, empatikus ember, aki felé 

gyermekkorában kedvességgel, megértéssel, figyelemmel fordultak. 

 

  



Testi fenyítés az iskolában – Kutatási eredmények 

 

Örömteli olvasás – Varázsbetű 
www.varazsbetu.hu www.diszlexiateszt.hu 

 

Kérdések 

A kutatásban a következő kérdéseket tettük fel: 

1. Ön megengedné, hogy a tanárok szükség esetén testi fenyítést 
alkalmazzanak az iskolában? 

igen, nem 

2. Mi lenne a legnagyobb testi fenyítés büntetés, amit megengedne 
alkalmazni az iskolában? 

nem engedném meg, fenékre verés, pofon, nádpálca, körmös 

3. Ön szerint melyik életkorban lenne legnagyobb szükség a testi fenyítésre 
az iskolában? 

egyik életkorban sem, alsó tagozatban, felső tagozatban, középiskolában 

4. Mi az a legfelső életkor, ahol Ön még megengedné a testi fenyítést? 
egyik életkorban sem, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola 

5. Ön szülő vagy tanár? 
szülő, tanár, mindkettő 

 


