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„Olyan állapot elérése a szociál politika célja, amelyben min-
denki érzi, hogy a nemzeti közösség tagja, és hogy nemcsak 
ő van a közösségért, hanem a közösség az ő támasza is.”
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Lakner Zoltán Lehel

AZ ÖSSZEGYŰRT 
PAPÍR

„Az összegyűrt papír sosem lesz már teljesen sima.”
Nico Frijda holland pszichológus

Öt évfolyamot megért már, s vele felállt egy új szociá-
lis szakmai – és persze szellemi – iskola, egy olyan, 
egymás gondolatait és hangját érteni, hallani szerető, 
a szavakat olvasni és ahhoz hozzáadni akaró műhely, 

amely egybegyűjtötte a munkát segítő hivatásként megélők intellektuális és gyakor lati-
as közösségét. 24 lapszám, mintegy 340 szerző, 300-nál több írás, hozzá 5 könyv, 
86 szerző 91 publikációval, mindösszesen négyezer-hatszáznál több oldal, és ami a 
legfontosabb, az olvasók egyre szélesedőbb tábora.

Ez volt a lap, melynek hiánytalanul együtt maradt szerkesztői most útjára indítják a 
Szociálpolitikai Tükör című lapot, fönntartva ezt a létrejött iskolát. Megújul a külső, és 
némileg a rovatszerkezet, de továbbra is a tudományos folyóirat és a szakmai magazin 
egymást erősítő egyensúlyában maradva szeretne a szociális szakma lapja lenni. A Tükör 
tulajdonos kiadója és gazdája az ország egészében szervezett tagsággal rendelkező 
SZIME, azaz a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete. Bezárult 
tehát egy ablak, de kinyílt egy ajtó.

Belépőül rögvest egy olyan, szinte már könyv méretű dupla számmal indítunk, amely 
több meglepetéssel és az olvasók által nagyon várt megerősített módszertani rovat-
tal jelentkezik: ennek első írása, azaz módszertani levele a házi segítségnyújtással foglal-
kozik. 

Külön is igyelemre érdemes Köves Slomó írása, aki összefoglalta és értékelésre ajánl-
ja a közösségében megélt családi attitűdöket és hagyományokat. Olvashatunk majd a 
szociálpolitika és a globalizáció összefüggéseiről, a romák Kárpát-medencei szélességben 
áttekintett helyzetéről, a velük és értük folyt civil és egyházi munkáról, a szakma írásban 
is megmutatkozó személyiségeiről, és néhány olyan különlegességről, mint a hanghal-
lókkal végzett munka és az Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központ tevékeny-
sége. Itt lesz velünk a késő modernitás gyermekvédelme és a hajléktalanok gondjainak, 
sors-segítésüknek hazai és külföldi problematikája, ugyancsak honi és külországi szer-
zők tollából. 

Egykori f olyóiratunk lapjai összegyűrődtek, s így nem is vállalkozunk azok simít ga-
tá sára. Új lapot indítunk tehát: maradjon is sima a papír és tiszta a gondolat!
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 Sári Nándor

Globális szociálpolitika 
mint fejlesztéspolitikai eszköz
A mind jobban kiteljesedő gazdasági hiperglobalizáció korszakában jelentkező összetett 
társadalmi problémák egyre inkább megkövetelik a globális szociálpolitikai tudás terjesz-
tését és más szakpolitikákba való implementációját. A tanulmány célja a nemzetközi szinten 
megvalósuló szociálpolitikai programok tapasztalatai, a fejlődő térségek sajátos kihívásai 
és a szociálpolitikai kutatás közötti kapcsolat áttekintése és elemzése, különös hangsúlyt 
fektetve a globális fejlesztéspolitika és a szociálpolitika összefonódásának folyamatára. 
Konklúzióként kiemelendő a nemzetállami szociálpolitikai kutatások és programok irány-
váltására vonatkozó tudományos igény, amely magában foglalja a globális fejlesztéspoliti-
kai dimenzió kiterjesztését, a lehetséges szakpolitikai hiányosságok felismerését és a glo-
balizált mechanizmusokkal kapcsolatos társadalmi kérdéseket.

Kulcsszavak: globalizáció, globális szociálpolitika, fejlődő országok, nemzetközi szerve-
zetek

A XXI. században célszerűtlen és óvatlan megfontolás igyelmen kívül hagyni a globali-
zált mechanizmusokkal összefüggő kihívásokat, különösképpen azon országok kor-
mányzatai számára, amelyek leginkább ki vannak téve a nemzetközi gazdasági környe-
zet bizonytalanságainak. E felismeréstől vezérelve a globális politikai eszmék, 
ideológiák és modellek egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be a szupranacionális 
szervezetek által javasolt fejlesztéspolitikai beavatkozások irányítása és reformja szem-
pontjából. Másrészről pedig a folyamatosan globalizálódó világ negatív következménye-
inek (például a 2008-as globális gazdasági és pénzügyi válságnak) a hatására a szociál-
politika jelentősége ismételten felértékelődött a kormányzati válságkezelési 
stratégiáiban, intézkedéseiben1 (Starke et al., 2013). Ennek ellenére a legtöbb fejlett 
iparosodott országban továbbra sem fordítanak elegendő igyelmet a globális fejlesztés- 
és szociálpolitikai kérdésekre (Horner–Hulme, 2019). A fönti hiányosság annak dacára 
fennmarad, hogy a jelenkori hiperglobalizációs mechanizmusok irányítása mind nehe-

1 A kiszámíthatatlan piaci „sokkesemények” hatására meg igyelhető tendencia, hogy a szupranacionális és 
globális elképzelések formálódásában mind meghatározóbbá válik a társadalmi dimenzió. A 2008-as globá-
lis gazdasági és pénzügyi válság például jelentős változásokat indukált a nyugdíjrendszerekre vonatkozó 
globális elképzelésekben, és hozzájárult a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organi-
zation – ILO) szociális védelmi kezdeményezésének (Social Protection Floor – SPF) térnyeréséhez (Deacon, 
2013).



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

8 TANULMÁNYOK

zebben választható el az új szociálpolitikai és társadalmi kihívások kezelésétől (Yeates, 
2014). Ennek megfelelően a nemzetállami szociálpolitikai kutatásokban a demokrati-
zálódás, a gazdasági növekedés, a jövedelmi és társadalmi egyenlőtlenség, a munkaerő-
piaci mobilitás, a tömeges migráció, illetve a fejlesztéspolitikai folyamatok megvitatása 
során fokozottabban integrálni kell a globalizált folyamatok elemzését.

Ehhez a problémához szorosan kapcsolódik, hogy hasonlóképpen hiányosságnak 
tekinthető a fejlett kapitalista demokráciák politikai legitimitását évtizedekig megha-
tározó szociálpolitikai rendszerek és modellek átvételének vagy átültetésének alacsony 
globális kihasználtsága. Szemléltetésül Plagerson és Patel (2019) elemezte és értékelte 
a globális Dél országaiban végrehajtott fejlesztéspolitikai átalakításokat. A szakterület 
kiértékelésében egyrészről hangsúlyozzák, hogy a fejlesztéspolitikai kutatások és a 
szociálpolitika szorosabb együttműködésére lenne szükség, jelenleg azonban számos 
„akadályozó tényező” azonosítható a két dimenzió között (erről bővebben értekezem a 
későbbi fejezetekben). Másrészről pedig kiemelik a gazdag iparosodott demokráciákból 
érkező fejlesztési, kutatási tapasztalatok fontosságát. Például az elmúlt három évtized-
ben számos globális szociálpolitikai kutatóintézetnek, mint az ENSZ Szociális Fejleszté-
si Kutatóintézetének (United Nations Research Institute for Social Development – UNRISD) 
munkája is tekintélyes elméleti és gyakorlati hozzájárulást jelentett a nemzetközi civil 
mozgalmak, pénzügyi szervezetek és felsőoktatási intézmények társadalmi személet-
módjának elmélyítéséhez, hogy a globális fejlesztéspolitikai programok főbb céljainak 
meghatározásában és végrehajtásában a szociálpolitikai stratégiák nagyobb igyelmet 
kapjanak.

Interdiszciplináris kutatási területként a szociálpolitika jelentősen gyarapította a 
rendelkezésre álló tudományos, elemzési módszerek, közpolitikai eszközök, valamint 
legjobb gyakorlatok kvantitatív és minőségi mutatóit különféle globális fejlesztési mo-
dellek létrehozásával (Deeming–Smyth, 2018). Másképpen megfogalmazva, a globális 
fejlesztési programokba egyre gyakrabban integrálják a szociálpolitikai módszereket, 
modelleket és eszközöket. Ebben az összefüggésben a szociálpolitikai kutatások globá-
lis expanziójáról beszélhetünk. Amíg a korábbi kutatások a nyugati iparosodott országok 
jóléti rendszereire – különösképpen az európai szociálpolitikai rendszerek különböző 
tipológiáira és az egyes országspeci ikus sajátosságokra – korlátozódtak, addig napjaink 
kutatásai a globalizált, nemzetközi problémákra és kihívásokra is re lektálnak. Tehát 
szupranacionális szinten meg igyelhetjük, hogy a szociálpolitikai elképzelések a globá-
lis innovációs, modernizációs és fejlesztéspolitikák szigni ikáns alkotóelemévé váltak.

A fejlett iparosodott országok modern szociálpolitikai történetének sajátos konklú-
ziói értékes tapasztalati példákkal, megfontolásokkal és javaslatokkal szolgálhatnak a 
jóléti modelleket napjainkban adaptáló, lassan transzformálódó globális déli országok 
számára. Mindemellett ugyanennek a fordítottja is lényeges szempont. Következésképp 
a fejlődő országok tapasztatainak elemzése egyformán hangsúlyos igyelmet érdemelne 
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a hazai kutatásokban.2 Mindezek ellenére az országos szociál- és fejlesztéspolitikai 
kutatási és elméleti szakirodalom némiképp lemaradásban van a globális szakpolitikai 
fejlesztési irányok, stratégiák és trendek terén (Darian-Smith–McCarty, 2017).

Jelen tanulmány hipotézise szerint a globális fejlesztéspolitikai irányelvek kidolgozá-
sa szempontjából azért alapvető a szociálpolitikai szempontok átvétele, mivel az utóbbit 
illetően valósítható meg hatékonyabban a fejlődő – és bizonyos esetekben a fejlett – tér-
ségek társadalmi, gazdasági problémáinak szigni ikáns csökkentése, valamint a hiper-
globalizációs folyamat valós felzárkózást eredményező potenciáljának jobb kihaszná-
lása. A kérdés megválaszolása a globális fejlesztéspolitikai trendek, szociálpolitikai 
gyakorlatok és társadalmi elégtelenségek megvizsgálásával és ismertetésével történik, 
a vonatkozó nemzetközi szakirodalom feldolgozására támaszkodva. A dolgozat célki-
tűzése, hogy a kutatókat a fejlődő térségekre vonatkozó globális szociálpolitikai kuta-
tásról és tanításról szóló tudományos vitában való fokozottabb részvételre ösztönözze, 
illetőleg népszerűsítse azt a felismerést, miszerint a szociálpolitikai perspektívák fontos 
szerepet játszanak a nemzetközi közösség fejlesztéspolitikai döntéshozatali folyamatai-
ban.3 Ennek megfelelően elsőként a szociálpolitikának a nemzetközi szervezetek fejlesz-
tési agendájában, szakpolitikáiban és programjaiban való közelmúltbeli dinamikusabb 
megjelenését mutatom be, majd részletezem a fejlettebb térségek előtt álló problémákat, 
végezetül hangsúlyozom a nyugati iparosodott országok szociálpolitikai kutatásainak 
a folyamatosan globalizálódó világra való kiterjesztésének jelentőségét. Ezenfelül kü-
lönböző perspektívákat ismertetek arról, hogy miért fontos megérteni a globális fejlő-
dés és a nemzeti szociálpolitika közötti kapcsolatot.

Globális szociálpolitika és kormányzás
Stone (2012) azzal a konceptualizációs folyamattal kapcsolatban, miszerint a szociál-
politikát immáron globális politikai napirendként határozzák meg, elkülönített két ki-
emelkedő iskolát: a „racionális-intézményi” és a „konstruktivizmus” eszméit. Az előbbi 
elméleti iskola szerint a nemzetközi szereplők viselkedése kétféleképpen értelmezhető: 
(1) a nemzetek közötti hatalmi egyensúly és az egyes politikai döntéshozó személyek, 
csoportok általi döntéshozatalt formáló ösztönző struktúrák sokfélesége alapján; vala-
mint (2) attól függően, hogy a fejlődő nemzetállamokat a multilaterális, nemzetközi 
szervezeti keret kontextusában ki képviseli (Hickey–Seeking, 2017). Az utóbbi elméleti 

2 A nemzetek közötti politikai szintű tanulás a szociálpolitikák terjesztésének egyik legfontosabb módja, ami 
gyakran a szomszédos országokkal együtt történik. Itt megemlíthetjük a „párhuzamos gondolkodás” jelen-
ségét, amikor a hasonló események, körülmények és problémafelfogások hasonló politikák megvalósítását 
váltják ki.
3 Ugyanígy számos fejlődő állam egységes szociálpolitikai fejlődési pályát ír le a gazdasági fejlődés különbö-
ző szintjei, illetve az eltérő intézményi és kulturális jellemzők ellenére. Erre a nemzetközi szervezetek által 
kidolgozott globális normák és modellek folyamatos terjesztése adhat magyarázatot.
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halmaz magában foglalja a „politikai transzfer” folyamatát, és általánosságban azt hang-
súlyozza, hogy a globális agorán belüli ötletek terjesztése inkább liberális folyamat, 
mintsem egy olyan normatív szemlélet elfogadása arról, hogy a szociálpolitikai szerep-
lők és elképzelések milyen valószínűséggel érvényesülnek az ötletek „nyilvános piacán”. 
Mindezeken felül találkozhatunk kritikusabb megközelítésekkel is, melyek szerint a 
globális szociálpolitikát meghatározó nemzetközi politikai tereket a szereplők közötti 
egyenlőtlen hatalmi viszonyok kettévágják.

Az elméletek mellett fontos megemlíteni, hogy a nemzetközi szervezetek meghatáro-
zó szerepet játszanak a felzárkózó gazdaságok fejlesztéspolitikai kapacitásának erősí-
tésében és a nemzeti kormányok számára megfogalmazott szakpolitikai és kormány-
zási javaslatok terjesztésében, amelyek egyaránt vonatkozhatnak a jóléti rendszerek 
kialakítására vagy a meglévő rendszerek szociálpolitikai reformjaira.4 Ennek értelmében 
a globális szociálpolitika a kormányközi és nemzetközi szervezetek által alkalmazott 
mechanizmusokra, politikákra és eljárásokra terjedhet ki, és – a különféle szereplők 
(civil szervezetek, segélyszervezetek stb.) együttműködése révén – céljai között szerepel 
a nemzeti szociálpolitika befolyásolása, a kormányzatok számára szakmai útmutatások 
megfogalmazása, valamint a szupranacionális és/vagy globális szociálpolitikáról való 
rendelkezés. A globális szociálpolitika ebben az értelemben magában foglalja a globális 
társadalmi transzfer kialakuló mechanizmusait (AIDS- és maláriaprevenciós programok, 
gyógyszertámogatás stb.), a globális szociális szabályozást (az ENSZ Globális Megálla-
podása, nemzetközi munkaügyi normák, élelmiszer-minőségi szabályozás stb.) és a 
globális szociális jogokat (például a nemzetközi jogszabályok felügyelete és végrehajtá-
sa puha jogszabályok alkalmazásával).

Hasonló folyamatokat láthatunk az olyan szupranacionális szervezetek vonatko-
zásában, mint például az Európai Unió. A térség szociálpolitikai reformjai valójában a 
meglévő jóléti intézmények felépítésének, szétesésének, majd ismételt újraszervezésének 
szüntelen folyamataként jellemezhetők, amelyekben az EU kétségtelenül központi sze-
replő volt. A nyugat-európai, illetve a közép- és kelet-európai országok közötti drámai 
különbségek ellenére az EU olyan nagyszabású intézményi harmonizációs folyamatot 
támogatott, amely irányítási problémákat okozott a közép- és kelet-európai térségben. 
A különböző, drasztikusan eltérő lokális kontextusok esetében az egységes intézményi 
megoldások és politikák elrendelése nem mindig volt szerencsés. Az országok közötti 
elkerülhetetlen eltérések az ellenállás különféle formáit vagy – rosszul működő – hibri-
dizációs jelenséget eredményezhetnek. Minél nagyobb az áthelyezett intézmények és az 

4 A nemzetközi szervezetekben nemzetközi szinten is jelen vannak belső intézményi küzdelmek és a külön-
böző szervezet közötti csatározások. A Világbank, az IMF és a WTO például az ENSZ-rendszerrel – és annak 
ügynökségeivel – versenyez a nemzetközi befolyásért. A nemzetállamok számára a Világbank egészségügyi, 
szociális védelmi és oktatási politikái gyakran különböznek a WHO, az ILO vagy az UNESCO politikáitól. Az 
ENSZ saját szociális ügynökségei (WHO, ILO, UNICEF) sem mindig ugyanazt a politikát követik, mint az ENSZ 
Gazdasági és Szociális Minisztériuma.
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érintett szakpolitikai területek száma, annál valószínűbb, hogy komplex társadalmi, 
gazdasági és politikai problémák, valamint ismétlődő válságok alakulhatnak ki. Ezért 
az intézményi konvergencia fenntartásához olyan folyamatos externális nyomon köve-
tés (monitoring), helyi kapacitásfejlesztés, szankcionálás és szakpolitikai fejlesztések 
szükségesek, amelyek elősegíthetik a társadalmi konszolidációt is a politikai vagy in-
tézményi konszolidáció mellett, és hozzájárulhatnak az egységes regionális szabályozás 
és a különféle helyi fejlesztési igények közötti ellentmondások csökkentéséhez, valamint 
növelhetik a helyi szereplők képességét az új intézmények és jogszabályok hatékony 
adaptálása, irányítása szempontjából.

Ennek megfelelően a globális szociálpolitika meghatározása két, egymással összefüg-
gő de inícióval rendelkezik: (1) a globális szociálpolitika mint megközelítés a globális 
politikai szereplők szociálpolitikai előírásaira vonatkozik, tehát az olyan, nemzetállamok 
számára megfogalmazott szociálpolitikai fogalmakra, eszközökre, célkitűzésekre, el-
méletekre, intézményrendszerekre és reformokra, mint például az ILO által kezdemé-
nyezett szociális kezdeményezések (Deacon, 2013); (2) a globális szociálpolitika mint 
gyakorlat pedig a szupranacionális társadalmi és jövedelmi újraelosztás, szabályo-
zás, jogok és kötelezettségek összességét jelenti, például a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások szociális szabályozását.

A globális szociálpolitika és kormányzás szakirodalma következésképp általánosság-
ban azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a „kívülről érkező” – többségében nemzetközi 
és szupranacionális – szereplők eszmeáramlata milyen hatást gyakorolhat a nemzetál-
lami szociálpolitikai reformokra. Emellett a globális „társadalmi kormányzás” fogalma 
kiemeli a szociálpolitikai kérdésekben részt vevő globális szereplők sokféleségét, ame-
lyek nemzetállami szinten a legkülönfélébb módon, kontextusban, formában és koalíció-
ban avatkozhatnak be (Kaasch–Martens, 2015). Például a nemzetközi pénzügyi intéz-
mények (a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és más regionális fejlesztési bankok) 
sajátos globális szerepköre és jogosítványai, az ENSZ szociális ügynökségei (különös-
képpen az ILO, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete és az Egészség-
ügyi Világszervezet) által megfogalmazott „alternatív eszmék” és számos más globális 
aktor (a transznacionális vállalkozások vagy a köz- és a magánszféra együttműködésé-
re vonatkozó megállapodások) mind-mind számos elemzéssel, elmélettel és ajánlással, 
valamint gyakorlati megoldással járulnak hozzá a nemzetállami szociálpolitikai rend-
szerek alakításához.

Amikor a szociálpolitikai eszméknek a globális diskurzusokban történő megjelenését 
vizsgáljuk, meg kell különböztetnünk bizonyos szociálpolitikai részterületeket, az egyes 
társadalmak lakosságának sajátos szükségleteit, valamint az állampolgári jog szerint 
járó szociális szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférési jogosultságokat. Pél-
daként jelentős számú globális szociálpolitikai diskurzus, ajánlás és tanulmány látott 
napvilágot a nyugdíjpolitika, illetve a nyugdíjbiztosítás területén, kapcsolódva számos, 
ipso facto szervezetek közötti ellentmondáshoz a Világbank, az ILO, az ENSZ és más, 
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hasonló gondolkodású episztemikus közösségek között.5 A nemzetközi pénzügyi szer-
vezetek által megfogalmazott iránymutatások és a köztük fennálló elméleti csatározások 
jelentősen befolyásolták a latin-amerikai államok szociálpolitikai rendszereinek fejlő-
dését, valamint a posztszocialista közép- és kelet-európai országok politikai-gazdasági 
transzformációját (Orenstein, 2011). A nemzetközi pénzintézetek (international inancial 
institutions) ajánlásaikban általánosságban az erős magánkomponenssel rendelkező, 
hárompilléres nyugdíjmodellt facilitálták. Ezzel szemben az ILO és partnerintézetei 
továbbra is az időskori szociális védelem határozottan állami intervencionista rendsze-
rét támogatták. Ám a 2008-as globális gazdasági és pénzügyi válság társadalmi veszte-
ségeit tudomásul véve, a válságkezelési intézkedések korai fázisában a nemzetközi 
pénzintézetek is átmenetileg az ILO által támogatott modellhez közeledtek.

Az öregségi nyugdíjakkal ellentétben az egészségügyi rendszerekkel6 kapcsolatos 
komparatív diskurzusok több, de egymással kevésbé „vitázó” szereplőt foglalnak ma-
gukban. Az egészségügyi területen említhetjük a Gazdasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezetet (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) és az 
Egészségügyi Világszervezetet (World Health Organization, WHO) mint fontos globális 
szociálpolitikai aktorokat. A globális egészségügyi szakértők többsége általában egy-
hangúan támogatja a kockázatcsökkentési eszközök (risk-pooling tools) és a szolgálta-
tásokra vonatkozó széles körű lefedettség megvalósításának szükségességét. A hiper-
globalizáció korában az oktatás területén ugyancsak konvergáló, közös eszmék 
alakultak ki és terjedtek el, amelyek közül a szociális szolgáltatások privatizációja még 
mindig vitatott kérdésnek számít.

A neoliberális fejlesztéspolitikától 
a globális szociálpolitikáig
A szociális védelemnek a nemzetközi fejlesztésbe való integrálása kísérleti lépéseket 
ösztönzött a nemzetközi pénzintézetek részéről az 1990-es években, ideértve a struk-
turális kiigazítás szociális költségeinek kezelésére tett – minimális szintű – lépéseket 
és a „szociális biztonsági hálók” kialakítására vonatkozó, nagyrészt retorikai természe-
tű koncentrációt. A nemzetközi fejlesztési mechanizmusokban a szociálpolitika szerepe 
5 Az 1940-es évektől az ILO a kormányzat által vezetett, adózásból inanszírozott nyugdíjrendszer terjeszté-
sét szorgalmazta, amely modell dominanciáját az 1990-es évek közepére felváltotta a Világbank hárompillé-
res nyugdíjmodellje (alacsony állami alapnyugdíj, kötelező magánnyugdíj, önkéntes magán inanszírozású 
nyugdíjszámlák). A Világbank (2005) később egy ötpilléres modellt javasolt, amely már tartalmazta a nem 
járulékalapú szociális nyugdíjakat mint nulladik pillért és az informális szociális védelmet mint negyedik 
pillért.
6 A nyugdíjrendszerekkel ellentétben kevésbé világos a globális modellek elkülönítése az egészségügy terü-
letén. Az egyetemes egészségügyi politikák egyre inkább politikai nyomás alá kerültek, ami a magánszemé-
lyek számára gyakran az egészségügyi ellátás költségeinek emelkedését jelentette.
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ebben az időszakban kezdett különösképpen hangsúlyosabbá válni, amikor érzékelni 
lehetett az állami intervenció nagyarányú alkalmazását és a jóléti rendszerek szerepét 
megkérdőjelező neoliberális doktrína hanyatlását, ugyanis kudarcot vallott a fejleszté-
si célok teljesítésében, és a jóléti állam leépítésének szorgalmazásával hozzájárult a 
szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenség növekedéséhez. Számos kritika érte a Világbank 
és a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund – IMF) hitelkeret-feltételei 
által meghatározott, leginkább a fejlődő régiókban alkalmazott strukturális kiigazítási 
programok (Structural Adjustment Programmes – SAP-ok) hatékonyságát, mivel részben 
felelősek voltak a gyakorivá váló gazdasági kudarcért, amiért később a humán és a tár-
sadalmi dimenzió súlyos költségeket izetett (Horner–Hulme, 2019). A XXI. századi 
IMF-hitelfeltételekhez hasonlóan (lásd a görög adósságválság hitelelőzményeit) a 
SAP-programok, melyeknek legfontosabb célkitűzéseit a szabad kereskedelem előmoz-
dítása, az in láció visszaszorítása, a privatizáció növelése és az állami kiadások csök-
kentése jelentette, szigorú kondíciók mellett nyújtottak hitelt a fejlődő országoknak.

A célok megvalósítása érdekében – a neoliberális doktrína elképzeléseire hagyatkoz-
va – a strukturális kiigazítási programokkal párhuzamosan számos országban lebon-
tották, majd fokozatosan privatizálták a meglévő szociális biztonsági modelleket. Ne-
gatív következményként azonban a társadalombiztosítás, az oktatás, a szociális 
támogatás és a közegészségügy társadalmi lefedettsége és minőségi mutatói radikális 
mértékben visszaestek Afrikában és Délkelet-Ázsiában (Baru–Mohan, 2018). Ráadásul 
a privatizált szociális védelmi rendszerek védelmi funkciói esetenként súlyosan korlá-
tozódnak azáltal, hogy számos országban nincsenek erre állami alternatívák. Még ha 
„papíron” léteznek is, e rendszerek a munkavállalóknak csak kis hányadára terjedhetnek 
ki, és gyakran kizárhatnak alulfoglalkoztatott és/vagy nem hagyományos típusú foglal-
koztatási formákban alkalmazott munkavállalókat (őshonos és törzsi népeket, időseket 
és kisgazdálkodókat), akiknek ezért az informális közösségi vagy családi támogatási 
rendszerekre kell támaszkodniuk. E negatív folyamatok egészen napjainkig éreztetik 
hatásukat. 2017-ben a globális munkaerő csak mintegy harmada (38,6%-a) tartozott a 
– főként kötelező hozzájárulásokból inanszírozott – társadalombiztosítás hatálya alá 
(1. ábra). A társadalombiztosítási védelem lefedettsége 4,2%-tól (Szubszaharai Afrika) 
egészen 80%-ig (Európa, Óceánia, Észak-Amerika) terjed, valamint a nők kevésbé szá-
míthatnak az ilyen rendszerek védelmére Kelet-Ázsiában, Észak-Afrikában és Dél-Ázsi-
ában. Ebben az összefüggésben a nem járulékalapú szociális támogatás, mint például a 
szociális célú készpénzjuttatások vagy a segélyek növekedése ugyanakkor legalább 
részben ellensúlyozza a társadalombiztosítási védelem hiányát vagy alacsony lefedett-
ségét. Maitre és munkatársai (2018) szerint ezért a nemek esélyegyenlőségét támogató, 
globális megközelítésre van szükség ahhoz, hogy ezek az országok ellensúlyozzák a 
meglévő különbségeket, és megakadályozzák súlyosbodásukat. Az ilyen nem kívánatos 
folyamatok tovagyűrűző hatásai ugyanakkor számos jelenleg is tapasztalható globális 
kiterjedésű problémát idéztek elő. A becslések és elemzések szerint (Kentikelenis et al., 
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2015) például az afrikai közegészségügyi ellátórendszer folyamatosan romló állapota 
hozzájárult a 2014-es ebolajárvány gyors nyugat-afrikai terjedéshez.

1. ábra. A társadalombiztosítási rendszerek hatálya alá tartozó munkavállalók %-os aránya 
régiónként, 2017.7 Forrás: ILO (2017) a vonatkozó nemzeti statisztikai adatbázisok alapján.

Egyes nemzetközi szervezetek már az 1980-as évek közepétől egyre inkább a neoli-
berális fejlesztéspolitikák negatív társadalmi következményeire fordították igyelmüket. 
Kiemelhető az UNICEF 1987-ben kiadott meghatározó tanulmánya (Adjustment with a 
Human Face), amely szélesebb vitát kezdeményezett a strukturális kiigazítási programok 
társadalmi és gazdasági problémáiról (Pieper et al, 2016). A igyelmeztetések eredmé-
nyeképpen a meglévő programokat bővítették a szegénységi küszöb alatt élő társadalmi 
csoportok számára létrehozott, célzott8 segítséget nyújtó „szociális biztonsági hálókkal”. 
Az 1990-es években viszont a szegénységet egyre inkább komplex, többdimenziós prob-
lémaként de iniálták, valamint a SAP-programok társadalmi hatásai alapján felismerték, 
hogy a szigorúan célzott, kis méretű ad hoc szociális biztonsági hálók9 hosszú távon nem 
jelentettek hatékony, hatásos és fenntartható megoldásokat.

7 A foglalkoztatottság szintjével súlyozott regionális becslések.
8 A célzott és az univerzális szociális védelmi támogatások kétértelmű fogalmak. Ebben a dolgozatban a 
„célzott” kifejezés a szociálpolitikai programtervezés azon elveire vonatkozik, melyek a jogosultság eldönté-
sét rászorultsági alapú vizsgálatokhoz kötik. Az egyetemes támogatásokkal kapcsolatban nem végeznek 
ilyen vizsgálatokat, mivel a jogosultsági kritérium meghatározása nem vonatkozik az egyén vagy a család 
jövedelmi helyzetére.
9 A szegénység csökkentésére és a polgárok jólétének növelésére irányuló célzott programok alacsony haté-
konysága számos különböző tényező függvénye. Néhány példával szolgál a hiányos lefedettség (szürke fol-
tok), a kedvezményezettekre háruló „társadalmi stigma” és a kihasználatlan – igénybe nem vett – támogatá-
sok nagy száma. Egyes célzott támogatások egyértelműen szegénységi csapdához vezettek, és nem 
motiválják a jogosultakat a munkaerőpiacra való visszatérésre.
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Az 1990-es évek második felétől a fejlesztési stratégiák szociális biztonsági hálóit 
felváltotta a Világbank szociális védelmi koncepciója. Konceptuális szinten a változás 
mindamellett akkor következett be, amikor a szegénység komplex magyarázatára lét-
rehozott strukturális modellek immáron jelentőségteljes szerepet kaptak a Világbank 
által alkalmazott statisztikai módszerek javításában és szegénységellenes globális stra-
tégiák újragondolásában. A gyakorlatban mindazonáltal a szociális védelemi koncepció 
legfőképpen a hiperglobalizáció ellentmondásaival párhuzamosan növekvő jövedelmi 
különbségek kezelésére irányult. A koncepcióváltás szükségességét ugyanakkor meg-
erősítette az 1997-es ázsiai pénzügyi válság is, rávilágítva arra a fontos felismerésre, 
miszerint a szegénység elleni küzdelem területén elért progresszió veszélybe kerülhet, 
amennyiben a válságkezelési műveletekben kizárólag a korábban kidolgozott, merev és 
célzott szociális biztonsági hálókra hagyatkoznak. Az 1995-ös koppenhágai Szociális 
Fejlesztési Konferencia felgyorsította a szociálpolitika szerepének mélyebb inklúzióját a 
fejlesztési stratégiákban. Az akkor elindított folyamat nemcsak az ENSZ Millenniumi 
Fejlesztési Céljainak (Millennium Development Goals) megfogalmazásához járult hozzá, 
hanem az állam – mint a fejlesztési stratégiák legfontosabb facilitátora – intervencio-
nista szerepének felélesztéséhez.

A 2010-es évek elején számos nemzetközi szereplő és a jóléti állam megszüntetésére 
korábban önként vállalkozó, fejlett iparosodott ország alkalmazta a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (International Labour Organization – ILO) szociális kezdeményezésében 
(Social Protection Floors – SPF) megfogalmazott szakpolitikai ajánlásokat. Ennek előz-
ményeként a XXI. század elejétől a szociálpolitikai perspektíva a gazdasági növekedés-
sel kapcsolatos szakpolitikai és akadémiai viták integráns részévé vált, és a 2008-as 
globális pénzügyi és gazdasági válságot követően a válságmenedzsment kezdeti idősza-
kában számos ország alkalmazta a szociálpolitikai eszközöket gazdasági és társadalmi 
stabilizátorként. A válság kezdeti időszakában például mind az OECD, mind pedig az IMF 
és a Világbank aggodalmát fejezte ki a növekvő társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenség-
gel kapcsolatban, elsősorban a gazdasági növekedésre gyakorolt destruktív hatások 
okán. A fejletlen országok felzárkózása – vagyis az északi és déli országok közötti kon-
vergencia – ellenére az országon belüli gazdasági egyenlőtlenségek továbbra is fennáll-
tak, és gyakran erőteljesebben jelentkeztek az elmúlt 25 évben, mint korábban (Hor-
ner–Hulme, 2019). A 2016-os World Social Science Report is kiemelte a vagyon, a 
jövedelem és a fogyasztás aspektusában az országon belüli egyenlőtlenség globális 
méretű növekedését (Bourguignon, 2016). Az országon belüli egyenlőtlenség gyorsan 
emelkedett az 1990-es években: a népesség-súlyozott Gini-együttható értékei szerint 
34-ről 40-re növekedett 1988 és 1998 között, majd visszaesett 39-re 2013-ban (2. ábra). 
Ám a rendelkezésre álló adatok alapján kiválasztott hatvanöt ország mintegy kéthar-
madánál 2011-ben magasabb volt az országon belüli egyenlőtlenség, mint 1988-ban 
(Milanović–Roemer, 2016, 110). Habár azoknak az országoknak a száma, ahol 2008 és 
2013 között az országon belüli jövedelmi egyenlőtlenség csökken, valójában kétszer 



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

16 TANULMÁNYOK

akkora, mint azoké, ahol növekedett (Világbank, 2016, 11), az országon belüli egyenlőt-
lenség relatív aránya nőtt a globális egyenlőtlenségek vonatkozásában.

2. ábra. A globális egyenlőtlenség alakulása, 1998 és 2015 között.10 Forrás: Világbank (2016), a 
számítások a Világbank online elemző eszközén, a PovcalNet-en (http://iresearch.worldbank.
org/PovcalNet) alapulnak.

A közép- és a kelet-európai régió szociálpolitikai gyakorlatait úgyszintén neoliberális 
politikai elmozdulás jellemzi. Példaként a 2000-es években és a 2010-es években az 
alacsony jövedelemmel rendelkező háztartásokat a közép- és kelet-európai kormány-
zatok többsége nem – vagy csak kis mértékben – támogatta, annak érdekében, hogy 
csökkenjenek az őket terhelő energiaárak. Ez egy újabb jele annak a szisztematikus 
tendenciának, hogy a közép- és kelet-európai kormányzatok a társadalmi felelősséget a 

10 A háztartási jövedelmekre és az egy főre jutó fogyasztásra vonatkozó adatok minden országban közvetle-
nül háztartási felmérésekből származnak, 2011-es vásárlóerő-paritás (purchasing power parity) alapján ki-
fejezve. Az országok eloszlásának meghatározása 10 decilis alapján történt. A jobb tengely a globális Gi-
ni-együttható szintjét mutatja. A sávok magassága a globális egyenlőtlenség szintjét jelzi (átlagos logaritmus 
eltérés). Az alsó sávok az országon belüli (népesség-súlyozott) egyenlőtlenség szintjét indikálják. A felső 
sávok az országok közötti egyenlőtlenségek szintjét – az átlagjövedelem különbségeit – a mutatják. A sávok-
ban lévő számok ennek a két aspektusnak a teljes globális egyenlőtlenséghez való (%-ban kifejezett) hozzá-
járulására vonatkozik.
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jóléti államtól az egyénekre és a háztartásokra helyezik át, miközben elutasítják a sze-
gény és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi igényeit. Ennek eredményeként az 
elégtelen lakáskörülmények is még tovább romlottak, különösen a jövedelemszegény 
háztartások körében, és azoknál, amelyek tagjai a privatizációs folyamat során a leg-
rosszabb minőségű lakhatási körülményekhez jutottak hozzá (Chelcea–Druţǎ, 2016). A 
jóléti államot érintő megszorító politikák és kezdeményezések hatására azok a korábbi 
szociálpolitikai rendszerek, amelyek az állami beavatkozás révén a kiszolgáltatott tár-
sadalmi csoportok támogatására és a nemzedékek közötti egyenlőtlenségek csökken-
tésére törekedtek, egyre jelentősebb „stresszhelyzetbe” és válságba kerülnek (Arundel–
Ronald, 2016). E tendenciák szorosan korrelálnak a jövedelmi egyenlőtlenség 
kezelésének kérdésével. Az országon belüli egyenlőtlenséget összehasonlítva felismer-
hetjük, hogy a közép- és kelet-európai régió (hibrid jóléti államok) és a nyugat-európai 
régió (konzervatív-korporatista jóléti államok) jóval magasabb Gini-mutatókkal rendel-
kezik, mint a szolidaritásvállalás és a társadalmi egyenlőség kialakításának tekintetében 
kimagasló erőfeszítéseket tevő észak-európai jóléti államok (3. ábra).

3. ábra. Az országon belüli jövedelmi egyenlőtlenség átlagos alakulása Közép- és Kelet-, Nyugat- 
és Észak-Európában, 2004 és 2016 között.11 Forrás: saját szerkesztés, a számítások az OECD 
(2019) adatbázisán alapulnak.
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11 Gini-együttható, 0 = teljes egyenlőség; 1 = teljes egyenlőtlenség. A jövedelem egy adott évben a háztartá-
sok rendelkezésre álló teljes jövedelmeként de iniálható. Ez magában foglalja a kereseteket, az önfoglalkoz-
tatásból származó jövedelmeket, a tőkejövedelmeket és a szociális transzfereket (a háztartások által izetett 
jövedelemadók és társadalombiztosítási járulékok levonásra kerültek).
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Ezenfelül annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés néhány globális déli, illetve 
közép- és kelet-európai országban stabil maradt, a nagyfokú társadalmi és jövedelmi 
egyenlőtlenségi mutatók nem javultak, valamint a társadalmi és gazdasági prosperitás 
időszaka sem jött el a fejletlen térségek többségében. Például azon 43 ország többsége, 
ahol a szegénységi ráta meghaladja a 18%-ot, a Szubszaharai Afrikából származik. 2015-
ben a szubszaharai afrikai országok mintegy háromnegyede 18%-os szegénységi rátá-
val rendelkezett, és a világ 28 legszegényebb országából 27 a Szubszaharai Afrikában 
helyezkedik el – mindegyikük szegénységi rátája meghaladja a 30%-ot. 11 szubszaharai 
afrikai országban a lakosság több mint fele szegénységben él (4. ábra). Másik példa, hogy 
a közép- és kelet-európai gazdasági növekedés jelentősen erősödött 2016 és 2017 között, 
ebben az időszakban 1,0%-ról 2,6%-ra emelkedett. A gazdasági növekedés fellendülése 
nagyrészt annak tulajdonítható, hogy az EU-tagállamok aggregált kereslete növekedett. 
A régió reál-GDP-növekedése 2017-ben elérte a 4,4%-ot, szemben a 2016-os 3,0%-kal 
(Milasi–Yoon, 2018). A régióban a társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségek mégsem 
javultak, illetőleg az állami kapacitás nem volt elegendő a társadalmi kérdések megol-
dásához.

A szegénységi mutató minden régióban a regionális átlag 18%-a alatt van, míg a 
Szubszaharai Afrikában a lakosság mintegy 41%-a a nemzetközi szegénységi küszöb 
(international poverty line) alatt él. Az afrikai térségekben a szegénység arányának lassú 
csökkenése nem volt elég gyors ahhoz, hogy ellensúlyozza a lakosság növekedését, ezért 
a szegény emberek teljes lakossága 1990 és 2015 között folyamatosan nőtt. Afrikában 
az elmúlt három évtized gazdasági növekedési és szegénység elleni politikái csak szerény 
fejlődést hoztak. Másik példaként a Világbank (2018) adatai szerint Nigéria – mint Af-
rika egyik legnagyobb gazdasága – éves gazdasági növekedése 2003 és 2013 között 
átlagosan 7% volt, amely alapján a világ egyik leggyorsabban növekedő gazdaságai 
között szerepelt, ennek ellenére a felmérések becslései szerint 2017-ben a lakosság 
csaknem fele (49,1%) továbbra is szegénységben vagy mélyszegénységben élt. Az ilyen 
eredmények tükrében az úgynevezett „leszivárgás elmélete” (trickle-down theory), ame-
lyet a mainstream neoliberális közgazdászok többsége évtizedekig képviselt, elkezdett 
diszkreditálódni.
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4. ábra. Extrém szegénységi ráta régiók és országok szerint, 2015.12 Forrás: Világbank (2018), a 
számítások a Világbank online elemző eszközén, a PovcalNet-en (http://iresearch.worldbank.
org/PovcalNet) alapulnak.

12 A népesség-súlyozott regionális átlag zárójelben szerepel. Mindegyik tüske egy országot jelöl, és az egyes 
régiókhoz tartozó országok azonos színűek. Az aktuális szegénységi ráta számértéke fel van tüntetve min-
den régióban a legmagasabb szegénységi rátával rendelkező országnál, valamint az 50%-os szegénységi rá-
tát meghaladó országoknál.
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A neoliberális elméletek megkérdőjelezésének másik oka, hogy a posztszocialista 
korszakban a közép- és kelet-európai országok folyamatosan alacsony béreket eredmé-
nyező politikákat, szociális kiadási szinteket csökkentő intézkedéseket és az állami 
beavatkozás elsöprését támogatták, létrehozva a neoliberalizmus különösen „erős” 
változatát. Az így kialakult megkésett, hibrid posztszocialista szociálpolitikai rendsze-
rek hozzájárultak az ún. „szociális dömping” előmozdításához, az egyenlőtlenségek 
növeléséhez és az újraelosztó politikák támogatottságának szigni ikáns csökkentéséhez 
(Chelcea–Druţǎ, 2016). Azt mondhatjuk, hogy ezek az országok bizonyos esetekben 
annyira „sikeresen transzformálódtak” a globális kapitalista piacgazdaságba, a piaci 
fundamentalizmus elveit oly mértékig elfogadták, ami akár a hosszabb kapitalista ha-
gyományokkal rendelkező, nyugat-európai vagy észak-amerikai országok számára is 
szélsőségesnek tűnhet. Összességükben a térség országai a neoliberalizmus, vagyis a 
jóléti állammal szembeni „fóbia és undor” tökéletes példáivá váltak.

Innovatív szociálpolitika a fejlődő országok 
perspektívájában
A déli országokban kidolgozott innovatív szociálpolitikai programok az 1990-es évtized 
végén facilitálták a fejlesztési stratégiák egyre inkább szerves részévé váló szociálpoli-
tika iránti érdeklődést. A fejlődő országok szociálpolitikája számára a leginkább meg-
oldást sürgető kihívást az informális szektorban vagy a „szürkegazdaságban” dolgozók 
magas aránya jelentette, azaz a munkaerőpiac torz szerkezete. A becslések szerint 
(Schnei der, 2014) a 2010-es évek elején a szubszaharai afrikai és dél-ázsiai országokban 
az összes nem mezőgazdasági munkaerő 80%-a a szürkegazdaságban dolgozott. La-
tin-Amerikában a becslések alapján (Ferreira–Robalino, 2010, 8) ugyanez az arány 50% 
körül mozgott. A formális munkaerőpiacon is csak kevés bejelentett munkaviszonnyal 
rendelkező munkavállaló jogosult nyugdíjazásra vagy baleseti nyugellátásra, és hason-
lóképpen kevesen vehetik igénybe a társadalombiztosítás-alapú szociális vagy egész-
ségügyi ellátásokat és szolgáltatásokat betegség vagy munkanélküliség esetén. A rend-
szeren kívül rekedt állampolgárok továbbra is egyedül olyan informális biztonsági 
hálókra támaszkodhatnak, mint például a családtagok vagy barátok segítsége.

Azokban a fejlődő országokban, ahol a formálisan alkalmazott munkaerő jelentős része 
nem rendelkezik társadalombiztosítással, a rászorulók számára létrehozott szolidaritás-
alapú jövedelemtranszferek biztosítása különböző szociális támogatások formájában 
történik.13 A legjellemzőbb támogatások az állampolgársághoz, az alacsony jövedelemi 
13 Problémát jelent, hogy a szociális transzferek mértékének meghatározása legtöbbször hiányzik az ilyen 
nemzetközi dokumentumokból. A jövedelemtranszfer mérete döntőbb a globális szegénység szempontjából, 
mint a célzás foka. Azokban az országokban, ahol nagyobbak a transzferjövedelmek, ott a szegénységi kocká-
zatok a teljes népesség és az idősek körében egyaránt alacsonyabbak (von Gliszczynski – Leisering, 2016).
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szinthez vagy egyéb feltételhez kötött garantált nyugdíjminimum, egyéni adókedvezmé-
nyek, foglalkoztatási programok, gyermekgondozási rendszerek, természetbeni juttatá-
sok, temporális transzferek és szociális segélyek. A legnagyobb – és leginkább igyelemre 
méltó – feltételekhez kötött állami szociálistranszfer-rendszereket biztosító felzárkózó 
országok között említhetjük Mexikót és Brazíliát, melyek kormányzatai ilyen rendszerek 
formájában, nevezetesen az Oportunidades szociális segélyprogram és a Bolsa Família 
szociális jóléti program keretében több tízmillió háztartást támogatnak. A legtöbb la-
tin-amerikai és globális déli országban létrehoztak hasonló, ámbár fejletlenebb szociális 
támogatási rendszereket. Jelentős jövedelemtranszfer-rendszer továbbá az Indiában 
működő MGNREGA foglalkoztatási program (Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act) és Dél-Afrika SASSA Child Support Grant nevű gyermekgondozási támoga-
tási rendszere. Dél-Afrika például a költségvetés-tervezés folyamatában számos előfelté-
telt megteremtett annak érdekében, hogy lehetővé váljon az erőforrások nemek szerinti 
hatékony felosztása (5. ábra). Az ország viszonylag jól működő költségvetési intézményei 
olyan jogi kerettel rendelkeznek, amely fokozottan igyelembe veszi a nemek közötti 
egyenlőségnek és a nők szükségleteinek kérdéseit. A gyermekgondozási támogatási rend-
szer fontos sarokköve volt a nemek kérdését érintő szociális költségvetési kiadások kiala-
kításának. Habár ezek a kedvezmények idővel csökkentek, a kormány továbbra is elköte-
lezett a nők egyenlősége mellett. A dél-afrikai program fontos szerepet játszott hasonló 
kezdeményezések ösztönzésében a régióban és más térségekben.

5. ábra. A gyermekgondozási támogatásban részesülők köre a Dél-afrikai Köztársaságban. For-
rás: Stotsky et al. (2015).



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

22 TANULMÁNYOK

A közép- és kelet-európai országok kiszolgáltatott társadalmi csoportjainak a járulék-
alapú szociális transzferek fontos jövedelemforrást jelentenek – kivéve Magyarorszá-
got, Lengyelországot és Szlovákiát –, amit a nem járulékalapú társadalmi transzferek és 
a magánszektorbeli átutalások követnek. A régióban az olyan közepesen szegény ház-
tartások, ahol a családfői szerepet nők töltik be, kevésbé támaszkodnak a nem járulék-
alapú szociális transzferekre, mint a fér iak által eltartott háztartások. A mélyszegény-
ség esetében hasonlóképpen: az utóbbi nemi kategória szerinti háztartások nagyobb 
mértékben függenek a nem járulékalapú szociális transzferektől, míg az előbbi esetében 
a háztartások a járulékalapú és nem járulékalapú szociális transzferek kombinációjára 
és a magánszektorbeli transzferekre támaszkodnak. Amennyiben foglalkoztatási státusz 
szerint vizsgájuk meg a szegények jövedelemforrását, akkor a közép- és kelet-európai 
országokban nagyobb a nem járulékalapú szociális transzferektől való függőség azokban 
a háztartásokban, melyek „feje” munkanélküli, vagy határozatlan időre szóló munka-
szerződéssel rendelkezik. A közép- és kelet-európai országokban, Lengyelország kivé-
telével, a járulékalapú szociális transzferek csökkentették a legnagyobb mértékben 
a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget. Lengyelországban és Magyaror-
szágon a fő munkaviszonyból származó bérek és az önálló vállalkozók jövedelme lénye-
gesebb szerepet játszott a szegénység visszaszorításában. A nem járulékalapú szociális 
transzferek fontos tényezők voltak Észtországban és Szlovákiában. Összességében a 
közép- és a kelet-európai országokban a szegénységi rés (poverty gap) minden országban 
csökkent 2010 és 2016 között. Azokban az országokban, ahol a szegénységi rés szűkült, 
párhuzamosan a szélsőséges szegénység és a társadalmi kirekesztés valószínűsége is 
csökkent (Bonnet et al., 2016).

Fontos megemlíteni emellett a szociális segélyezési támogatások folyósításának gya-
korlati kihívásait. A fejlődő világ rászorulói rendszerint nem rendelkeznek bankszám-
lával, és olyan életveszélyes körülmények között élhetnek, ahol a „kívülállók”, a hivata-
los szervek nagyon nehezen érik el őket. Előfordulhat mindemellett, hogy a készpénznek 
vagy az elektronikus pénznek sincs tényleges értéke, hiszen az érintett lakóhelyen hiá-
nyoznak a megvásárolható alapvető termékek vagy szolgáltatások. A rászoruló állam-
polgároknak gyakran nincsenek megfelelő közokirataik sem, így nem tudják bizonyíta-
ni az életkorukat, állampolgárságukat vagy identitásukat. Ebben az esetben a 
jövedelemtranszferek jogosultsági, megállapítási, számítási és disztributív módjai kü-
lönbözhetnek. Mindezeket szervezheti, felügyelheti és végrehajthatja – önmagában vagy 
különböző összetételű partnerség szerint – a mindenkori kormányzat, a nemzetközi 
segélyszervezetek, a nem kormányzati szervezetek (non-governmental organizations – 
NGO-k), az élelmiszer-utalványokat kibocsátó magánvállalkozások vagy akár a telefon-
társaságok. Összességében mindazonáltal számos feltételhez kötött jövedelemtransz-
fer-rendszer és szociális program számára megoldandó kihívást jelent a megfelelő 
hivatalos dokumentáció és a valós identitás igazolásának hiányossága (Brooks, 2015).
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A globális szociálpolitika fejlődése a fejlesztési 
és szociálpolitikai kutatásokban
A tudományos színtér és a nemzetközi kutatóintézmények néhány kiemelkedő képvi-
selője megkísérelt koherensebb összeköttetést teremteni a szociálpolitika, illetőleg a 
fejlesztéspolitika és a fejlesztési tanulmányok között. Például Gøsta Esping-Andersen 
(1990)14 dán szociológus klasszikus társadalombiztosítási és jóléti rendszertipológiájá-
ra15 alapozva Gough és Woods (2004) az ázsiai, afrikai és latin-amerikai térségre vonat-
koztatott elemzésekkel szisztematikusan felülvizsgálta a fejlődő országok szociális 
biztonsági modelljeit. A fejlődő országok szociálpolitikai rendszereinek komplexitását 
és sokféleségét feltárva Gough (2013) a későbbiekben nyolc jóléti klasztert állított fel 
hatvanöt olyan ország alapján, amelyek nem rendelkeznek OECD-tagsággal, amelyeket 
mégis a jóléti „nagylelkűség magas szintje” határoz meg. A tanulmány hasonlóképpen 
kiemeli, hogy a fejlett demokráciák és a felzárkózó fejletlen országok szociálpolitikai 
környezetükben jelentősen különböznek egymástól. Gough (2013) szerint a fejlődő 
országok elemzése során igyelembe kell venni a nemzetközi és szupranacionális sze-
replők jelenlétét, a hegemonikus országok (Egyesült Államok, Kína, Oroszország stb.) 
befolyását, valamint az olyan nemzetközi nem kormányzati segélyszervezetek, mint 
például a Care International és az Oxfam International tevékenységeit. Tehát lényeges 
szempont, hogy a szupranacionális szervezetek és a globális irányító szerepet betöltő 
államok hogyan képesek befolyásolni a fejlődő országok jóléti rendszereit. Rudra és 
Haggard (2005) Gough irányvonalát követve a fejlődő államokat a „demokratikus” és 
„autoritárius” dichotóm kategóriákba sorolta.16 Miután a szakértők egyre inkább felis-
merték a demokratikus és az autoritárius fejlődő országok jóléti rendszerei közötti 
szakadékot, Rudra (2007) rámutatott arra, hogy a szakirodalomban a fejlődő országokat 
általánosságban egyetlen csoportba, a „legkevésbé fejlett államok” kategóriájába sorol-
ják, annak ellenére, hogy a fejlődő államok önmagukban is csoportosíthatóak olyan el-
különült elméleti kategóriák szerint, mint például a – jóléti politikákat alapjában véve 
14 Esping-Andersen (1990) a fejlett kapitalista demokráciákban az országspeci ikus gazdasági és politikai 
intézmények alapján különböző jóléti rendszertípusokat határozott meg. E rendszertípusok, kategóriák vagy 
rezsimek magukban foglalják a liberális, a konzervatív-korporativista és a szociáldemokrata jóléti államokat.
15 A nyugat-európai kapitalista társadalmakra kiindulópontként tekintve, Esping-Andersen hagyományos 
jóléti tipológiája két kulcsfogalom alkalmazásával különíti el a különféle jóléti rezsimeket: a dekommodi i-
kációval és a defamilizációval, amelyek alkalmazása azonban kevésbé érvényesíthető a fejlődő országok jó-
léti rendszereinek megkülönböztetésében.
16 Szerintük a fejlődő térségekben a demokratikus országok többet költenek a jóléti kiadásokra, mint az au-
toritárius rendszerek. A gazdasági globalizáció fokozódása ellenére a szociális kiadások kérdésében a de-
mokratikus nemzetek még mindig nagylelkűbbek maradtak, mint az autoritárius rendszerek. Valójában a 
nemzetállamok gazdaságának „nyitottabbá” válásával a fejlődő országokban az állampolgárok számára 
fenntartott kormányzati védelem egyre jobb védelmet biztosít a gazdasági és társadalmi bizonytalanságok 
ellen. Ennek értelmében a szociálpolitikai kiadások növekedése nagyobb valószínűséggel korrelál a demok-
ratikusabb kormányzati rendszerekkel.
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befolyásoló – választási rendszerek típusira vonatkoztatott elméleti következtetések. 
Ennek értelmében Esping-Andersen (1990) klasszikus jóléti kategóriáit kibővítve Rudra 
(2007) a fejlődő országokat a fennálló jóléti rendszereik alapján jobban elkülöníthető 
típusokba sorolta. Jeremy Seekings (2008) ugyanakkor saját modellezésével közelítette 
meg a kérdést. Mindemellett Bob Deacon egészében új tudományos trendet teremett a 
nemzetközi pénzügyi intézmények és a szupranacionális szervezetek által kibocsátott 
társadalmi és/vagy fejlesztési stratégiák kiértékelésében, illetőleg a nemzetközi folya-
matok és eszmék nemzeti szociálpolitikára gyakorolt hatásainak elemzésében (Deacon 
et al., 2013). Ezzel párhuzamosan a 2000-es években a globális déli szociálpolitikát egyre 
inkább olyan szorosan kapcsolódó szakterületek vonatkozásában kezdték el tanulmá-
nyozni, mint például az emberi és állampolgári jogok, a demokrácia minősége, az éghaj-
latváltozás, a civil társadalom és a tömeges migráció. Hall és Gingerich (2009) „kapita-
lizmus-változatai”-nak (Varieties of Capitalism) elméleti megközelítése alapján 
bemutatja, hogy a gazdasági koordináció országspeci ikus jellemzői milyen mértékben 
függhetnek az ország intézményrendszerétől. A gazdasági koordináció „természete” – a 
politikai közgazdaságtan kulcsfontosságú tényezőjeként – a koordinált piacgazdaság és 
a liberális piacgazdaság teljes skáláján fellelhető végpontok alkalmazásával ragadható 
meg. A szociálpolitika kialakításában a „koordinált gazdasági kormányzást” preferáló 
országok a munkaügyi és szakszervezeti kapcsolatok aspektusában nagyobb valószínű-
séggel rendelkeznek „stratégiai”, nem piaci eszközöket facilitáló, „kiegészítő” intézményi 
kapacitással, miközben a liberális piacgazdaságok gazdasági tevékenységeik összehan-
golására elsősorban piaci fundamentalista megoldásokat és eszközöket alkalmaznak, 
ami gyakran aláássa a jóléti rendszerek kapacitását.17

A fejlett kapitalista demokráciákban külön e célra létrehozott kutatóintézetek fordí-
tottak igyelmet arra, hogy a szociálpolitikai eszközök és modellek milyen szerepet 
tölthetnek be a globális szintű fejlesztéspolitikában. Az olyan ENSZ-ügynökségek, mint 
például az UNRISD, az ILO és az UNU-WIDER (World Institute for Development Economics 
Research) a globális szociálpolitika lehetőségeit nemcsak a globális Délen vizsgál-
ták, hanem a történelmileg megkésve iparosodott országok fejlesztési stratégiáiban is 
(Hickey et al., 2017). Számos világhírű egyetem is létrehozta saját szociálpolitikai kuta-
tóintézeteit. Emellett az olyan NGO-k, mint az Oxfam és a Save the Children rendszeresen 
kutatják a globális szociálpolitikai megoldások gyakorlati megvalósítási lehetőségeit. 
A független kutatóintézetek, mint például a Tengerentúli Fejlesztési Intézet (Overseas 
Development Institute) munkatársai is elismert fejlesztési és szociálpolitikai kutatásokat 
végeztek, egyes államok pedig, különösképpen a brit és a német kormányzat magas 
összegekkel inanszírozzák a globális szociálpolitikával kapcsolatos fejlesztési, társa-
dalmi és innovációs kutatásokat.

17 Ebben az értelemben a gazdasági, politikai és társadalmi intézményi komplementaritások együttes jelen-
létükkel erősítik egymást, valamint javítják az egyes intézményi kon igurációk működését és stabilitását.
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A globális fejlesztéspolitika irányába?
A fentiek alapján a szociálpolitika és a fejlesztéspolitika közötti kapcsolat tehát három 
fejleményhez köthető: (1) a globális fejlesztési folyamatban, politikákban bekövetkezett 
változásokhoz; (2) az új típusú társadalombiztosítási rendszerek létrehozásához és 
fejlesztéséhez a globális déli térségekben; valamint (3) a szociálpolitika globális dimen-
ziójának igyelembevételéhez a hazai tudományos kutatásokban.

A fejletlen régiókban és a posztkommunista országokban a nemzeti szociálpolitika 
megalkotásának összefüggésében Deacon (1997, 197) azzal érvelt, hogy a Világbank 
domináns liberális tendenciája ragadta meg a kommunizmus összeomlása által elsősor-
ban a globális szereplők számára teremtett lehetőségeket a nemzeti szociálpolitika jö-
vőjének alakítására. A társadalmi fejlődéssel foglalkozó NGO-kkal való partneri szövet-
ségben, amelyek különösen az instabil zónákban tevékenykednek, a Világbank egy olyan 
szociális biztonsági háló jövőjét kezdte el kiépíteni világszerte, amely kihívást jelentett 
az univerzális ellátásokon és a szociális biztonságon alapuló jóléti államok védelmezői 
számára az Európai Unióban is. Némileg tehát meglepő, hogy a nyugat-európai orszá-
gokban a szociálpolitika mint kutatási terület az eddigiekben mégis feltűnően érintőle-
gesen foglalkozott a hazai földrajzi vagy intézményi kontextuson kívüli, a fejlődő orszá-
gokkal és a globális szociálpolitikával összefüggő folyamatokkal.

A különböző térségek közötti kapcsolat kontextusában fontos megemlíteni, hogy a 
fejlett országok fejlesztéspolitikai modelljét – vagy a modellválasztás következményei-
nek tapasztalatait – napjaink globalizált folyamatai kontextusában nem lehet közvetle-
nül átültetni vagy áthelyezni az olyan globális déli országok fejlesztéspolitikai program-
jaiba, amelyek jelenleg hasonló transzformációs szakaszban vannak, mint amilyenben 
az európai országok voltak 30 vagy 70 évvel ezelőtt. Mégis sokat tanulhatunk Európa 
sajátos történeti konzekvenciáiból, felismerhetünk olyan problémákat és kihívásokat, 
amelyek pillanatnyilag a fejlődő országok előtt állhatnak. Például az urbanizáció és az 
üzleti struktúra változása felgyorsította az úgynevezett „agyelszívási” (brain drain) 
jelenséget az európai vidéki térségekben, eszkalálva a képzett emberek belépését a 
nagyvárosi és a külföldi munkaerőpiacra. Ez folyamatos probléma a legtöbb fejlett és 
fejlődő országban is. Az ilyen, globális déli urbanizációs tendenciák úgyszintén kifeje-
zetten összetett szociálpolitikai kihívásokat hordoznak magukban, melyek elemzése 
kölcsönösen hasznosítható tudással szolgálhatna a különböző térségekre vonatkoztatott 
fejlesztéspolitikák számára. A párhuzamos kihívások egybeesését az is alátámasztja, 
hogy számos fejlődő országhoz hasonlóan a fejlett nyugat szociálpolitikája számára 
egyaránt tovagyűrűző problémaként jelentkezett az életszínvonal stagnálása és a tartós 
munkanélküliség növekedése (Milanović, 2016). 

Dél-ázsiai példaként tekinthetünk a társadalmi problémák kezelésére hivatott, 2006-
ban bevezetett indiai MGNREGA nevű foglalkoztatási programra, amely egyfajta állami 
inanszírozású munkaprogramot biztosít a munkanélküli szegény közösség számára. 
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A program eredményességi mutatói hosszú távon rosszul alakultak (Ghosh et al., 2019), 
ám a program hibáiból is sokat tanulhat bármely ország. Az ilyen szociálpolitikai prog-
ramok adekvát – univerzális szociális juttatásokat18 is magában foglaló – segélyezési 
rendszerrel kiegészítve, szakmai szakértők bevonásával, nonpro it, civil és nem kor-
mányzati szervezetek közreműködésével, valamint olyan észszerű közpolitikai terve-
zéssel, amely támogatja az aktív munkaerő-piaci elemeket, hatékony átmeneti megoldást 
jelenthetne a globális déli országok szegénységi mutatóinak csökkentésében.

A szociálpolitika és a demokratizálódás közötti kapcsolat dimenziójában a közép- és 
kelet-európai országokban azonban ellentmondásos kon liktusokra igyelhetünk fel. 
A térség demokratizálása elvezetett a szélesebb körű szociális védelem iránti állampol-
gári igényhez, ennek köszönhetően a szociálpolitika hozzájárulhatott a demokratikus 
fejlődéshez, ámde a vakon követett, észszerű szakmai tervezést nélkülöző, leegyszerű-
sített „westernizáció” következményeként az inadekvát gazdasági transzformációért és 
demokratizálódásért izetett szociális veszteségek a megelőző várakozásokhoz képest 
sokkal magasabb voltak ezekben az országokban. A posztszocialista országokban tör-
ténelmi szempontból a lakosság ragaszkodott a szociális programokhoz, ám a gazdasá-
gi növekedés elmaradásával és az új társadalmi problémák megjelenésével a neoliberá-
lis preferenciákat erősítő, kapacitáshiánnyal küszködő szociális biztonsági rendszerek 
nem működtek megfelelően a modern globális piaci feltételek mellett.

Az angolszász neoliberális gazdasági doktrína meggondolatlan átvételével kialakított, 
alul inanszírozott szociálpolitikai programoktól a fejlődő régiókban is feleslegesen 
várták a szegénység hosszú távú csökkentését. A 6. ábra a globális szegénység eloszlása 
szerint ábrázolja a világ összes országát. 2015-ben a világ teljes szélsőséges szegénység-
ben élő lakosságának fele mindösszesen 5 országban koncentrálódott. Dél-Ázsia (Bang-
lades és India) és a Szubszaharai Afrika (Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia és 
Nigéria) legnépesebb 5 országa helyezkedik el azon országok listájának csúcsán, ahol a 
legtöbb szélsőségesen szegény ember él. India több mint 170 millió szegény lakosával a 
teljes globális szegénység közel negyedét teszi ki. A dél-ázsiai régión belül 5 szélsősége-
sen szegény ember közül 4 Indiában él. A 13,4%-os szegénységi ráta ellenére India ha-
talmas, 1,3 milliárdos lakossága nagyszámú szélsőséges szegénységet eredményez. A 
globális szegénység megszüntetésének elérése érdekében Indiában folytatni kell a sze-
génység csökkentésének folyamatát. Amennyiben összehasonlítjuk, hogy Kelet-Ázsia és 
a csendes-óceáni térség milyen mértékben járult hozzá a globális szegénység csökkené-
séhez, egyértelműen kirajzolódik, hogy Dél-Ázsia és különösképpen a Szubszaharai 

18 A fejlett országokban is felhozható számos pró és kontra érv az univerzális és a célzott szociális ellátások-
kal kapcsolatban. Európa többségében (Ausztria, Belgium, Németország, Görögország, Írország, Olaszor-
szág, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország) jelenleg jellemzően az alacsony 
jövedelműek számára biztosított, célzott, rászorultsági alapú ellátások dominálnak, amelyek azonban nem 
tekinthetőek hatékonynak (Béland et al, 2014). Latin-Amerikában is hasonló, feltételes pénzátutalási rend-
szerek (conditional cash transfer schemes) működnek.
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Afrika szegénység elleni küzdelme sokkal lassabb volt, és nem tudtak felzárkózni ezek-
hez a régiókhoz és a világ fejlettebb országaihoz. A Szubszaharai Afrikában élő szegények 
száma 1990 és 2015 között 278 millióról 413 millióra növekedett (Világbank, 2018). A 
2010-es évek második felétől a globális szegénység egyre inkább ebbe a régióba és In-
diába koncentrálódik.

6. ábra. A szélsőséges szegénység globális eloszlása régiók és országok szerint, 2015.19 Forrás: 
Világbank (2018), a számítások a Világbank online elemző eszközén, a PovcalNet-en (http://
iresearch.worldbank.org/PovcalNet) alapulnak.

19 A belső kör arányos mértékben került felosztásra az egyes régiók teljes szélsőséges szegénységben élő 
népességének aránya szerint. A külső kör hasonlóan arányos, viszont országos szintre vonatkozik. A világ tíz 
legszegényebb országa a külső körben található.
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7. ábra. A szegénységi arány alakulása Közép- és Kelet-, Nyugat- és Észak-Európában 2004 és 
2016 között.20 Forrás: saját szerkesztés, a számítások az OECD (2019) adatbázisán alapulnak.
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Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Európa

Közép- és Kelet Európában a relatív szegénység mutatója – azaz a mediánjövedelem 
60%-ánál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők részaránya – azt jelzi, hogy a szélső-
séges vagy mérsékelt szegénység továbbra is gond, különösen a munkanélküliek, a ha-
tározott időtartamra szóló szerződéssel alkalmazott munkavállalók és az önálló vállal-
kozók számára. Például a határozott időtartamra szóló szerződéssel rendelkező 
munkavállalók 21%-át fenyegeti a szegénység veszélye Bulgáriában, Cipruson és Ma-
gyarországon, 10%-át pedig Lengyelországban és Szlovákiában. Az önálló vállalkozók 
körében a legmagasabb a munkavállalói szegénység aránya, amely meghaladja az 50%-
ot Bulgáriában és Magyarországon (Milasi, 2019). A jelentős gazdasági növekedés mel-
lett a munkanélküliség azonban csak mérsékelten csökkent, a 2017-es 5,5%-ról 5,3%-ra 
2018-ban. Ez a jelenség tükrözi számos ország, köztük Lengyelország, Ukrajna és Szlo-
vénia csökkenő munkanélküliségi rátáját, amit azonban negatívan ellensúlyoz a Cseh 
Köztársaságban tapasztalható munkanélküliség növekedése (Milasi–Yoon, 2018). A 
foglalkoztatás csökkenése Kelet-Európában akadályozza a munkaerőpiac javulását és a 
szegénység hosszú távú csökkentését. A közép- és kelet-európai gazdasági növekedés 
nemzetközi szempontból továbbra is erőteljes, bár a növekedés üteme várhatóan lassul 
az elkövetkező néhány évben. A javuló gazdasági kilátások ellenére a foglalkoztatás 
növekedése a térségben várhatóan negatív fordulatot vesz, és a munkavállalók száma 

20 A szegénységi ráta azon emberek számának aránya, akiknek a jövedelme a szegénységi küszöb – a teljes 
lakosság mediánjövedelmének országonként meghatározott százaléka (általában 60%) – alá esik. Megjegy-
zendő, hogy két ország, ahol megegyezik a szegénységi ráta, el is térhet a szegények relatív jövedelmi szintje 
alapján.
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0,7%-kal csökkenhet mind 2019-ben, mind pedig 2020-ban (Milasi, 2019). 2011-et kö-
vetően Közép- és Kelet-Európában, 2012-őt követően Észak-Európában, majd 2013-at 
követően Nyugat-Európában folyamatosan növekedett a szegénységi ráta. A közép- és 
kelet-európai régió szegénységi rátája 2004 és 2016 között drasztikusan magasabb volt, 
mint Észak-Európában, ugyanakkor az előbbi régiót a 2007–2008-as pénzügyi válság 
rendkívül súlyosan érintette, így ezen időszakot követően a szegénységi arány hosszú 
távon növekedett, és egyre jobban eltávolodott a nyugat-európai régióra jellemző érté-
kektől (7. ábra). Mindent összevetve Közép- és Kelet Európa nem volt képes felzárkózni 
a fejlettebb országokhoz – ez az eredmény újabb alátámasztása annak, hogy a szociál-
politikai innovációt magasabb szintre kell emelni a régióban.

A nyugat-európai szociálpolitikai gyakorlatok számtalan értékes példával szolgálhat-
nak a közép- és kelet-európai, illetve az elmaradott globális déli országok fejlesztéspo-
litikai és szociálpolitikai reformjainak kialakításában; ugyanígy fontos lenne, ha ezeknek 
az országoknak a gyakorlati megoldásaiból, tapasztalataiból vagy kudarcaiból szerzett 
konzekvenciákat a fejlett országokban is hasznosítanák. Csakhogy a szociálpolitika is-
merete, elfogadása és hagyománya ellenére a szerepe meglepően visszafogott a fejlesz-
téspolitikai programokban (Horner–Hulme, 2019). Ez legtöbbször elmondható a fejlődő 
országok saját fejlesztési politikáiról és programjairól is, ami nemcsak a szociálpolitika 
társadalmi hatásainak, hanem a szociálpolitika oktatásának, kutatásának és általános 
szakértelmének szempontjából is rendkívül problematikus.

Az olyan szociálpolitikai koncepciókra, mint a szociális védelem, a szociális biztonság 
és a szociális segítségnyújtás legalábbis re lexálhatnának az országos fejlesztéspolitikai 
dokumentumokban. Ezzel ellentétben a szociális védelem és a szociális támogatás a 
nemzetközi fejlesztési és szociálpolitikai programok kulcsfontosságú fogalmai. Kivált-
képp aktuális kérdésről beszélünk, mivel az ENSZ a maga által meghatározott Agenda 
2030 elnevezésű fejlődési keretrendszerében elköteleződött a szegénység enyhítése 
mellett, és ennek megfelelően kifejezetten szociálpolitikai iránymutatásokat határozott 
meg fejlesztéspolitikai célkitűzéseiben. Emellett megjegyzendő, hogy az ILO által meg-
fogalmazott SPF-kezdeményezésben szereplő szociálpolitikai javaslatok számos nem-
zetközi szociálpolitikai program központi elemévé váltak.

Célszerű volna elmélyíteni az általános megértést arról, hogy a szociálpolitika, a jö-
vedelemelosztás és a jóléti szolgáltatók voltaképpen milyen jelentéssel rendelkeznek 
globális szinten, illetve a fejlődő térségekben. A nyugati-európai országokban a nemzet-
közi NGO-szervezetek elméleti és gyakorlati hozzájárulása a jólét egyik kulcsfontosságú 
mozgatórugójává vált. Bizonyos régióspeci ikus újratervezéssel az ilyen modellek haté-
konyan átültethetőek lehetnének számos fejlődésben lévő országba. Nagy Britanniában 
például a harmadik szektor – részben vagy egészben – felelős a társadalombiztosítás 
számos fontos formájáért, például a természetbeni juttatások kiosztásáért. E gyakorla-
tok adekvát átvétele lehetséges a globális szociálpolitikai megfontolásokban. Ám a 
legtöbb feltörekvő, fejlődő országban meggondolatlanul, egyszerűen lefordítva oldják 
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meg a globális modellek hazai implementációját, a helyi kontextus hiányosságait és le-
hetőségeit elemző, érzékeny, minden változót mérlegelő politikai átvétel és terjesztés 
helyett.

Következésképpen elengedhetetlen nagyobb igyelmet fordítani a globális szociálpo-
litikai modellekre, annak érdekében, hogy jobban megértsük a nemzeti társadalmi je-
lenségeket, kihívásokat, hiányosságokat és szükségleteket. A nemzeti gazdaságok elke-
rülhetetlenül és folyamatosan globalizálódnak, és a legfontosabb fenyegetések (a 
gazdasági válságok, a terrorizmus, az irreguláris bevándorlás, a kábítószer-kereskede-
lem) egyre inkább globalizáltak, emiatt az országspeci ikus szociálpolitika kihívásait 
és lehetőségeit globális kontextusban mindenképpen elemeznünk kell. A kizárólag nem-
zeti, regionális vagy uniós szintre összpontosító szociálpolitikai kutatás kisebb mérték-
ben képes a szociálpolitikai programok inomhangolására, hacsak nem ébredünk tuda-
tára annak, hogy a globalizált folyamatok és fenyegetések hatást gyakorolnak a helyi 
kontextusra.

A fejlődő térségek szociálpolitikai transzformációja rendkívül nehéz, azon oknál fogva, 
hogy a politikai és a gazdasági hatalom (az elit) mélyen beágyazódott a társadalom in-
tézményeibe, és a status quo megőrzésére törekszik (Koehler, 2017). A politikai ellenre-
akció (backlash) megfékezi és folyamatosan támadja a demokratizálódás folyamatát és 
a civil társadalom autonómiáját. A szociális jogok rögzülése és a szociálpolitika mélyebb 
igyelembevétele nem automatikusan következik be, hanem mindig komoly politikai és 

társadalmi viták eredménye, legyen az választási, politikai pártok közötti verseny vagy 
a civil társadalom általi nyomás következménye. Emellett a jelenlegi globális piacosítá-
si narratíva, amely a jóléti rendszerek visszaszorítását és az állam szerepének újraér-
telmezését szorgalmazza, és szélesebb problémaként a polgári és szociális jogok foko-
zatos megszűnése egyre inkább megnehezítik a szociálpolitikai reformok végrehajtását 
a fejlődő régiókban. A gazdasági, társadalmi és politikai igazságosság felé vezető út során 
a reformok rendkívül törékenyek a fejlődő országokban, amelyeket a változó politikai 
és hatalmi összetétel hirtelen megkérdőjelezhet, vagy esetleg lebonthat. Másik kihívás, 
hogy a fejlődő térségekben általánosságban „papíron” a szociális és közszolgáltatásokat 
ugyan alapfelelősségnek tartják, ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is 
teljesülnének. A megszorító intézkedéseket, amelyek csökkentik a szociális szükségle-
tekre fordított közkiadásokat, állítólag „technokrata megfontolások” (Ghosh et al., 2019) 
alapján kényszerítik rá a társadalomra, amelyek a valóságban azonban mélyen ideoló-
giai és az elitet támogató szempontok. A fejlődő országok már régóta ismerik ezt a je-
lenséget, de mostanra néhány fejlett ország, például az európai periféria lassan fejlődő 
gazdaságai is tapasztalják ezeket a folyamatokat.

A hiperglobalizáció és ezután a posztneoliberalizmus korában egyaránt a közép- 
és kelet-európai országok gyorsan alkalmazkodtak a iskális megszorításokhoz, habár 
ez a jóléti szolgáltatások, ellátások egyre inkább privatizált és kevésbé méltányos for-
máinak megjelenését eredményezte, különösképpen a hátrányos helyzetű csoportok 
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számára. Általánosságban az az – elméleti szempontú – kísérlet, hogy a feltörekvő közép- 
és kelet-európai jóléti modelleket a klasszikus Esping-Andersen-tipológiához illesszék, 
csak részben volt sikeres, ami arra utal, hogy a klasszikus kiadásorientált jóléti para-
digma sosem volt releváns a posztszocialista társadalmakban.

A különböző externális (globális) tényezők egymáshoz kapcsolódva szintén új kihí-
vásokat jelentenek az aktuális hazai szociálpolitikai kontextus számára. A globális 
gazdasági folyamatok, mint például a transznacionális vállalatok tevékenységeinek ki-
szervezése, bizonytalan munkahelyeket teremthetnek, és olcsó termeléshez vezetnek. 
Európában ennélfogva növelik a tartós munkanélküliséget, a szegénységet, a társadalmi 
kirekesztődést és a jövedelmi egyenlőtlenséget. Mindazonáltal a munkaviszony szabá-
lyozása, a vállalati tulajdonjogok és a gazdasági termelési modellek egyre összetettebbé 
válnak. Ahogy a magánvállalkozások és az állami szervek közötti szerződéses megálla-
podások száma és kiterjedése növekszik, a munkavállalók – a neoliberális játékszabályok, 
vagyis az öngondoskodás értelmében – egyre inkább önmaguk válnak felelőssé saját 
jogaik érvényesítésért és megélhetésük biztosításáért. Mivel a munkahelyi szabályozás 
a transznacionális vállalkozói, üzleti érdekeknek és elvárásoknak megfelelően állandó-
an „deformálódik”, s ezzel egyidejűleg a határokon átnyúló munkaerőmozgás folyama-
tosan fokozódik, a munkavállalók önvédelmi képessége jelentősen gyengülhet. E térsé-
gek munkaerőpiacait az informalitás, a potenciális sebezhetőség és a kizsákmányolás 
magas foka jellemzi. Mivel a munkaerő termelékenysége rendkívül alacsony, arra kény-
szerül a lakosság nagy része – gyakran a gyermekeket is beleértve –, hogy egyszerre 
több munkahelyen dolgozzon. Ez a társadalmi-gazdasági helyzet különösen sürgetővé 
teszi az inkluzív szociálpolitika megteremtését.

A közép- és kelet-európai országokban a munkaminőséggel kapcsolatos problémák 
ugyancsak régóta fennállnak, s a kiszolgáltatott csoportokat érintő fekete és informális 
foglalkoztatás aránya ma is jelentős mértékű. A „nehéz foglalkoztatási helyzetben” lévő 
munkavállalók számra továbbra is magas Közép- és Kelet-Európában, s ez 2017-ben a 
munkavállalók több mint 30%-át érintette. Ez szorosan kapcsolódik az informális fog-
lalkoztatás viszonylag magas arányához, minek eredményeként a munkavállalókat sújtó 
mérsékelt és szélsőséges szegénység csökkenésének üteme egyaránt megtorpant az 
utóbbi években. Az olyan közép- és kelet-európai országokban, amelyek nem EU-tagál-
lamok, a szélsőséges és mérsékelt munkavállalói szegénység előfordulása továbbra is 
nagyon magas. Noha ezek az országok viszonylag magas fejlettségi szintet értek el a 
szubszaharai afrikai országokhoz és egyes dél-ázsiai országokhoz képest, az informális 
foglalkoztatásban való részesedésük továbbra is magas, különösen Európa többi részé-
hez viszonyítva. Például az informális foglalkoztatás a becslések szerint (Milasi–Yoon, 
2018) a teljes foglalkoztatás 38%-át teszi ki Lengyelországban. Mivel a teljes foglalkoz-
tatás több mint 30%-át kitevő informális foglalkoztatás továbbra is magas Közép- és 
Kelet-Európában, különösképpen, ha összehasonlítjuk Európa többi részével, az alkal-
mazottak közel egyötödét nem – vagy nem kellően – védik a társadalombiztosítási 
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rendszerek. Az informalitás előfordulása nagyobb a fér iak (34,4%), mint a nők körében 
(28,4%). Az informális foglalkoztatás aránya jelentősen eltérő a régión belül: Lengyel-
országban ez az érték 38%, Magyarországon 12,2%, a Cseh Köztársaságban 9,2% (ILO, 
2018).

8. ábra. Az egy főre jutó jövedelem változása Afrikában a magas jövedelmű országok egy főre 
jutó jövedelemének arányához viszonyítottan. Forrás: Világbank (2016), a Világbank online 
World Development Indicators adatbázisa alapján (https://data.worldbank.org/indicator).

A globalizálódó társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai és környezeti problémák a 
fejlődő országokban jóval súlyosabbak formában jelentkezhetnek, mint az iparosodott 
régiókban. Felszámolják a helyi gazdaságot, elpusztítják a lakható környezetet, és a 
hátrahagyott, kiszolgáltatott, szegénységben élő lakosság a megélhetés reményében – a 
nemzetközi szabályoknak megfelelően vagy az embercsempészeti hálózatok által irre-
gulárisan – Európába vagy más fejlett térségekbe vándorol. A globalizált folyamatok 
következményeinek dimenziójában a 8. ábra gra ikusan szemlélteti Afrika egy főre jutó 
jövedelmének éles csökkenését és volatilitását a fejlett országok egy főre jutó jövedel-
mének százalékában kifejezve (1962 és 2016 között). Ez a trend megkérdőjelezi a 2000-
es években népszerűvé váló megközelítést, miszerint a fejletlen térségek (különösképpen 
Afrika) közelednek és felzárkóznak a magas jövedelmű országokhoz. 1962-ben Afrika 
egy főre jutó afrikai jövedelme 8,87%-át tette ki a gazdag országok egy főre jutó jöve-
delmének, majd 1974-ben ugyanez az érték 7,2% volt; ezután drámai módon és folya-
matosan csökkent egészen 2001-ig, amikor 1,9%-ra redukálódott. Ezt követően 2001-től 
mérsékelten és egyenletesen növekedett, majd 2013-ban 3,87%-ra emelkedett. Ez re-
ményt adott a világ más részeivel való konvergencia megvalósulására, csakhogy az érték 
2016-ban 3,67%-ra változott, mivel a gazdasági növekedés megállt, miután a globális 
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nyersanyagárak jelentősen csökkentek. Következésképpen napjainkban Afrika konver-
genciája és felzárkózása helyett inkább divergenciáról és leszakadásról beszélhetünk 
(Bangura, 2019), hiszen a konvergencia üteme még az 1960-as és az 1970-es években is 
magasabb volt, mint napjainkban, amikor a globális konvergenciával kapcsolatos nar-
ratíva még csak nem is létezett.

9. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása régiós átlag szerint, 1990 és 2018 között. Forrás: Saját 
szerkesztés, a számítások a Világbank (2019) adatbázisán alapulnak.
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Amennyiben összehasonlítjuk az európai régiókat és az Egyesült Államokat, láthatjuk, 
hogy az egy főre jutó GDP növekedése folyamatos volt a 2008-as pénzügyi világválságig, 
majd meredek visszaesést tapasztalhatunk 2010-ig, utána folyamatosan és stabilan 
növekedett az USA-ban. A csökkenési tendencia azonban periodikusan visszatért 2011-
ben és 2014-ben az európai régiókban; Közép- és Kelet-Európában ugyanez az érték 
lassan és konzisztensen növekedett 2015-öt követően. A leküzdhetetlen különbségeket 
felismerve egyértelmű, hogy Közép- és Kelet-Európa felzárkózása a fejlett nyugati és 
északi gazdaságokhoz, társadalmakhoz nem lehetséges összehangolt, országspeci ikus 
kihívásokra összpontosító, észszerű szociálpolitikai és fejlesztéspolitikai intézkedések 
nélkül (9. ábra).

Másik folyamat, hogy az 1980-as évek végén a fejlett gazdaságokban a globális jöve-
delmek mintegy 83%-a koncentrálódott, ami 2015-re visszaesett 60%-ra. Ennek a vál-
tozásnak a legnagyobb része viszonylag rövid időszak alatt, 2002 és 2012 között ment 
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végbe, mikor ez az érték 80%-ról 62%-ra csökkent. 2012-őt követően a változás lelassult, 
és a fejlett gazdaságok részesedése 61% körül stabilizálódott (IMF, 2016). Ebben az 
időszakban Kelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség tudott a leggyorsabban felzárkózni, 
a fejlődő régiók többségében a globális GDP részaránya kevésbé vagy egyáltalán nem 
változott. Mivel a népességnövekedési ráták jellemzően magasabbak voltak ezekben a 
fejletlen régiókban, mint Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, az egy főre jutó jö-
vedelem terén az abszolút különbségek tovább bővültek a fejlett és a fejletlen térségek 
között. Az országon belüli egyenlőtlenség a legtöbb esetben nőtt, még akkor is, ha az 
országok közötti egyenlőtlenség csökkent (Ghosh et al., 2019). Ennek oka az volt, hogy 
a nagy népességszámú országok, mint például Kína és India, csak nemrégiben emelked-
tek fel, ezért bizonyos csökkenés történt a globális egyenlőtlenség terén.

Tehát az ún. „konvergencia-narratívával” felmerülhet az a probléma, hogy nem tár-
gyalja a globális konvergencia tényleges szintjét. Ennek hiányában azonban nehezen 
jelenthetnénk ki, hogy a globális egyenlőtlenséget már nem lenne szükséges szigni ikáns 
problémaként értelmezni. Annak ellenére, hogy az elmúlt három évtizedben a globális 
jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentek, a 62,5-es globális Gini-index (Bangura, 2019) 
még mindig nagyon magas. Tehát a világon az egyének életszínvonala még mindig nagyon 
eltérő, s valószínűleg nagyon hosszú ideig az is fog maradni. Mindamellett fontos tisz-
tázni, hogy a Gini-együttható relatív egyenlőtlenséget mér, nem rögzít abszolút jövedel-
mi különbségeket: például egy gazdag és egy szegény ország közötti jövedelmi különb-
ség még akkor is növekedhet, ha a vizsgált szegény ország jövedelme gyorsabban nő, 
mint a gazdag országé, és csökkenés tapasztalható a kettejük közötti Gini-együtthatóban. 
Tehát a globális egyenlőtlenség továbbra is komoly problémát jelent a fejlődés számára. 
Az éles globális jövedelmi és jóléti különbségek a legtöbb demokráciában az elmúlt 
években hozzájárultak a migráció és a politikai populizmus erősödéséhez. 

A globális jövedelemi konvergencia egyszerűen nem elég gyors és mély ahhoz, hogy 
a legtöbb ember életét transzformálja a fejlődő világban. A szociális védelmi rendszerek 
– az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelem, az anyasági és a családi támogatások, a 
nyugdíjbiztosítás, a fogyatékossági támogatások, a munkanélküli-biztosítás stb. – nem 
tükrözik a globális konvergenciát. A világ lakosságának 55%-a, vagyis négymilliárd 
ember szinte semmilyen szociális védelemben nem részesül, 45%-uk csak egyetlen te-
rületen élvez védelmet, és 29% részesül teljes, átfogó védelemben (WHO–Világbank, 
2017).

Ebben az értelemben indokolt a globális fejlesztéspolitikai programok további szoci-
álpolitikai szempontokkal való kiegészítésének folytatása. A problémák kezelésére 
például több országban bevezették a szociálpolitika ökológiai változatait, azon célkitűzés 
által vezérelve, hogy a környezetileg fenntartható tevékenységeket vonzóvá tegyék, s 
ezzel egyidejűleg teljesíthessék az országspeci ikus társadalmi és gazdasági célkitűzé-
seket. Annak érdekében, hogy a szociálpolitikai programok megfelelően kezelhessék a 
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kihívásokat, világszerte tisztában kell lennünk a legaktuálisabb társadalmi trendekkel 
és az azokat meghatározó szélesebb körű problémákkal. 

Záró gondolatok
A nyitott gazdaságok a hiperglobalizáció korszakában nem engedhetik meg maguknak, 
hogy igyelmen kívül hagyják a szélesebb körű nemzetközi fejlesztéspolitikai mecha-
nizmusokat és kérdéseket, mivel a fejlett nyugati iparosodott társadalmakból egyre 
kevésbé érkeznek szociálpolitikai innovációk. Ezek az országok azt sem engedhetik meg 
maguknak, hogy semmibe vegyék a globális szociálpolitikai kihívásokat, mivel a globa-
lizáció egyre közvetlenebb módon gyakorol hatást a nemzeti politikára, gazdaságra, 
lakosságra és környezetre. Alapvető fontosságú ezenfelül, hogy a nemzetállamoknak 
aktív szerepet kell vállalniuk a globális szociálpolitikában, követniük kell a nem-
zetközi szervezetek által megfogalmazott szociális, fejlesztési és emberjogi célkitűzé-
seket, valamint a célok teljesítése kontextusában aktívabban kell támogatniuk a fenn-
tartható fejlődési szakpolitikákat.

A demokratikus tér „zsugorodását” (Koehler, 2017) láthatjuk például Nepálban és 
Indiában, melyek kormányai számos külföldi inanszírozású NGO-t betiltottak, illetőleg 
Dél- és Délkelet-Ázsiában, ahol a civil társadalom inanszírozásához való hozzáférésének 
kormányzati ellenőrzése és korlátozása látható. Ennélfogva erősíteni kell a globális 
fejlesztéspolitikai prioritásokat, különösképpen az emberi jogok, a demokrácia, a tisz-
tességes gazdasági fejlődés és a fenntartható emberi fejlődés kérdéseiben, amelyek a 
nemzetközi versenyképesség alapvető feltételeiként bármely prosperáló ország vagy 
térség erősségei között kell, hogy szerepeljenek.

A szegénység komplex fogalom, többet jelent a pénznél vagy a különböző szegénysé-
gi küszöbhatároknál, a fogalom számos fontos dimenziót (társadalombiztosítás, lak -
hatás, egészségügy, oktatás, infrastruktúra stb.) magában foglal. A közfeladatok és 
szo ciá lis szolgáltatások biztosításában az állam a legfontosabb szereplő, ezért az 
új szabályozások bevezetéséhez az állam kapacitásait, forrásait és intézményeit kell 
először fejleszteni. Nem lehet kizárólagosan a segélyszervezetekre hagyatkozni, fenn-
tartható megoldásokat kell keresni. Ennélfogva a nemzetközi szervezeteknek és segély-
szervezeteknek nem szabad az államot aláásniuk, hanem hozzá kell járulniuk annak 
fejlesztéséhez, demokratizálódásához. Meg kell szüntetni az olyan kormányzási hibákat, 
mint például a korrupció és a támogatási alapok elszivárgása, az információs aszimmet-
riákat és a hiányos ösztönzőket.

A gazdasági növekedés, az azt követő állítólagos leszivárgás (trickle down) és a nem-
zetközi jövedelmi redisztribúció nem elegendőek ahhoz, hogy az extrém szegénység az 
ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (Sustainable Development Goals) megfelelően 
2030-ra megszűnhessen. A célok eléréséhez ezekben az országokban fejleszteni kell a 
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szociálpolitikai intézményeket, valamint növelni az elszámolhatóság szintjét és a kor-
mányzati kapacitást.

A közvetlen készpénzátutalási programok (direct cash transfer schemes), a földrajzi 
egyenlőtlenség csökkentése érdekében végrehajtott infrastruktúra-fejlesztés, a vidéki 
útépítés és az ingyenes buszjegyek bevezetése segíthet, az ilyen intézkedések viszont 
önmagukban nem elegendőek. A szegénység és az országon belüli egyenlőtlenség fel-
számolásához szükséges a nemi egyenlőtlenségek kezelése, az oktatás kiterjesztése és 
fejlesztése, a bankszámlavezetés egyszerűsítése, a tartalékképzésre való nevelés, az 
egészségügy modernizációja és a környezetvédelmi szempontok betartása, az ipari 
szennyezés megelőzése érdekében a vállalatok szabályozása és a munkahelyi védelem. 
A izikai infrastruktúrának gondoskodnia kell arról, hogy a szegények megkapják a 
szegénység elkerüléséhez szükséges szolgáltatásokat – ezek az ösztönzők gyakran hi-
ányoznak az állam részéről. Fontos, hogy az állam számolja fel a korrupciót, igyeljen 
oda az erőforrások allokációjára és a politikák hatékony végrehajtására, fejlessze a 
szociális szolgáltatásokat nyújtó humán infrastruktúrát, szabályozza a magánszektor-
beli szolgáltatókat, és reagáljon a polgárok és a különböző társadalmi csoportok szük-
ségleteire és sérelmeire.

Ezt felismerve az ezredfordulót követően a szociális védelem – mint globális közpo-
litika – alakulását és annak későbbi terjesztését a politikai gazdaság, a globális eszmék 
és a kormányozhatóság (governmentality) különböző elemeinek konvergenciája vezé-
relte a nemzetközi pénzintézetek fejlesztési dokumentumaiban. Ebben a folyamatban a 
nemzetközi segélyszervezetek kulcsfontosságú szerepet játszottak, szigni ikánsan tá-
mogatva a felvázolt intézményi gyakorlatok ország- vagy régióspeci ikus formáinak 
fejlődését. A nemzetközi szereplők „befolyást gyakorló” szerepüknél fogva a szociálpo-
litikával kapcsolatos globális szakpolitikai agendát voltaképpen „saját képükre” formál-
ták, ami azonban a fejletlen régóikban az intézményi kapacitáshiányt eredményező, 
úgynevezett „töredezett szociálpolitikai gyakorlatok” és a szegénységi csapdát fenntar-
tó, „hiányos univerzalizmus” kialakulásához vezetett (von Gliszczynski – Leisering, 2016, 
325). A globális szociális standardok létrehozása kifejezetten egyenlőtlen és korlátozott 
formában valósul meg a fejletlen országokban, a kinyilvánított szociálpolitikai retorika 
pedig ritkán mutat egyezést a gyakorlatban megvalósuló programokkal.

A külföldi segélyszervezetek által biztosított szolgáltatások akkor vezethetnek hosz-
szú távú sikerhez, amennyiben azokat állami felvásárlással (buy-in) tervezik és alkal-
mazzák, és végül a hazai szereplők felé fordulnak. Nem szabad, hogy kitérjenek az állam 
elől, mert ez nem elszámolható és nem átlátható rendszer kialakulásához vezethet. 
Fontos, hogy a segélyszervezetek hozzájáruljanak az állami koordináció- és kapacitás-
fejlesztéshez. Általában azonban kitérnek ezelől, megkerülik a gyenge államokat, a nem 
állami szereplők koordinálják az erőforrásokat – hosszú távon ez gyenge államhoz és 
rossz informáltsághoz vezet, valamint ahhoz, hogy nem érnek mindig célba a támoga-
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tások. Ha a nemzetközi támogatások ma nem járulnak hozzá a megfelelő államok építé-
séhez ezekben az országokban, akkor a támogatások megszűnésekor gyenge állami 
intézmények maradhatnak hátra. Ennélfogva a hosszú távú, fenntartható fejlesztésre 
kell koncentrálni. A nemzetközi szociálpolitikai szereplők felelőssége közreműködni 
olyan demokratizálási folyamatokban, mint a szabad és tisztességes választások stabi-
lizálása, a szabad média és a civil szervezetek facilitálása, a politikai átláthatóság növe-
lése és a polgárok folyamatos informálása annak érdekében, hogy növekedhessen az 
állam kapacitása és adminisztratív hatékonysága.

Jelzésértékűek az északi országok szociálpolitikai rendszerei, amely évtizedekig 
megmutatták, hogy a szegénység hatékony csökkentése a termelés, a szociális védelem 
és az újraelosztás egyidejű támogatását igényli. Ezenfelül a szociálpolitika nemcsak az 
igazságosság, a méltányosság és a tisztességes élet fenntartásának eszköze, hanem 
kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági fejlődés és a demokrácia közötti modern 
kapcsolat erősítésében. Ezekről az alapvető szempontokról nem feledkezhetünk meg, 
amikor egy fejlődésben lévő ország szociálpolitikai innovációját tűzzük ki célul.

Irodalom
A , R. – R , R.: Parental co-residence, shared living and emerging adulthood in Europe: 

Semi-dependent housing across welfare regime and housing system contexts, Journal of Youth 
Studies, 19. évfolyam, 2016/7, 885–905.

B , Y.: Convergence is not equality, Development and Change, 50. évfolyam, 2019/2, 394–
409.

B , R. V. – M , M.: Globalisation and neoliberalism as structural drivers of health inequi-
ties, Health Research Policy and Systems, 16. évfolyam, 2018/1, 91–98.

B  D. – B , P. – G  A , J. – P , J. – W , A.: The universal decline 
of universality? Social policy change in Canada, Denmark, Sweden and the UK, Social Policy & 
Administration, 48. évfolyam, 2014/7, 739–756.

B , F. – R , U. – F , M.: Poverty and the world of work: A global overview of trends, 
in: ILO (ed.): World Employment Social Outlook 2016: Transforming Jobs to End Poverty, Geneva, 
International Labour Of ice, 2016, 7–43.

B , F.: Global Versus National Inequality, in: ISSC – IDS – UNESCO (szerk.): World 
Social Science Report 2016. Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, Paris, UNESCO 
Publishing, 2016, 42–46.

B , S. M.: Social protection for the poorest: The adoption of antipoverty cash transfer prog-
rams in the Global South, Politics & Society, 43. évfolyam, 2015/4, 551–582.

C , L. – D , O.: Zombie socialism and the rise of neoliberalism in post-socialist Central 
and Eastern Europe, Eurasian Geography and Economics, 57. évfolyam, 2016/4–5, 521–544.

D -S , E. – M C , P. C.: The Global Turn: Theories, Research Designs, and Methods 
for Global Studies, Oakland, University of California Press, 2017.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

38 TANULMÁNYOK

D , B. – H , M. – S , P.: Global Social Policy: International Organisations and the 
Future of Welfare, London, Sage, 1997.

D , B.: Global Social Policy in the Making: The Foundations of the Social Protection Floor, 
Bristol, Policy Press, 2013.

D , C. – S , P.: Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and 
Inclusive Growth, Bristol, Policy Press, 2018.

E -A , G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press, 1990.
F , F. – R , D.: Social Protection in Latin America: Achievements and Limitations, 

Policy Research Working Paper, No. 5305., Washington, D. C., World Bank, 2010.
G , B. – S , S. N. – R , N.: Deprivation amidst af luence in ‘rising India’: Impacts of 

the National Rural Employment Guarantee Scheme, Regional Statistics, 9. évfolyam, 2019/1, 
1–36.

G , M.,  – L , L.: Constructing new global models of social security: How 
international organizations de ined the ield of social cash transfers in the 2000s, Journal of 
Social Policy, 45. évfolyam, 2016/2, 325–343.

G , I. – W , G.: Introduction, in G , I. – W , G. – B , A. – B , P. – D , 
P. – R , G. (szerk.): Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America, Camb-
ridge, Cambridge University Press, 2004, 1–15.

G , I.: Social policy regimes in the developing world, in K , P. (szerk.): A Handbook of 
Comparative Social Policy (2nd Edition), Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, 205–224.

H , P. A. – G , D. W.: Varieties of capitalism and institutional complementarities in the 
political economy, British Journal of Political Science, 39. évfolyam, 2009/3, 449–482.

H , S. – S , J.: The global politics of social protection, WIDER Working Paper 2017/115. 
Tokyo, United Nations University.

H , R. – H , D.: Global development, converging divergence and development studies: 
A rejoinder, Development and Change, 50. évfolyam, 2019/2, 495–510.

ILO: World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainab-
le Development Goals, Geneva, International Labour Of ice, 2017.

ILO: Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (Third Edition), Geneva, In-
ternational Labour Of ice, 2018.

IMF: World Economic Outlook October 2016: Subdued Demand: Symptoms and Remedies, Wash-
ington, D. C., International Monetary Fund, 2016.

K , A. – M , K. (szerk.): Actors and Agency in Global Social Governance, Oxford, Oxford 
University Press, 2015.

K , A. – K , L. – M K , M. – S , D., The International Monetary Fund and 
the Ebola outbreak, The Lancet Global Health, 3. évfolyam, 2015/2, e69–e70.

K , G.: The politics of rights-based, transformative social policy in South and Southeast 
Asia, International Social Security Review, 70. évfolyam, 2017/4, 105–126.

M , N. – B , C. – C , J. – L  C , – D , F. – S , V. – U , 
S. – C , J. – M , G.: Protecting workers and the environment, World Employment and 
Social Outlook, 5. évfolyam, 2018/2, 103–126.

M , B.: Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 2016.

M , B. – R , J.: Interaction of global and national income inequalities, Journal of 
Globalization and Development, 7. évfolyam, 2016/1, 109–115.



Globális szociálpolitika mint fejlesztéspolitikai eszköz  39

Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

M , S. – Y , S.: Employment and social trends by region, World Employment Social Outlook, 
9. évfolyam, 2018/1, 11–27.

M , S.: Employment and social trends by region, World Employment Social Outlook, 10. évfo-
lyam, 2019/1, 27–54.

OECD: Income inequality (indicator), Paris, OECD, 2019. https://data.oecd.org/inequality/inco-
me-inequality.htm (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.)

OECD: Poverty rate (indicator), Paris, OECD, 2019. https://data.oecd.org/inequality/poverty- 
rate.htm (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.)

O , M. A.: Pension Privatization in Crisis: Death or Rebirth of a Global Policy Trend?, 
International Social Security Review, 64. évfolyam, 2011/3, 65–80.

P , H. – M , T. –   H , R.: Africa’s Recovery in the 1990s: From Stagna-
tion and Adjustment to Human Development, Berlin, Springer, 2016.

P , S. – P , L.: Welfare regimes in the global south: does the capability approach 
provide an alternative perspective?, Journal of Poverty and Social Justice, 27. évfolyam, 2019/1, 
23–40.

R , N. – S. H : Globalization, Democracy, and Effective Welfare Spending in the Developing 
World, Comparative Political Studies, 38. évfolyam, 2005/9, 1015–1049.

R , N.: Welfare States in Developing Countries: Unique or Universal?, Journal of Politics, 69. 
évfolyam, 2007/2, 378–396.

S , F.: In the shadow of the state – the informal economy and informal economy labor 
force, Law and Economics Review, 5. évfolyam, 2014/4, 227–248.

S , J.: Welfare regimes and redistribution in the South, in S , I. – S , P. – 
D , D. (szerk.): Divide and Deal: The Politics of Distribution in Democracies. New York, New 
York University Press, 2008, 19–42.

S , P. – K , A. – V  H , F.: The Welfare State as Crisis Manager: Responses to Major 
Economic Crisis in Small Open Economies, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

S , D.: Transfer and Translation of Policy, Policy Studies, 33. évfolyam, 2012/6, 483–499.
S , J. G. – K , L. – K , S.: Sub-Saharan Africa: A Survey of Gender Budgeting 

Efforts, IMF Working Paper, WP/16/152, 2016,.
WHO – World Bank: Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report, Geneva, 

World Health Organization, 2017.
World Bank: Old-age Support in the Twenty- irst Century, Washington, D. C., World Bank, 2005.
World Bank: Resilience, Equity and Opportunity: The World Bank's Social Protection and Labor 

Strategy, 2012–2022, Washington, D. C., The World Bank, 2012.
World Bank: Taking on Inequality, Washington, D. C., The World Bank, 2016.
World Bank: Poverty & Equity Brief: Sub-Saharan Africa: Nigeria, Washington, D. C., The World 

Bank, 2018. https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-
ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_NGA.pdf (Letöltés ideje: 2019. 01. 12.)

World Bank: Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle, Washington 
D. C., The World Bank, 2018.

World Bank: GDP per capita (current US$). Washington, D. C., World Bank, 2019. https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.)

Y , N. (szerk. Understanding Global Social Policy, Bristol, Policy Press, 2014.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

40 

Köves Slomó

„Szaporodjatok 
és sokasodjatok…” 
Zsidó recept a népességfogyás megállítására
A zsidó hagyomány tanításai alapján az isteni képmásra teremtett ember kötelessége „sza-
porodni és sokasodni”. A reprodukcióra irányuló felhívás teljesítése sokáig magától értető-
dő volt (nem csak) a nyugati világban élők számára. Csakhogy mára az európai kontinens 
nehezen leküzdhető demográ iai krízisbe került, amelyet azonban a bibliai hagyományok-
hoz való visszatérés jó eséllyel enyhíteni, sőt, akár orvosolni is tudna. Ehhez szolgálhat kö-
vetendő példaként a tradicionális zsidó családmodell, amely – az aktuális statisztikai fel-
mérések alapján is jól láthatóan – valóban kiállta az idők próbáját. Ennek vázlatos 
bemutatására teszek az alábbiakban kísérletet, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A sürgető kihívás
Európa, sőt minden bizonnyal a világ legnagyobb része jelentős demográ iai kihívás előtt 
áll. Kontinensünk keleti fele – a XX. század egymást követő világégéseinek, majd a „meg-
valósult” szocializmus több évtizedes terhét nyögve – különösen kedvezőtlen pozícióban 
vághat neki az előttünk álló sorsdöntő évtizedeknek. A Központi Statisztikai Hivatal 
2018-as jelentése1 szerint a tavalyi évben nőtt a népességszám természetes fogyása, 
miután a halálozások száma emelkedett, a születéseké pedig csökkent az előző év azonos 
időszakához képest. A természetes fogyás 3%-kal (1203 fővel) emelkedett 2017-hez 
képest. 2018-ban 89 800 gyermek született, 1777-tel kevesebb, mint 2017-ben, ez 1,9%-
os csökkenést jelent. A teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,49 volt tavaly, 
ami megegyezett a 2017. évivel. Hazánk lakossága 9 millió 764 ezerre csökkent 2018-
ban.2 

A jelenleg érvényes demográ iai trendek megfordításához tehát mindent felül-
múló gazdasági érdek fűződik: a maihoz hasonló alacsony születésszám mellett ugyan-
is már középtávon borítékolhatóan eljutunk addig az állapotig, amikor aggasztóan 
kisszámú aktív keresőnek kell majd eltartania az inaktívvá válók széles tömegeit. Már-
pedig ebbe minden társadalom könnyen belerokkan.

1 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nep/nep1812.html
2 Uo.
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Magyarország Kormánya a probléma súlyosságát felismerve 2019 elején nagyszabá-
sú családtámogatási programot jelentett be.3 Úgy tűnik tehát, hogy a magyar kormány 
a következő években több száz milliárd forintot fordíthat a népességcsökkenés megál-
lítására. Ez kétségkívül jó hír, ám a mindenkori kormányzati intézkedések hasznosságát 
nem elvitatva, ehelyütt röviden amellett kívánok érvelni, hogy a kedvezőtlen trendek 
megfordításához teljes paradigmaváltásra van szükség, mégpedig a lakosság minél 
szélesebb rétegeire kiterjedően. Természetesen tisztában vagyok egy ennyire ambició-
zusan megfogalmazott óhaj gyakorlati megvalósításának rendkívüli nehézségeivel, zsidó 
vallási vezetőként mégis úgy gondolom, a célkitűzés valóra váltása nem lehetetlen fel-
adat. Jóllehet a jelenleg uralkodó zeltgeist szemléleti korlátaival magam is lépten-nyomon 
szembesülök, úgy gondolom, a korábban osztott értékek teljes tagadásáig elvezető ér-
tékrelativizmus béklyóiból igenis kínálkozik kivezető út, mégpedig a közösségek össze-
tartó erejéhez való visszatalálás. A társadalom egészére vonatkozóan üdvösnek érzett 
szemléletváltáshoz pedig meggyőződésem szerint kiváló mintát jelenthet a zsidó hagyo-
mány, a családi élet fontosságát hirdető alapállás tanulmányozása, majd az ez alapján 
levonható tanulságok adaptálása a mindennapok gyakorlatába. Ezen attitűd rövid is-
mertetésére és megtartó erejének illusztrálására teszek most – természetesen a teljes-
ség igénye nélkül – kísérletet.

A zsidó család szentsége
A zsidóságban mindennek az alfája és ómegája a család. A család az a megtartó erő, 
amelyből a parancsolatokhoz ragaszkodó élet és annak szeretete fakad. A zsidó gyer-
mekek ugyanis az otthon támogató közegében sajátítják el a vallásos életmód alapjait, 
egyrészt mély tanulságot hordozó bibliai történeteken, másrészt a szülők példamutatá-
sán keresztül. Ezért ha az otthon erős alapokon nyugszik, a szülők közötti kapcsolat 
mély, és kölcsönös bizalomra, illetve a zsidó értékek tiszteletére épül, a hagyomány to-
vábbadása is biztosított. A következő nemzedékek nagy valószínűséggel kellő elhiva-
tottsággal vállalják majd magukra a zsidó élet felelősségét, annak valamennyi örömével 
együtt. 

Ám ha az otthon személyközi kapcsolatai gyengék, az érzelmek kifejezése korlátozott, 
vagy a vallásos meggyőződés felületessé válik, és a parancsolatok végrehajtására sem 
kerül elég hangsúly, akkor a zsidó élet valamennyi intézménye ugyanezt az erőtlenséget, 
céltalanságot fogja tükrözni. Amint hamarosan látni fogjuk, a vallás életet adó gyökere-
itől eltávolodott családok nem képesek, és gyakran nem is kívánják a hagyományokat 
átadni utódaiknak, akik ennek megfelelően előbb-utóbb megszűnnek zsidónak lenni, így 
a gyermeknemzés parancsolatát sem érzik többé kötelezőnek magukra nézve. Éppen 

3 https://24.hu/fn/gazdasag/2019/02/12/275-millio-forint-ingyenpenzt-akaszthatnak-le-a-nagycsalado-
sok/
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ezért érdemes biztosra menni: a több évezredes zsidó tanítások a családi élet valameny-
nyi aspektusát felölelik, és máig érvényes mondanivalóval szolgálnak legfontosabb 
kapcsolataink bölcs, felelősségteljes és szeretetteli alakítását illetően. 

Bár a házasság egyik legfontosabb célja a gyereknemzés – az utódok létrehozása 
(„Szaporodjatok és sokasodjatok…”) egyenesen bibliai parancs –, a megfelelő partner 
keresése, majd megtalálása önmagában érték, amely nélkül az életünk töredékes, betel-
jesületlen maradna. „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkotok számára segítőt, neki 
megfelelőt” – szól a szöveghely (1Mózes 2:18.). Döntésével az Örökkévaló Isten egyszerre 
emeli elsődleges céllá a házasság intézményét, és int bennünket kötelességünk teljesí-
tésére: eltérő képességeinkkel, tehetségünkkel és késztetéseinkkel segítsük a társunkat 
a kiteljesedésben és a közös célok elérésében. 

A gyermeknemzés felelősségének átruházásával a Mindenható ugyanakkor saját 
társaivá is tesz bennünket a teremtés művében. Minden egyes gyermek világrahozata-
lával szent missziót hajtunk végre: Embert alkotunk az Örökkévaló „képmására és ha-
sonlatossága szerint”. Tettünk ezáltal szellemi céllal is felruházza az új életet, amelynek 
valóra váltását saját fontos és egyszerre spirituális, egyszerre nagyon is gyakorlati 
feladatunk maradéktalan kiaknázásával tudjuk a lehetőségeinkhez mérten elősegíteni. 
Át kell adnunk ugyanis gyermekünknek a zsidó hagyomány teljességét, valamint nevel-
nünk kell őt saját példamutatásunkkal, az életkorának és adottságainak a igyelembe-
vételével, „a neki megfelelő módon…” (Példabeszédek 22:6.). 

A zsidóság azt tanítja, hogy az életünknek célja, méghozzá elsősorban szellemi ter-
mészetű célja van. Ennek eléréséhez a Biblia és az ahhoz kapcsolódó vallásos irodalom 
számos gyakorlati kulcsot ad a kezünkbe. Minthogy e transzcendens cél, a világ meg-
váltásában vállalt szerepünk teljesítése időközben nem változott, a küldetésünk betöl-
téséhez rendelt feladatainknak az időtlenségben gyökerező, ezért lényegileg spirituális 
természete sem módosult számottevően. 

Mindebből következően a hagyományunkban kikristályosodott előírások és feladatok 
komplex rendszere továbbra is érvényben maradt. Ez természetesen a családi élet ke-
reteinek megteremtésére és alakítására is igaz. Miután a hagyományőrző zsidó csalá-
dokban meglehetősen korán házasodnak, és a gyermeknemzés parancsolata elsőrangú 
fontosságú, értelemszerűen a nagycsaládos modell vált normatívvá.

Természetesen ez a világnézet és a nyomában járó családtervezési gyakorlat nem 
könnyen egyeztethető össze korunk társadalmainak uralkodó elképzeléseivel. A Föld 
gazdaságilag legfejlettebb, civilizált térségeiben (Európa, Észak-Amerika, Kelet-Ázsia) 
a termékenységi ráta évtizedek óta a reprodukciós szint alatt van, főként a nagyobb fokú 
jólétre való törekvés és az individualista gondolkodás folytán. A halálozási ráta alacso-
nyabb, a születésszabályozás könnyebben elérhető, a gyermekek taníttatása, ruházko-
dása, ellátása pedig olykor jelentős összegeket emészt fel. Felsőfokú tanulmányaik miatt 
a iatalok gyakran később házasodnak, és kevesebb idejük marad a gyerekszülésre és 
-nevelésre. A fejlődő országokban azonban nem nélkülözhetik a gyerekek segítségét a 
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földeken, valamint hogy ellássák szüleiket idősebb korukban, és gondoskodjanak róluk. 
Ezekben az országokban a termékenységi ráta a fogamzásgátló eszközök hiánya miatt 
is magasabb. 

A zsidó világ jelentős része is kiszolgáltatottá vált a 
modern életfelfogásnak
Az uralkodó trendek alól – nem meglepő módon – a zsidóság sem képes teljes mértékben 
kivonni magát. A nagy presztízsű Pew Research Center The Future of World Religions: 
Population Growth Projections, 2010–2050 címet viselő, 2015-ben publikált tanulmányát 
röviden szemlézve világosan érzékelhetővé válik a korántsem csupán a mai időkhöz 
kapcsolódó, de a XX. századtól folyamatosan mind erőteljesebbé váló tapasztalata a 
többségi társadalmak erőteljes hatásának a tradicionális zsidó életre.

2010-ben közel 14 millió zsidó volt a világon.4 2050-ben a zsidó népesség várhatóan 
megközelíti, vagy el is éri a 16 millió főt. A zsidóknak a világ népességén belüli aránya 
(0,2%) azonban nagy valószínűséggel 2050-ben ugyanolyan marad, mint 2010-ben.

2010-ben a zsidók nagyrészt Észak-Amerikában (44%) és a közel-keleti–észak-afrikai 
régióban (41%) koncentrálódtak. A globális zsidó népesség fennmaradó része Európában 
(10%) és a Latin-Amerika–Karib-térségben összpontosult (3%).5

2050-ben a világ zsidóságának többsége (51%) várhatóan a Közel-Keleten és Észak-Af-
rikában (főként Izraelben) él majd, míg több mint egyharmada (37%) Észak-Amerika 
népességét fogja gyarapítani. Az Európában élő aránya a világ zsidó népességén belül 
2050-re várhatóan 8% alá csökken.6

Az elkövetkező évtizedekben a zsidók az előrejelzések szerint nem fogják növelni a 
részarányukat a világ népességében. A közel-keleti és észak-afrikai régióban például 
2010-ben a népesség mintegy 1,6%-át azonosították zsidóként; 2050-re a régió népes-
ségének nagy valószínűséggel 1,4%-a lesz zsidó. Bár e részesedés mind a Közel-Keleten, 
mind Észak-Afrikában valószínűleg csökkeni fog, a régióban a zsidók száma a 2010-ben 
mért 5,6 millióról 2050-re körülbelül 8,2 millióra emelkedhet.7

Észak-Amerikában a zsidó népesség várhatóan mind a teljes számát tekintve, mind a 
régió lakosságának arányát vizsgálva csökkenni fog (a 2010-es 6 millióról 2050-re 5,5 
millióra, illetve ugyanezen időszak alatt 1,8%-ról 1,4%-ra).8

2010 és 2050 között a zsidó népesség előreláthatóan csupán két régióban tud növe-
kedni. A közel-keleti és észak-afrikai régióban várhatóan 46%-kal emelkedik majd a 

4 https://www.pewforum.org/2015/04/02/jews/
5 Uo.
6 Uo.
7 Uo.
8 Uo.
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zsidó népesség létszáma, bár ez a növekedés még mindig messze elmarad a régió teljes 
lakosságára vetítve kalkulált gyarapodás arányától, amit a kutatás összeállítói 73%-ra 
becsültek. Az ázsiai–csendes-óceáni térségben élő csekély számú zsidó populáció növe-
kedését 21%-ra becsülték, ami nagyjából megfelel a régióban prognosztizált általános 
népességnövekedés mértékének (22%).9

A zsidó népesség mérete minden más régióban várhatóan csökkenni fog. Az észak-ame-
rikai zsidó népesség mérete például várhatóan úgy mérséklődik majd (itt 2%-os csök-
kenést tartanak valószínűnek), hogy a régió egészének népessége növekedni fog, még-
hozzá 26%-kal. Európában a népességcsökkenés üteme a zsidók esetében gyorsabb lesz 
(15%-os csökkenés 2010 és 2050 között), mint az európai lakosság körében általában 
véve (mínusz 6%).10

2050-re Izrael zsidó lakossága (8,1 millió) várhatóan lényegesen nagyobb lesz, mint 
az amerikai zsidó népesség (5,4 millió). 2010 és 2050 között Izrael zsidó lakossága va-
lószínűsíthetően mintegy 2,5 millióval nő, míg az Egyesült Államok zsidó lakossága 
körülbelül 330 ezer fővel csökken.11

Ahogy az izraeli zsidók száma növekszik, úgy emelkedik az Izraelben élő zsidók ré-
szesedése is a világ teljes zsidó populációjában. 2050-re a világ zsidóságának több mint 
fele (51%) Izraelben él majd. 2010-ben a zsidók mintegy 41%-a élt Izraelben. Eközben a 
világ zsidó népességének csupán mintegy harmada (33%) lesz az Egyesült Államok la-
kosa a század közepén, a 2010-es 41%-hoz képest.12

A zsidókra jellemző teljes termékenységi arányszám (TFR, Total Fertility Rate), azaz 
a szülőképes korú (15-49) nőkre számított gyermekszám 2,3 volt 2010 és 2015 között. 
Ez a ráta meghaladja a népesség középtávú fennmaradásához szükséges 2,1-es szintet. 
Ugyanez az arány a Közel-Keleten és Észak-Afrikában viszonylag magas (2,8), Európában 
(1,8) és Észak-Amerikában (2,0) relatíve alacsony.13

A Közel-Kelet–Észak-Afrika-régióban a zsidó termékenység valamivel alacsonyabb, 
mint a regionális lakosság körében mért termékenység. Észak-Amerikában a zsidóknak 
ugyanolyan a termékenységi arányuk, mint az általános népességé, míg Európában a 
zsidó közösségben már valamivel magasabb a termékenységi ráta, mint az európaiak 
körében általában.14

A zsidó termékenység Izraelben a legmagasabb, a 2010–2015-ös időszakban a teljes 
termékenységi arányszám 2,8, ugyanakkor az Egyesült Államokban a fennmaradáshoz 
elengedhetetlen szint alatt marad (1,9).15

9 Uo.
10 Uo.
11 Uo.
12 Uo.
13 Uo.
14 Uo.
15 Uo. 
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Az amerikai és az izraeli zsidóság eltérő jellemzői

Az adatokat vizsgálva szembetűnő, hogy a zsidóságot jellemző termékenységi mutatók 
még Európában, a reprodukciós hajlandóságáról meglehetősen kiábrándító benyomást 
keltő kontinensen is magasabbak maradnak, mint a modernitást általában reprezentá-
ló arányszámok. Úgy tűnik azonban, hogy a korábban magától értetődő világnézetet, 
életvezetési stratégiákat a felvilágosodás időszakától kezdve megkérdőjelező és azokat 
forradalmian új ideákkal helyettesítő közfelfogás, a kurrens trendek világszerte kikezd-
ték a zsidóság korábban kikezdhetetlen, a Biblia kinyilatkoztatásán alapuló konzervatív 
családtervezési stratégiáit. Ám ahogy hamarosan látni fogjuk, napjaink zsidósága nem 
csupán nem egységes, hanem szembetűnően másként viszonyul saját hagyományaihoz, 
mégpedig annak függvényében, hogy a vallásból mit és milyen intenzitással tart meg. 
Ennek rövid bemutatására a Pew Research Center egy másik átfogó tanulmányát, a 
2017-ben publikált American and Israeli Jews: Twin Portraits From Pew Research Center 
Surveyst hívom segítségül. A felmérés az amerikai és az izraeli zsidók tradícióhoz való 
viszonyát, zsidóságuk megélésének színtereit és intenzitását vizsgálta.

Természetesen a különbségek a két ország zsidó lakossága között a legkevésbé sem 
elhanyagolhatók. Az amerikai zsidók magasan képzettek, éppen ezért, vagy ettől füg-
getlenül is, de minden kétséget kizáróan nagyra értékelt, ám az ország összlakosságához 
viszonyítva elhanyagolható számosságú vallási kisebbséget alkotnak egy nagy, keresz-
tény többségű társadalomban. A zsidók az Egyesült Államok felnőtt, körülbelül 300 
millió főt számláló lakosságának mindössze nagyjából 2%-át teszik ki.16 Nagy valószínű-
séggel az ország nyitott, befogadó légkörével magyarázható, hogy az amerikai zsidóknak 
csupán egyharmada vallja azt, hogy közeli barátainak „mindegyike” (5%) vagy „legtöbb-
je” (27%) zsidó származású.17 Az Egyesült Államok házasságban élő zsidó lakosságának 
jelentős része (44%) állította a felmérés alkalmával, hogy a házastársa nem zsidó – be-
leértve a 2000 óta házasodottak többségét is.18

Ezzel szemben a zsidók Izrael felnőtt népességének mintegy 80%-át teszik ki. Az iz-
raeli zsidók túlnyomó többsége azt mondja, hogy közeli barátaik mindegyike (67%) vagy 
többsége (31%) zsidó, és a csaknem valamennyi házas zsidónak a házastársa is zsidó.19 
Ráadásul a Pew egy 2013-ban készült felmérésében (A Portrait of Jewish Americans) 
minden ötödik amerikai zsidó azt nyilatkozta, hogy nem azonosul egyetlen intézményes 
vallással sem, még akkor sem, ha – mint állították – legalább egy zsidó szülőjük van, 
vagy zsidónak nevelték őket. Jóllehet zsidónak tartották magukat, zsidóságukat követ-
kezetesen a valláson kívül eső fogalmakkal ragadták meg, kulturális vagy etnikai szem-

16 https://www.pewforum.org/essay/american-and-israeli-jews-twin-portraits-from-pew-research-cen-
ter-surveys/
17 Uo.
18 Uo.
19 Uo.
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pontok alapján közelítettek saját származásukhoz. Ezzel épp ellentétes helyzetre lettek 
igyelmesek a kutatás készítői Izraelben, ahol szinte minden zsidó a vallásaként a zsi-

dóságot jelölte meg.20

Ez nyilván nem azt jelenti, hogy az izraeliek mindegyike, vagy akár csak többsége 
következetesen tartaná a rá vonatkozó vallási szabályok, parancsolatok összességét. A 
vallásos elkötelezettség mértéke ráadásul különböző életkorokba, élethelyzetekbe lépve 
jelentősen változhat. Ebbe a distinkcióba a fokozatosan vallásosabbá válók és az ún. báál 
tsuvák, a spirituális gyökereikhez visszatérő, a hagyományt nem tartó családból szár-
mazó, ám később vallásossá váltak csoportja is beletartozik. Ugyanígy fontos megje-
gyezni, hogy az amerikai zsidók legnagyobb része a reform- és az ún. konzervatív moz-
galomhoz tartozik, s csak kisebb hányaduk képviseli az ortodox irányzatok valamelyikét. 
Ettől jelentősen eltérő módon Izraelben a zsidóknak csak mintegy 5%-a azonosítja magát 
a reform- vagy a konzervatív irányzat követőjeként. Ehelyett az izraeli zsidók általában 
egy jóval képlékenyebb határokkal is rendelkező, ezért informálisabb kategóriarendszer 
alapján rangsorolják magukat. A tradíciókhoz fűződő viszonyuk alapján a zsidó vallási 
identitás négy informális kategóriájának egyikébe helyezik magukat. Az általuk használt 
megnevezések: háredi (a médiában rendszerint ultraortodoxként megjelenő, valójában 
ortodox), dáti (vallásos), mászorti (hagyományos) és végül hiloni (világi) egyike sem 
kapcsolódik a hivatalos zsidó szervezetekhez vagy irányzatokhoz, inkább laza identi-
táscsoportokat jelölnek.

Az izraeli zsidók mintegy felét az önmagukat világi zsidóknak látó és láttató hiloniak 
teszik ki. Csakhogy miközben a legtöbben valóban világiak közülük, azaz a többségük 
soha nem imádkozik, illetve nem látogat zsinagógába, sok hiloni csökönyösen tartja 
magát a zsidó hagyomány olyan mélyen rögzült institúcióihoz, mint a széderestéken 
való részvétel pészáh ünnepe idején (87%).21 Hasonlóképp a harmaduk tartja otthonában 
a kóser étkezés szabályait, és nagyjából ugyanennyien (30%) böjtölnek jom kipurkor, 
vagyis az engesztelés napján.22

A mászorti (a hagyományaikhoz többé-kevésbé ragaszkodó) zsidók vallási beállító-
dásukat tekintve a vallásos parancsolatokhoz való viszonyulást vizsgáló skálán érte-
lemszerűen az izraeli társadalom középső szegmensében helyezkednek el – általában 
véve nem olyan következetesek a zsidó törvények megtartásában, mint az ortodox zsidók, 
de nem is annyira világi a szemléletük, mint a hiloniaké. A Pew 2016-os kutatása észre-
veszi, de a mindennapok tapasztalatai is azt igazolják, hogy a mászortik aránya az izra-
eli zsidók összességét tekintve folyamatosan zsugorodik. E tendencia azt vetíti előre, 
hogy megindult egyfajta vallási polarizáció, vagyis az emberek egyre inkább a vallási 

20 https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/? bclid=Iw
AR32RwodfyIA6w345raTu68Rc8IQRLb9D5uC-t2LPQvohmcWC7SHu3g7uBs
21 https://www.pewforum.org/essay/american-and-israeli-jews-twin-portraits-from-pew-research-cen-
ter-surveys/
22 Uo.
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spektrum valamelyik vége felé konvergálnak, ily módon középen egyre kevesebben 
maradnak.

Az izraeli zsidók utolsó két kategóriája lefedi azt a csoportot, amelyiket az amerika-
iak esetében ortodoxnak neveztünk. A dátik leginkább az amerikai ún. modern ortodox 
zsidókhoz hasonlatosak a valláshoz való viszonyuk alapján. Eléggé szigorúan betartják 
a zsidó vallási törvényeket (bár számos kérdésben jóval megengedőbb álláspontra he-
lyezkednek, mint a hárediek), ugyanakkor erősen integrálódnak az izraeli társadalom-
ba. Ennek jellemző példája, hogy csaknem valamennyiük részt vállal az ország katonai 
védelmében, amit egyfajta vallásos köteleségükként is értelmeznek. A legtöbb dáti – bár 
semmiképpen sem mindannyian – egyúttal „vallásos cionistaként” is tekint magára, 
ekképpen olyan politikai nézeteket vall, amelyek egyfelől az izraeli politikai palettának 
a jobboldalán helyezkednek el, másfelől egyedülálló módon ötvözik a vallási identitást 
és a nacionalizmust. 

A hárediek, akiket – mint már említettük – a tudósítások előszeretettel, és némiképp 
félrevezető módon ultraortodox zsidóknak neveznek, a dátiknál jóval kevésbé integrá-
lódnak a szélesebb társadalomba. Legtöbbjük nem szolgál az izraeli hadseregben, és sok 
háredi fér i marad kívül a munkaerőpiacon, hogy a vallásos tanulmányoknak szentelje 
életét. A nagyon magas termékenységi ráta miatt – a 40 évesnél idősebb hárediek 28%-a 
hét vagy több saját gyermeket nevel – százalékos arányuk folyamatosan növekszik az 
izraeli társadalmon belül, ami feltehetően rövid időn belül jelentősen átformálja az iz-
raeli zsidó társadalom dinamikáját.23

A hárediek és a dátik együttesen az izraeli zsidók 22%-át teszik ki, ami több mint 
kétszerese azoknak az amerikai egyesült államokbeli zsidóknak, akik ortodoxként azo-
nosítják magukat (10%).24 Ez lehet az egyik oka annak, hogy Izraelben a zsidók átlagosan 
vallásosabbak az amerikai zsidóknál. Csakhogy nem ez az egyetlen ok; Izraelben a nem 
ortodox zsidók is jóval nagyobb valószínűséggel tartanak be olyan alapvető, a zsidó 
vallásgyakorlat fundamentumait jelentő előírásokat, amilyen a kóser táplálkozás vagy 
a szombat megtartásának törvénye, mint az Egyesült Államokban élő nem ortodox zsi-
dók. Ez még akkor is így van, ha nem hagyjuk igyelmen kívül, hogy ebben jelentős 
szerepet játszik a zsidó hagyományok jóval meghatározóbb szerepe az izraeli minden-
napok, hivatali és üzleti élet, egyszóval a közélet szervezésében. Ugyanígy, észre kell 
vennünk, hogy a kóser élelmiszerek elérhetősége is sokkal könnyebb Izraelben, mint az 
Egyesült Államokban, továbbá a legnagyobb zsidó ünnepek egyúttal nemzeti ünnepek 
is a zsidó államban.

23 Uo.
24 Uo.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

48 TANULMÁNYOK

A demográ iai sikeresség szoros kapcsolatot mutat 
a valláshoz fűződő kötelékek erejével
A Pew már említett, 2013-as felmérésének megállapításaira visszatérve (A Portrait of 
Jewish Americans) érdemes alaposabban is megvizsgálnunk a zsidó identitás megélésének 
lehetőségeit s az ezekkel kapcsolatos változások dinamikáját az Egyesült Államokban. A 
zsidó identitás változó jellege erősen kitűnik, mikor a felmérés eredményeit az Ameriká-
ban élő zsidók különböző generációira vetítve elemezzük. Ez esetben nehéz nem észre-
venni azt az elmozdulást, ami az 1914 és 1927 között születettek önidenti ikációja felől 
a leg iatalabbak korábban kevéssé jellemző, magukkal kapcsolatban fontosnak érzett 
értékválasztásai irányában zajlott le – szintén a legutolsó évtizedek során. 
A legidősebb korcsoport 93%-a vallás alapján azonosítja magát zsidóként. Közülük mind-
össze 7%-nyian vallják magukat „vallás nélküli zsidóknak”. Ezzel szemben a zsidó felnőt-
tek leg iatalabb generációjának 68%-a identi ikálta magát a vallása alapján zsidónak, míg 
32%-uk származási, etnikai vagy kulturális alapúnak de iniálta saját zsidóságát.25

Az amerikai zsidók legnagyobb része (62%) származási, illetve kulturális jelenségnek 
véli a zsidóságot, és alig 15%-uk tartja úgy, hogy az elsősorban mégiscsak vallás kérdése.26

A vizsgálat tanúsága szerint a zsidóságukhoz nem vallási, hanem kulturális alapon 
közelítők, azaz a szekuláris zsidók jóval „lazábban” kapcsolódnak a zsidó szervezetekhez, 
és sokkal kevésbé valószínű, hogy gyermekeiket zsidónak fogják nevelni. A zsidóságot 
vallási kérdésként értelmező gyerekesek több mint 90%-a nyilatkozott úgy, hogy gyer-
mekeiket hagyományos zsidó nevelésben részesítik. Ezzel szemben a nem vallásosak 
kétharmada azt hangsúlyozta, hogy gyermekeiket nem nevelik zsidó szellemben.27

Némileg ide kapcsolódik a vegyesházasságok kérdésköre is. A nem vallásos zsidók 
79%-ának nem zsidó a házastársa, szemben a zsidóságot elsősorban vallásként de ini-
álókkal, akinek csupán a 36%-a él nem zsidó párral. Márpedig a vegyes házasságban 
élők – a nem vallásos zsidókhoz hasonló módon – jóval kevésbé valószínűen fogják zsidó 
szellemben nevelni a gyermekeiket. Csaknem minden olyan zsidó, akinek a házastársa 
is zsidó származású, azt nyilatkozta, hogy a vallási alapelveket is igyelembe véve neve-
li a gyermekét (96%). A vegyes házasságban élők több mint egyharmada (37%) egyál-
talán nem zsidóként neveli gyerekét.28

Mindezek alapján világosan kitűnik, hogy a gyermekvállalási kedv szorosan összefügg 
a hagyományokhoz való ragaszkodás mértékével, ez utóbbi pedig korrelál a vallásos hit 
mélységével, szilárdságával. A vallási parancsolatok következetes betartása fenntartja 
a kedvező demográ iai folyamatokat, míg a spirituális gyökerektől való távolodás – és 

25 https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/? bclid=Iw
AR32RwodfyIA6w345raTu68Rc8IQRLb9D5uC-t2LPQvohmcWC7SHu3g7uBs
26 Uo.
27 Uo. 
28 Uo.
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ezáltal a zsidó identitást illető elbizonytalanodás megjelenése – hosszabb távon a tár-
sadalmi csoport létszámának, erejének a csökkenését eredményezi.

Ezt támasztja alá az Izrael Demokrácia Intézet (The Israel Democracy Institute) 2017-
ben végzett, a zsidó államban élő háredi közösség szerkezetét feltérképező kutatása is 
(Statistical Report on Ultra-Orthodox Society in Israel), amelynek alapján meg igyelhetjük, 
hogy a háredi izraeliek száma mostanra először emelkedett egymillió fölé. Ennek meg-
felelően napjainkra már a lakosság 12%-át teszik ki. 2030-ra a háredi szektor várható-
an eléri a teljes népesség 16%-át, mi több, 2065-re Izrael teljes népességének egyhar-
madát és zsidó népességének 40%-át alkotják majd. A háredi közösség viszonylag iatal: 
58%-uk 19 év alatti, míg ugyanez a korcsoport a zsidó összlakosságnak csupán 30%-át 
fedi le. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt mintegy másfél évtizedben a világszerte ural-
kodó trendekhez hasonlatosan még a háredi nők körében is csökkent a termékenységi 
ráta: míg 2003-ban átlagosan 7,5 gyermeket segítettek a világra, mára ez az arány 6,9-re 
csökken (az izraeli zsidó nő esetében általános 2,4-hez képest).29 A 20 éves vagy annál 
idősebb háredi népesség házasságkötési aránya 82%, összehasonlítva a többi zsidó la-
kosság körében jellemző 63%-kal.30

Természetesen az említett tendenciák önmagukban nem alkalmasak mélyreható 
következtetések levonására. Világosan látszik azonban, hogy a zsidó-keresztény civili-
záció alapjaihoz, illetve a Biblia társadalmi-erkölcsi tanításaihoz való visszatalálás 
számos üdvös vonatkozása mellett az Európát, és benne sajnos hazánkat is fenyegető 
kedvezőtlen demográ iai folyamatok megállításában, majd megfordításában is nehezen 
túlbecsülhető fontossággal bír. Ennek megfelelően meggyőződésem, hogy a tartós vál-
tozás eléréséhez ezt a felismerést az előremutató kormányzati programok bevezetése 
mellett sem hagyhatjuk igyelmen kívül.
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Ronald Lutz – Wolfgang Sartorius – Titus Simon

Nemek közötti érzékenyítés 
az ellátórendszerben: 
hajléktalan nők segítése1

Németből fordította Temesváry Zsolt

Az ellátórendszeren belül élénk „nemek közötti” diskurzus alakult ki az elmúlt években, 
amelyet elsősorban az az új jelenség váltott ki, hogy egyre több nő fordult segítségért haj-
léktalanokat ellátó intézményekhez. A hajléktalanná váló nők olyan problémákkal küzdenek, 
amelyek nem feltétlenül hasonlíthatók össze az ugyancsak hajléktalanságban élő fér iaké-
val. A nemek közötti különbségekre irányuló megközelítés ebben az írásban elsősorban az 
eltérő élethelyzetekre és a hajléktalan személyeknek nyújtott speciális segítési módokra 
koncentrál. Ezért vizsgálat alá vonjuk a hajléktalan nők életkörülményeit előidéző okokat 
és háttereket, továbbá bemutatjuk a nők számára rendelkezésre álló ellátási lehetőségeket 
és segítési formákat.

Kulcsszavak: hajléktalanok, nők, a nemek közötti különbségek, fér ikutatások, hagyomá-
nyos nemi szerepek.

Női hajléktalanok
Mind a hajléktalanellátás intézményes rendszere, mind az e téren végzett tudományos 
kutatások hosszú időre visszatekintve fér iközpontúnak tekinthetők. A hetvenes évek-
től azonban egyre több utalással találkozhatunk arra vonatkozóan, hogy a nők száma 
folyamatosan emelkedik a hajléktalanellátó intézményekben. Megjelentek az első olyan 
publikációk, amelyek már a nők nézőpontjából (is) vizsgálják az ellátórendszert, továb-
bá kialakították az első, kizárólag női hajléktalanok számára fenntartott intézményeket 
és egyéb, részükre létrehozott szolgáltatásokat. Mindemellett a BAG Hajléktalanokat 
Segítő Szolgálat (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) is szervezett egy mun-
kacsoportot ebben a témában. Ma már vitathatatlan, hogy a hajléktalanságban élő nők 
speciális élethelyzetben vannak, és a segítőrendszer is fokozatosan felismerte a nők 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, fér iakétól eltérő hozzáférési szükségleteit.

1 Az eredeti könyvfejezet megjelenése: Lutz, Ronald – Sartorius, Wolfgang – Simon, Titus: Lehrbuch der Woh-
nungs losenhilfe: Eine Einführung in Praxis, Positionen und Perspektiven. Kapitel 11: Geschlechtersensibilität 
im Hilfesystem: Hilfen für Wohnungslose Frauen, Weinheim Basel, 2017, Beltz Juventa, 167–184.
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Annak ellenére, hogy a hajléktalanság problémáját az elmúlt közel 30 évben szinte 
kizárólag a fér iak „területeként” kezelték, a helyzet időközben megváltozott, noha a 
diskurzus továbbra is inkább az egyedülálló, fedél nélküli személyekről és nem a tény-
leges hajléktalanokról szól.2 Ebben az utóbbi csoportban pedig egyre magasabb (olykor 
a fér iakét is meghaladó) a nők száma. Elmondható, hogy a nők emelkedő száma igyel-
hető meg mind az utcán, mind a bizonytalan lakhatási körülmények között élőknél. A 
nők hajléktalanok közötti aránya a különböző szerzők adatai alapján 15 és 35% közé 
tehető. A hajléktalan nők általában iatalabbak a fér iaknál, és magasabb iskolai vég-
zettségűek, hajléktalanságuk okai között pedig a szegénység mellett az elnyomás és a 
családon belüli erőszak is gyakran felbukkan (Rosenke–Schröder, 2006; Hassemer-Kraus, 
2010; Heise–Krägeloh, 2010).

Korábbi kutatások eredményei kimutatták, hogy a nők hajléktalansága teljesen más 
szociálpolitikai szemléletmódot igényel, mint az utcán élő fér iaké (Enders-Dragässer, 
2000). Csak ennek az új szemléletnek az elfogadásával lehetünk tudatában a női hajlék-
talanság valós kiterjedtségének. Abból kell ugyanis kiindulnunk, hogy jóval több nő 
tekinthető hajléktalannak, mint azt korábban feltételeztük.

A nők esetében különösen gyakran fordul elő az úgynevezett burkolt hajléktalanság, 
amely a hajléktalan fér iakkal ellentétben, akik gyakrabban mutatkoznak az emberek 
előtt (állomásokon és más közterületeken tartózkodnak), inkább rejtőzködő természe-
tű. Erre a jelenségre a fér i és női hajléktalansággal foglalkozó, különböző eredményeket 
felvonultató vizsgálatok is rámutatnak: a fér iak általában egy hagyományosnak mond-
ható, patriarchális nemi szerepekkel átszőtt viselkedési mintát követnek azzal, hogy a 
közösség előtti képzeletbeli színpadon megjelenve mások tekintetét magukra vonják, 
és az emberek igyelmét keresik. A nők ezzel szemben hagyományosan a háztartásbeli 
szerepekhez voltak kötöttek, nem jelentek meg a közösség előtt, ugyanakkor mindig is 
szemlélői, meg igyelői voltak a fér iak közösségi igyelmet magára vonó tevékenységei-
nek.

Fér ikutatások
Noha a fér iak a munkanélküliek között hagyományosan magasabb arányban fordultak 
és fordulnak elő ma is, a „fér i nem” sajátosságainak korábban gyakorlatilag semmilyen 
társadalomtudományi jelentőséget nem tulajdonítottak, csak kevés korai tanulmány 
fordít erre igyelmet. Korábban tehát nem folytattak diskurzust a nemek közötti eltéré-
sekről, ezért leginkább a nemi determinánsok szempontjából semleges „fér ikutatások-
ról” beszélhetünk. Ezek a korai kutatások főként a szegénységgel, a munkanélküliséggel 

2 A FEANTSA (Európai Hajléktalanügyi Szervezet) a ténylegesen utcán élőkön túl hajléktalannak tekinti a 
lakhatásunkban súlyosan veszélyeztetetteket, a pszichiátriai otthonokból és börtönökből elbocsátott nincs-
teleneket, az ismerősöknél ideiglenesen befogadottakat, az anya–gyermek-szállókon, illetve a családok át-
meneti otthonaiban élőket és más kockázati csoportokat. 
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és az osztályok közötti folyamatokkal foglalkoztak. Az olyan kérdéseket, hogy például 
milyen szerepet játszanak a hagyományos fér i nemi szerepek a válást előidéző okok 
között, a párkapcsolati kon liktusmegoldási kísérletekben vagy a párok kockázatválla-
lási magatartásának sajátosságaiban, csak érintőlegesen vizsgálták a hajléktalanellátás 
területén.

Éppen ezért egészen a legutóbbi időkig nagyon is szükség volt ezekre a „fér ikutatá-
sokra” annak megértéséhez, hogy az általános szocioökonómiai faktorokon túl milyen 
nemspeci ikus tényezők vezethetnek a fér iak hajléktalanságához (Fichtner, 2004; 2005; 
2009). Emellett arra is érdemes igyelmet fordítani, hogyan jelenik meg a fér iközpon-
túság a lakás nélküliség speciális körülményeiben és lehatárolásaiban, és ez milyen 
mintákon keresztül marad fenn. Továbbá azt is szükséges feltárni, hogy a hajléktalan 
fér iak miként viszonyulnak az utcán élő hajléktalan nőkhöz, a nőkutatások alapján 
ugyanis igazolható, hogy a fér iakhoz köthető és a nők ellen irányuló elnyomás és erőszak 
mintái akár az utcán is megjelenhetnek.

A csekély számú korábbi kutatás eredményei mindenesetre azt bizonyítják, hogy a 
hajléktalan fér iak mindenekelőtt fér iak által dominált közegben mozognak. Mind az 
ellátórendszerben, mint pedig az utcán kifejezetten a nemek közötti szelektivitást tá-
mogató kirekesztési mechanizmusok működnek. Felmerül a kérdés, hogy a továbbra is 
domináns fér iszerepek hogyan képesek továbbstrukturálni a fér iak közötti hatalmi 
viszonyokat, és hogy a „gyengébb” hajléktalan fér iak betegségekkel és kudarcokkal teli 
életrajzai miként viszonyulnak dominánsabb társaikéhoz. Végül azt is igyelembe kell 
venni, hogy milyen hatást fejtenek ki a nemek közötti viszonyokban történt korszakos 
változások a hajléktalan fér iak szocializációjára (Fichtner, 2009), s mindez hogyan 
befolyásolja a nekik nyújtott támogatás folyamatát. A fentiekből adódik a kérdés: vajon 
szükség van külön fér iközpontú segítségnyújtásra is?

A hajléktalan nők életkörülményei: okok és hátterek
A hajléktalanokat ellátó intézmények beszámolói szerint a női férőhelyek sokszor ki-
használatlanok, mert az érintettek inkább más utakat találnak arra, hogy valahogy fe-
délhez jussanak. Mindez leginkább úgy valósulhat meg, hogy idegen fér iakkal létesíte-
nek kapcsolatot szállásért cserébe. Az így keletkezett lakhatási lehetőség és a fér iak 
által nyújtott védelem azonban sokszor azzal jár, hogy a nőknek szexuális kapcsolatot 
is fenn kell tartaniuk az őket befogadó fér iakkal. A hajléktalan nők ilyen viselkedésének 
okai általában abból erednek, hogy az erőszakon alapuló függési rendszerekkel terhelt 
utcai élet a nők számára még a fér iakénál is veszélyesebb (Helfferich, 2003). Kutatók 
kimutatták, hogy a családjukat önként vagy kényszer hatására elhagyó és így utcára 
kerülő nők hajléktalanként gyakran még beszűkültebb és erőszakosabb viszonyokkal 
találkoznak, mint amit korábban maguk mögött hagytak (Geiger–Steinert, 1997).
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A nők hajléktalansága társadalmilag jóval kevésbé elfogadott, mint a fér iaké. Ez régen 
is így volt, és ma is így van. Az utcán élő nőkről alkotott kép mindig ellentmondott a 
hagyományos női nemi szerepekről szóló elképzeléseknek: az általános közvélekedés 
alapján ugyanis az érintettek vélhetően elhagyták férjüket, és nem gondoskodtak gyer-
mekeikről, ezért lettek hajléktalanok (Gronau–Jagota, 1994). Az egészen korai szemlélet 
szerint abban az esetben, ha a férj meghalt, máshová költözött, vagy elhagyta a feleségét, 
a nőknek megvolt a „joguk” szegénynek lenni, ebben az esetben ugyanis érdemes sze-
génynek számítottak, és alamizsnában is részesülhettek. Ezek a képmutató, idejétmúlt 
gondolatok különböző képzetek és társadalmi minták formájában a napjainkig fennma-
radtak, s még ha egy kissé meggyengültek is, érvényességük máig érezhető. 

A fentiek alapján a hajléktalanságban élő nők még a hajléktalan fér iak számára is 
peremcsoportot alkotnak, akikről a fér iak gyakran azt gondolják, társadalmilag „alat-
tuk állnak”, és még „náluk is szegényebbek” (Lutz, 2002). A hajléktalanok között gya-
korlatilag nem léteznek női közösségek, és még az olyan megállapítások is, miszerint „az 
utcán élő nők általában a fér iaktól függenek”, a fér iak közösségei által fogalmazódnak 
meg. Az ilyen megközelítésekben a nők mindig a fér iak „függvényeiként” szerepelnek. 
Ha nincs mögöttük „védelmező fér i”, akkor „szabadoknak” és „elérhetőknek” tekinthe-
tők a többi fér i számára. Ennek következtében rendszerint lenézik őket, és „zsákmány-
nak” számítanak, hiszen mindaddig védtelenek maradnak, amíg nem függenek más 
fér iaktól. Ha ki is törnek a szorongató függőségi viszonyok közül, ez nem mindig jelent 
tényleges megszabadulást, az utcai élet egyedül még sivárabb és erőszakosabb lehet, 
mint azelőtt. Természetesen kivételek mindig adódhatnak. A hajléktalanságban élő 
személyek között is létrejöhetnek olyan társas kapcsolatok, amikor a fér iak a nőkkel 
szeretettel bánnak, védik és segítik őket. A párok néha az utcán találkoznak egymással 
először. Mindezen eltérések és kivételek ellenére az utcán élő nőkről alkotott általános 
társadalmi kép inkább a korábban említettekhez áll közelebb, és ez sokszor az ellátó-
rendszeren belül is érvényesül.

Ha vetünk egy pillantást a női hajléktalanság kiváltó okaira, láthatóvá válik, hogy az 
utcán élő fér iak élethelyzetével ellentétben a hajléktalanná válás okai sokkal inkább a 
nők közvetlen környezetében találhatók (Geiger–Steinert, 1997; Enders-Dragässer, 2000). 
Ezeket az okokat markánsan meghatározzák az olyan hagyományosnak mondható 
életviszonyok, mint a munka és a közösség világa a fér iak, valamint a magánélet és a 
kapcsolatok világa a nők esetében. A fér iak hajléktalanságában inkább olyan struktu-
rális okokat találhatunk, mint a munkanélküliség, az eladósodottság és a lakásvesztés, 
amelyek szegénység, baleset vagy válás esetén következnek be. A nők hajléktalansága 
mögött inkább kapcsolati tényezők állnak, amelyek közvetlen szociális környezetükből 
erednek. A nők természetesen a korábban említett „hagyományos” módokon is hajlék-
talan sorsra juthatnak, sokszor kerülnek utcára például lakbértartozás miatt, aminek a 
nők esetében még a fér iakénál is súlyosabb következményei vannak. A hajléktalanná 
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válás mögött számos összefüggés rejtőzik, amelyek a speciális női élethelyzetekből 
adódnak:

– ha a házasság vagy a párkapcsolat tönkremegy;
– ha egy családtag vagy épp a házastárs szexuálisan bántalmazza őket;
– ha a közvetlen környezetükben lelki vagy testi erőszakot kénytelenek elszenvedni;
–  ha hagyományos anya- és feleségszerepüket többé nem tudják vagy nem akarják 

ellátni;
– ha a szűkös lakáskörülmények miatt nincs helye az intimitásnak;
– ha börtönből vagy pszichiátriai klinikáról bocsátják el őket;
– ha problémáikat kábítószerekkel vagy alkohollal próbálják megoldani.
Ebben a kontextusban a hagyományos nemi szerepeknek a nők számára negatív, őket 

különösen hátrányosan érintő hatásai vannak. A hajléktalan nők esetén sokszor továb-
bi speciális faktorok is hozzájárulnak a lakhatás biztonságának megszűnéséhez:

– gyermek- vagy iatalkorban átélt erőszak;
– fér iak által elkövetett erőszak;
– elégtelen saját jövedelem;
– gyermek egyedül nevelése és/vagy nem folyamatos keresőtevékenység.
Az okozati összefüggések meghatározásánál nem szabad attól eltekinteni, hogy az 

ilyen élethelyzeti problémákat a szegénység hosszú távon befolyásolhatja. Újabb kuta-
tások rámutatnak, hogy a kedvezőtlen egyéni sorsok nemritkán hátrányos élethelyze-
tekkel magyarázhatók. Ezáltal az összefüggések még bonyolultabbá és a nők szempont-
jából speciálisabbá válnak, például olyan nők esetén, akik határozatlan idejű 
munkaszerződéssel dolgoztak, majd a családalapítás miatt ezt feladták, és csak alkalmi 
munkákat tudnak vállalni; vagy azért válnak hajléktalanná, mert egy erőszakos kapcso-
latból kell menekülniük, és azután szociális segítségre szorulnak. A hagyományos nemi 
szerepeiknek megfelelő viselkedés így egyben nehéz helyzetük kiváltójává is válik. A 
fentiek rávilágítanak arra, hogy a nők hajléktalanságát magyarázó megközelítésekben 
egyaránt integrálni kell a női szegénységről szóló elméleteket, valamint a speciális női 
szegénységi kockázatokra vonatkozó magyarázatokat. A „szegénység feminizálásáról” 
szóló társadalomtudományi vitákon és a nemspeci ikus szegénységi kockázatok elfo-
gadásán keresztül nyilvánvalóvá válik, hogy a nők számára összehasonlíthatatlanul 
nagyobb a hajléktalanná válás kockázata, amit az alábbi tényezők magyaráznak (Lutz, 
2002):

– jövedelmi szegénység;
– hátrányos megkülönböztetés a képzési rendszerben és a munkaerőpiacon;
– nem eléggé védett foglalkozási és lakásviszonyok;
– hagyományos nemi szerepek alapján szerveződő függőségi viszonyok a családban;
– a nők felülreprezentáltsága a gyermeküket egyedül nevelők között;
– időskori szegénység.
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A nők családon belüli hátrányos pénzügyi helyzete, valamint hiányzó anyagi erőfor-
rásaik csak akkor válnak nyilvánvalóvá, mikor a függőségből eredő kötöttségek már 
nem állnak fenn, és a nők a válás vagy különélés következtében egyedülállóvá válnak. 
Az őket veszélyeztető pénzügyi nehézségeket csak akkor érzik meg igazán, amikor a 
közös otthont elhagyva bizonytalan lakhatási helyzetbe kerülve kénytelenek menedéket 
keresni, és/vagy anyagi lehetőségeik miatt nem képesek fenntartani egy saját lakást. 
Mégis, alig akad közülük, aki azt mondaná: azért vagyok hajléktalan, mert szegény va-
gyok, mivel meg kellett felelnem a hagyományos nemi szerepeknek. Lakásvesztésüket 
házassági kon liktusaik és válásuk egyenes következményének tartják, nem gazdasá-
gilag hátrányos szerepeiknek és az ahhoz kapcsolódó nemek közötti viszonyoknak tu-
lajdonítják.

A nők hajléktalansága elsősorban rejtett formában kezdődik. A felmerülő problémák 
okait mindenekelőtt saját felelősségükben keresik (Henschel, 1992; Enders-Dragässer, 
2006). A lakásvesztés elviseléséhez éppen a nők számára áll rendelkezésre a viselkedé-
si minták egész eszköztára, mivel hagyományos szerepfelfogásuk szerint rendelkeznek 
a szűkös élethelyzetek menedzseléséhez szükséges képességekkel. A magánélet hagyo-
mányos kríziskezelőiként mindig is ők voltak azok, akik a család szegénységét követke-
zetes intézkedéseikkel enyhíteni tudták, még akkor is, ha férjüket a gyárkapuban kellett 
megvárniuk, és bére egy részét vagy egészét elkérniük, attól félve, hogy este elissza.

Ezek a kulturálisan bevésődött megküzdési minták napjainkig a nők rendelkezésére 
állnak tartós lakhatási krízis esetén, és alkalmasak arra, hogy ha lakásvesztés fenyege-
ti őket, hatékony megoldást nyújtsanak. Ám amint a történetileg meggyökerezett prob-
lémakezelési mechanizmusok kudarcot vallanak, s a meglévő erőforrások elfogynak, a 
helyzet még rosszabbá válhat, és a probléma drámai eszkalációja következhet be. Ettől 
fogva már jelentősen kevesebb kulturálisan megalapozott problémakezelési modell áll 
rendelkezésükre, mint a fér iaknak. Mindezt súlyosbítja az a történetileg meggyökerezett 
társadalmi előítélet, amely szerint az otthoni kudarcokért elsősorban a nők a felelősek, 
mert hagyományos anya- és feleségszerepüket nem tudják megfelelően betölteni. Emiatt 
a női hajléktalanság sokszor rejtett formában jelenik meg, mert a nők inkább fenntart-
ják egy fér itól való függésüket, hogy megfeleljenek az uralkodó társadalmi elvárásoknak, 
még akkor is, ha a kapcsolat erőszakkal és szexuális kizsákmányolással társul. 

A női hajléktalanság formái
A kategóriák megalkotása mindig problémákba ütközik, mivel (legalábbis véleményünk 
szerint) az emberek nehezen sorolhatók különféle csoportokba. Ezért hasznos lehet 
inkább a különböző megküzdési mintákban található eltérések alapján kategóriákat 
alkotni, mivel ezek a további vizsgálódások esetén valóban relevánsak lehetnek. E szán-
dékunkban egy máig alapműnek számító tanulmány lehet segítségünkre, amely a haj-
léktalanság három alkategóriáját ábrázolja, egyúttal fontos kísérletet tesz arra, hogy a 
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lakásvesztéshez kapcsolódó korábban részletezett női élethelyzetek jellemzőit bemu-
tassa és összefoglalja (Enders-Dragässer, 2000; Lutz, 2002).

Látható hajléktalanság: Ez a kategória azokra a hajléktalan nőkre vonatkozik, akik 
az utcán élnek, ott mindenki számára láthatók, így ténylegesen fedél nélkülieknek te-
kinthetők. Általában rájuk irányul a köz igyelem, néha egy-egy érdeklődő újságíró is ír 
róluk, aki „nyomorúságukat” bemutatva rokonszenvet kelthet másokban. Ezek a nők 
mérhetetlen közösségi megvetés elszenvedői. Sokkal jobban elítélik őket a ruházatuk 
és a külsejük alapján, mint a fér iakat. A „csöves” megbélyegzés esetükben még megalá-
zóbb, mint a fér iaknál, általános morális megvetés elszenvedői ők, akik a család és a 
házasság óvó-védő közegét vélelmezhetően önszántukból hagyták el. Mindazonáltal ez 
a csoport számosságát tekintve meglehetősen kicsi, még a női hajléktalanok között is 
peremjelenségnek számítanak.

Rejtett hajléktalanság: A hajléktalan nők többsége a rejtett hajléktalanság által 
érintett, ami azt jelenti, hogy általában nem az utcán élnek, hanem rejtőzködve. Abban 
az esetben, ha mégis az utcán tartózkodnak, senki sem mondaná meg róluk, hogy haj-
léktalanok. Semmi esetre sem szeretnék, hogy hajléktalanságuk látható formát öltsön, 
még akkor se, ha éppen erőszakos cselekmények elszenvedői, vagy a férjük, élettársuk 
viselkedése miatt kerültek utcára. Szeretnék elkerülni a társadalom megvetését, ezért 
sokszor inkább fér iak hatalmának vetik alá magukat, még ha csak ideiglenesen is. Ezzel 
egy minimális egzisztenciára tehetnek szert és valamiféle vágyott „státuszra”, hogy 
továbbra is nőként kezeljék őket, és elkerüljék mások megvetését. Ezek a „célorientált 
társkapcsolatok” meglehetősen ártalmasak lehetnek, hiszen nem beszélhetünk semmi-
féle egyenlőségről, mert az így csapdába esett hajléktalan nők lakhatása és szociális 
biztonsága kizárólag a fér iaktól függ. A hajléktalanság ilyen rejtett mintázata egyértel-
műen a nőkre jellemző, és tükrözi a nők hagyományos nemi szerepeit, valamint a nőkkel 
szemben támasztott társadalmi elvárásokat is. Ha valaki ezeknek az elvárásoknak mégis 
ellenszegül, az mehet egyenesen az utcára. A rejtett hajléktalanság arra is felhívja a i-
gyelmet, hogy a nők szégyellik élethelyzetüket, és megpróbálják a problémáikat, amed-
dig csak lehet, intézményes segítség nélkül megoldani. Néhányan visszatérnek a koráb-
bi párkapcsolataikba, esetleg a szüleikhez, akiket sokszor korábban kialakult 
kon liktusaik miatt hagytak el, vagy éppen az otthon megtapasztalt erőszaktól mene-
kültek.

Látens hajléktalanság: Idetartozik a hajléktalanságban élő nők egy további, megle-
hetősen kis csoportja, akiket elsősorban a rövid távú lakásvesztés fenyeget vagy a 
családon belüli erőszak. Idetartoznak azok a nők is, akik bordélyházakban, munkásszál-
lókon vagy átmeneti szállókon laknak. Ezek a nők rendszerint találnak valamiféle átme-
neti megoldást arra, hogy hajléktalanná válásukat megakadályozzák, vagy legalább 
késleltessék. A látens hajléktalanok csoportja legújabban kiegészült olyan veszélyezte-
tett nőkkel, akiket a szenvedélybetegségük vagy a mentális állapotuk miatt fenyeget a 
hajléktalanság. Figyelemre méltó, hogy sok hajléktalanságnak kitett nőnek komoly 
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pszichoszociális és egészségügyi problémái vannak, továbbá mind testileg, mind lelkileg 
jóval terheltebbek, mint azt korábban gondolták (Heise–Krägeloh, 2010, 226).

A hajléktalan nők számára nyújtott szolgáltatások 
ilozó iája

Még mindig sok hajléktalan nő él fér iak számára kialakított intézményekben. A női 
hajléktalanság iránti növekvő társadalmi érzékenység és a nemek közötti problémák 
különbözőségének elismerése önálló intézmények létrehozását követelte meg, amelyek 
a nők speciális igényeire reagálva megfelelően re lektálnak az ezekhez kapcsolódó ne-
hézségekre, igényekre és lehetőségekre. A nők számára nyújtott speciális támogatási 
formák mintaszolgáltatásai és kiindulási pontjai az úgynevezett mobil tanácsadóköz-
pontok voltak, amelyekhez egyre több női ügyfél fordult segítségért. A szakemberek 
számára rövid távon nyilvánvalóvá vált, hogy a többnyire fér iak által látogatott és 
dominált általános tanácsadóközpontok a nők számára kellemetlenné váltak. A védtelen 
nőket sokszor érték támadások és zaklatások az alkoholos állapotban lévő fér iak ré-
széről a zsúfolt váróhelyiségekben. Idővel nyilvánvalóvá vált a szakemberek számára, 
hogy a nők csak vészhelyzetben hajlandók ezeket a helyeket látogatni.

A női hajléktalanok számára fontossá vált a félelem nélküli hozzáférés egy olyan el-
látórendszerhez, amely napi rendszerességgel nyújt számukra segítséget és megfelelő 
támogatást. Ezért létrehozták a nők számára kialakított speciális intézményeket, első-
sorban a lakhatást biztosító ellátásokban, ahol az átmeneti és tartós lakhatási formák 
esetén lehetővé vált az elkülönített gondozás és tanácsadás. Ezeknek az ellátási formák-
nak a kialakításával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy az 
újonnan létrehozott szolgáltatásokban női segítők dolgozzanak. Erre azért volt szükség, 
mert korábbi tapasztalataik és a könnyebb kommunikáció révén a női kliensek jobban 
bíznak bennük, mint a fér i szakemberekben.

A női hajléktalanok számára nyújtott speciális segítési formák fokozatosan az ellátó-
rendszer részévé váltak. Ezek az ellátások nem váltak le teljesen a fér iak számára 
nyújtott szolgáltatásoktól, és elsősorban az alábbi tevékenységeket tartalmazták:

–  nők számára biztosított lakhatási lehetőség ambuláns gondozási lehetőséggel ki-
egészítve;

–  munkalehetőség nők számára a nyílt munkaerőpiacon vagy védett foglalkoztatás 
formájában;

–  ambuláns szolgáltatások kialakítása, kiegészülve az átmeneti és tartós lakhatást 
biztosító ellátásokat követő utógondozási lehetőségekkel;

– szenvedélybetegek ellátása;
– szabadidő szervezése és hétköznapi programok koordinálása;
– nők pszichiátriai ellátása és gondnokság alá helyezése.
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A fenti felsoroláson túl a hajléktalan nőkkel végzett munka során igyelembe kell 
venni, hogy a szociális munkások sokszor olyan ügyfelekkel találkoznak, akik gyakran 
erőszak elszenvedői, ezért esetenként traumatizáltak lehetnek. A hajléktalan nők szá-
mára nyújtott segítség mindenekelőtt a testi és lelki erőszakkal szembeni közvetlen 
védelmet és egy nők számára szóló, „női terekben” megvalósuló speciális szociális munka 
kiépítését jelenti, amelyet női segítők valósítanak meg. A professzionális segítség tehát 
mindenekelőtt és szükségképpen a védett életkörülmények megvalósítását jelenti, ez 
pedig kialakítja és stabilizálja a segítők és az érintett nők közötti bizalmi kapcsolatot. 
A segítő kapcsolat kölcsönös elfogadáson és bizalmon alapul, és olyan interperszonális 
viszonyt tesz lehetővé, amelyben a nők szabadon meghatározhatják, kinek és mit sze-
retnének elmondani. Ez a bizalmi alap lehetővé teszi a segítő kapcsolat későbbi tovább-
fejlesztését.

A hajléktalanságban élő nőkkel végzett szociális munka újfajta szemléletének és 
megközelítésének mindenekelőtt a tanácsadási folyamatra van hatása (Heise–Krägeloh, 
2010; Hassemer-Kraus, 2010; Steckelberg, 2011). A tanácsadás módszertana – amely az 
elmúlt két évtizedben egyre inkább egy életvilág-orientált problémaértelmezésből indul 
ki a hajléktalan nők esetén – a nemek szempontjából közömbös szemlélet helyett egyre 
inkább nemekre érzékeny látásmódot kezdett képviselni. Mindez kiegészült egy újfajta 
társadalompolitikai megközelítéssel, amely tartalmilag egyfajta emancipációs vagy 
nőpolitikai értelmezésen nyugszik. A nemi különbségekre érzékeny szociális munkának 
azt is igyelembe kell vennie, hogy az uralkodó, néha kétértelmű és állandóan formálódó 
nemekhez kapcsolódó normák (mind a szakmai munkacsoportokon belül, mind az ügy-
felekkel végzett munka során), valamint a mindennapokra gyakorolt hatásuk szempont-
jából kritikusan szemlélt nemi szerepek nemcsak korlátozóan hathatnak, hanem orien-
tációt és biztonságot is ígérhetnek.

Egy speciális, nemekre érzékeny tanácsadási folyamat egyaránt re lektál a nőkkel 
való közvetlen interakciókra, valamint a társadalmilag meghatározott nemi viselkedé-
seket, a nemi egyenlőtlenségeket és a nemekhez kapcsolódó hatalmi viszonyokat feloldó 
stratégiák kidolgozására. A tanácsadó szociális munkás általános tudással és speciális 
szakértelemmel rendelkezik az adott szakmai területről és az érintettek életkörülmé-
nyeiről, továbbá elhivatott a nők problémáinak megoldása és a nők szempontjainak i-
gyelembevétele iránt. A szakemberek arra a kérdésre keresik a választ, hogy mikortól 
érdemes kifejezetten a nőknek szóló szociális szolgáltatásokat felkínálni, és mely hely-
zetekben érdemes mindkét nem számára elérhető szolgáltatásokat nyújtani. Ezért ér-
demes előre tisztázni, hogy a nők és a fér iak életkörülményeiben felmerülő különbségek 
mennyire érzékelhetők és vehetők igyelembe a munka során.

Mivel a női szempontok igyelembevétele teljesen új szemléletmódja a segítő tevékeny-
ségnek, nincsenek csak a nőkkel foglalkozó nagy állami szociális intézmények, noha egyes 
nagyobb szolgáltatók már kiépítettek speciálisan nőknek szóló részlegeket is. A kisebb, 
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nők számára létesített intézmények mellett egyre több hajléktalan párok számára elér-
hető ellátás is létezik. A hajléktalanságban élő nőkkel végzett munkában egyre inkább 
megfogalmazódik az igény a kisebb és decentralizáltan szervezett bentlakásos intézmé-
nyekben kialakított lakócsoportokra. A nagyobb intézmények hátránya ugyanis, hogy 
itt jóval több nő él együtt, és a szociális munkások irodája is többnyire ugyanabban az 
épületben található. Ezek az irodák gyakran több lakócsoportot is ellátnak egyszerre 
ugyanabban az intézményben. A női hajléktalanság sajátos jellemzői speciális elváráso-
kat támasztanak a segítőrendszer szervezésekor, különösen az alábbi területeken:

– az érintett következetes bevonása a foglalkozásokba;
– az önrendelkezési képesség és a személyes felelősség igyelembevétele;
– a nők erősségeire és képességeire koncentráló segítségnyújtás;
– normalitásorientált támogatás.
A hajléktalanság nőkre jellemző speciális formáit belsővé tevő szociális segítségnyúj-

tásnál igyelembe kell venni a női szocializáció sajátosságait, amely egyaránt magában 
foglalja a női problémamegoldási készségeket, a személyiségfejlődést és az életstratégi-
ákat, valamint a női életvilágok jellegzetességeit. A hajléktalanságban élő nőkkel végzett 
szociális munka a külső szemlélő számára akár egyfajta elfogultságot is mutathat, ami 
az alábbiakban mutatkozhat meg:

– láthatóvá tenni a hajléktalanságban élő nők speciális problémáit;
–  igazságos és a nemek közötti különbségekre érzékeny szociális struktúrák kiépí tése;
–  arra irányuló törekvés, hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést a 

külső intézményekkel végzett munka során is lebontsuk;
–  a nők és fér iak közötti egyenlő elbánás megkövetelése a hétköznapokban és a se-

gítő rendszeren belül egyaránt.
Az imént felsoroltakon kívül kívánatos az alacsonyküszöbű, rövid idejű szolgáltatá-

sokhoz való hozzáférés lehetőségének megteremtése. Ezért a BAG javaslatokat tett a 
nőkkel végzett szociális munka minimumkövetelményeire olyan intézmények számára, 
amelyek speciális szociális nehézségekkel küzdő ügyfelekkel dolgoznak, különösen az 
alábbi területeken:

– az intézményeknek átfogó szolgáltatásokat kell nyújtaniuk vidéken is;
–  a nők intézményei legyenek térben és szervezetileg is elkülönültek a fér iak intéz-

ményeitől, legyenek rendszeresen nyitva, és hétvégeken is elérhetők;
– ne legyenek előfeltételei a szolgáltatásnak, és a tanácsadást női segítők végezzék;
–  különös igyelmet kell fordítani az intézményes szabályokra, mindenekelőtt akkor, 

ha fér iak és nők ugyanazon intézményben vannak elszállásolva és ellátva;
–  a női hajléktalanság problémája és a nők megküzdési képességei kapjanak megkü-

lönböztetett igyelmet.
Összességében elmondható, hogy a nők számára fenntartott intézmények a szolgál-

tatásokat igénybe vevőknek elérhető speciális erőforrásaik miatt jobban megfelelnek 
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az eltérő igényeiknek, mint azok a fér iaknak és nőknek egyaránt elérhető intézmények, 
amelyekben a fentiekben felsorolt ajánlások nem mindig voltak megvalósíthatók. 
A koedukált intézményekben mindenekelőtt a nők „biztonságra és autonómiára vonat-
kozó igényét” kellene kielégíteni. Ennek érdekében a következő elvárásokat kell teljesí-
teni a vegyes pro ilú szolgáltatóknál:

– a nők és fér iak közötti kiegyensúlyozott viszony kialakítása;
– gyermekek számára nyújtott gondozási lehetőségek;
–  munkahelyek és munkalehetőségek keresése a háztartásban és a ház körül végzett 

munkán túl;
– képzési lehetőségek felkutatása a nők számára;
– zárt és elkülönített helyiségek kialakítása;
– a közös folyosók megszüntetése;
–  elkülönített helyek a nappali és éjszakai tartózkodásra, evésre, tisztálkodásra és a 

szabadidő eltöltésére.
A segítő kapcsolat sikere mindenekelőtt a női igényeket felismerő esetmenedzseren 

és a megfelelően átgondolt, szerződésalapú támogatási folyamaton múlik. A szociális 
intervenció egyszerre tartalmaz a izikai biztonság (létbiztonság) megteremtésére 
irányuló, valamint a pszichoszociális környezetre vonatkozó szempontokat (ezek a 
fér iakra egyaránt érvényesek).

A létbiztonság szempontjából kiemelendők az alábbiak:
–  lakáshoz juttatás, esetleg más szálláshely, alternatív lakhatási lehetőségek és intéz-

mények közvetítése;
–  a pénzügyi biztonság megteremtésére irányuló tanácsadás, amely elsősorban az 

állami pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozik (például a családi pótlékra és a 
lakhatási támogatásra);

– támogatás a hatóságokkal való kapcsolattartásban;
– segítség az eladósodottsággal és más pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban;
– postacím létesítése;
– hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézés;
– támogatás jogi ügyekben, akár a házastárssal szemben is;
–  szakképzettség megszerzésében nyújtott segítség a munkaerőpiaci integráció ér-

dekében.
A pszichoszociális segítségnyújtás az alábbiakat tartalmazza:
– a személyes helyzet értékelésében nyújtott segítség;
– a nők magukkal és másokkal szemben támasztott túlzott elvárásainak kezelése;
– a függőségi viszonyok megértése;
– motiváció különböző terápiák igénybevételére;
– a igyelem felhívása bizonyos határok felállításának és elfogadásának fontosságára;
– pozitív testkép felépítése;
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–  az önértékelés, az önállóság, a felelősségvállalás és a kon liktusok vállalásának 
elősegítése;

– a személyes kompetenciák megerősítése és tudatosítása; 
– egyéni életperspektívák kialakításának és azok megvalósításának elősegítése;
– a napirend beosztásának támogatása;
– egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás;
– a veszteséggel való megbirkózás elősegítése; 
– a félelmek kezelése;
– az izoláció feloldása;
– az egyéni szabadidő szervezésére való ösztönzés.
A hajléktalan nők számára nyújtott szociális segítésnek összefoglalóan az alábbi te-

rületekre szükséges koncentrálnia:
– a nőknek joguk van a védelemre a lelki, testi és szexuális erőszakkal szemben;
–  a nőknek joguk van a szociális munkások elfogulatlan szakmai segítségnyújtására 

azért, hogy magukat hatékonyabban kifejezhessék;
–  a nőknek joguk van egy személyes térre egyéni és közösségi megerősödésük érde-

kében, amely alternatívát kínál a hagyományos női szerepekkel szemben;
–  a nőknek joguk van a személyes térre, saját tartózkodási helyre, például egy saját 

szobára a magánélet és a visszavonulás garantálása érdekében;
–  a nőknek ugyancsak joguk van egy külön helyiségre (pl. dolgozószobára), ahol a 

mindennapokban a maguk ellátásáról gondoskodhatnak;
– a nőknek joguk van a szükségleteikre re lektáló szociális munkára.
Fontos felhívnunk a igyelmet a hajléktalan nőkkel végzett szociális munka egy to-

vábbi speciális problématerületére. Számos szociális munkás állítja, hogy sok nő, aki 
szóban vagy írásban már beleegyezett a segítségnyújtásba, olyan, a létét, egészségét és 
néha az életét veszélyeztető viselkedést tanúsít, amely ellentétes a segítő és a segített 
közötti szerződéssel, különösen az alábbi területeken:

– nem mondanak igazat a segítőjüknek, ha fér iakról van szó;
–  adósságba verik magukat, vagy nem izetik pontosan a lakbérüket annak érdekében, 

hogy a férjüket vagy az élettársukat anyagilag támogatni tudják;
–  nem szedik a fogamzásgátló tablettákat, és tisztázatlan körülmények között teher-

be esnek;
– elfogadják, természetesnek veszik az elszenvedett erőszakot.
Sok hajléktalan nő a hagyományosnak vélt családi szerepeknek megfelelően viselke-

dik, és ösztönösen a mellette lévő fér it tekinti kenyérkeresőnek, akit nagy tiszteletben 
tart, és saját motivációit is ennek rendeli alá. Ez a magatartás morálisan nem elítélhető, 
hiszen a viselkedés elsősorban nem a hajléktalanságban élő nők speciális és ellentmon-
dásos életkörülményeiből adódik.
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Szolgáltatások és intézményes lehetőségek

Annak ellenére, hogy a hajléktalanná vált nőknek speciális szükségleteik vannak az 
ellátórendszeren belül, jelentős részük vegyes, fér iaknak és nőknek fenntartott intéz-
ményekbe kerül. A kifejezetten nők számára fenntartott szolgáltatások elsősorban a 
nagyvárosokban koncentrálódnak, tehát egyáltalán nem mindenhol elérhetők. Az ilyen 
ellátások többsége tartós vagy átmeneti ellátást biztosító intézmény, a nappali ellátást 
és tanácsadást nyújtó szolgáltatások ritkák. 

A hajléktalan nők számára kínált segítségnyújtás egyik fontos jellemzője, hogy so-
kuknak gyermekei vannak, akiknek az elhelyezése különleges kihívást jelent az ellátó-
rendszer számára (Kühn, 2011). Rendre felvetődik a kérdés, miként lehetséges, hogy az 
anyákat ne válasszák el gyermekeiktől, és azok ne kerüljenek gyermekvédelmi elhelye-
zésbe, amíg az anyák a hajléktalanokat ellátó intézményekben tartózkodnak. A gyer-
mekvédelem és a hajléktalanellátás fokozatos együttműködésére van szükség annak 
érdekében, hogy az anyákat és gyermekeiket ugyanazokban az intézményekben szállá-
solják el és gondozzák (Kühn, 2011; Qapp-Politz, 2011). Sajnos ezt a problémát a mai 
napig nem sikerült teljesen megoldani. Az esetek többségében még mindig elkülönítik a 
gyermekeket az anyáktól, mikor a nők bekerülnek a hajléktalanellátás rendszerébe. 
Mindazonáltal létezik a bentlakásos és alapszolgáltatást nyújtó intézmények között egy 
viszonylag jelentős rész, ahol az anyák gyermekeikkel együtt élhetnek. A hajléktalanel-
látás és a gyermekvédelem lehetséges együttműködésének kialakításához az alábbi 
lépések szükségesek:

–  csak egyenlő pozícióban lévő intézményes partnerek között sikerülhet az együtt-
működés;

– mindkét fél számára legyen ki izetődő az együttműködés;
– legyenek közös célok;
–  szükség van a személyeket támogató közös intézményekre és módszerekre 

(Quapp-Politz, 2011, 43).
A gyermekes anyák számos akadályozó tényezővel találkozhatnak a segítő rendszeren 

belül. A gyermekükkel vegyes pro ilú hajléktalanellátó intézményekben élő anyák élet-
lehetőségei napjainkban is meglehetősen beszűkültek. A speciálisan nőknek kialakított 
intézményekben valamivel kedvezőbbek a feltételek, ugyanakkor a gyermekek gondo-
zása és nevelése itt sem teljesen szabályozott. Az együttélést lehetővé tevő intézmények-
nél a gyermekgondozás inanszírozását különböző szociális transzferek vagy magána-
dományok teszik lehetővé.

A fentiekben részletezett szükségletek a következő speciális ellátási formák kialakí-
tását követelik meg:

Nők számára létrehozott kávézók, tea- és népkonyhák: A nők számára létrehozott 
kávézók, tea- és népkonyhák olyan találkozási pontok, ahol a hajléktalanná vált nők 
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napközben tartózkodhatnak. Itt menedékre lelhetnek az erőszak, a szexuális bántalma-
zás, az ellenséges és megalázó viselkedés, valamint a hideg és a csapadék elől. A nép-
konyhákon kipihenhetik magukat, lezuhanyozhatnak, ruháikat kimoshatják és megszá-
ríthatják, valamint ételt és italt készíthetnek maguknak. A sorstársakkal és más, nem 
hajléktalan nőkkel való találkozás csökkenti a magányukat és a társadalmi izolációjukat. 
A többi látogatóval folytatott beszélgetések és közös tevékenységek hozzájárulnak nap-
jaik és heteik strukturálásához, valamint lelki egyensúlyukra és önértékelésükre is 
pozitív hatással lehetnek. Úgy érezhetik, hogy valaki a gondjaikkal és bajaikkal együtt 
is elfogadja őket. Ezek a találkozóhelyek szervezetileg gyakran összekapcsolódnak a 
tanácsadóközpontokkal.

Tanácsadóközpontok: A tanácsadóközpontok találkozási helyekként szolgálnak a 
hajléktalanná vált, a hajléktalanság által veszélyeztetett és a korábban hajléktalanság-
ban élő nők számára, akik lakhatási problémáik megoldására önerőből képtelenek. A 
tanácsadóközpontok lehetővé teszik az igénybevevőknek, hogy hajléktalanságukból 
adódó speciális helyzetükre megfelelően re lektáló segítséget kapjanak. A tanácsadási 
folyamat során rendszerint olyan sokrétű háttérproblémák merülnek fel, mint a függő-
ségi viszonyokból, a hátrányos szociális megkülönböztetésből, a kizsákmányolásból, a 
szexuális visszaélésekből és az alacsony képzettségből származó nehézségek. A tanács-
adóközpontokban végzett szociális segítségnyújtás szükségképpen olyan azonnali in-
tézkedéseket is tartalmaz, mint az elérhető lakhatási lehetőségek felkutatása, a főbér-
lőkkel való egyezkedés, segítségnyújtás a lakbértartozásokkal kapcsolatban, azonnali 
vészhelyzeti elhelyezés, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés megteremtése vagy 
párkapcsolati vitákban való közvetítés (például válási ügyekben vagy a gyermekek 
felügyeleti jogának kérdésében). A krízisintervención keresztül a tanácsadó szakember-
nek gyakran kell segítenie a nőket érintő bonyolult pszichoszociális problémák feldol-
gozásában. Mindemellett a szociális tanácsadás a pénzügyi biztonság megteremtését, 
az adminisztrációs segítséget, valamint a lakás- és munkakeresést is magában foglalja. 
Ugyancsak elképzelhető a szabadidő szervezésében és az intézményekkel való kapcso-
lattartásban nyújtott segítség. A tanácsadóközpontok ennek érdekében:

–  támogatást nyújtanak a hétköznapi ügyekben (a mindennapok szervezése, a pénz 
beosztása és kezelése, háztartásvezetés stb.);

– segítenek az intézményi elhelyezéssel és a lakhatással kapcsolatos kérdésekben;
–  munka- és képzési lehetőségeket keresnek a meglévő készségeket és tudást igye-

lembe véve;
–  kezelik a szenvedélybetegségeket a speciális intézményekhez való hozzájutás által 

(tanácsadóközpontok és klinikák)
–  segítik az adósságterhek csökkentését az adósságkezelő tanácsadó központokkal 

való kapcsolatfelvétellel;
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–  támogatást nyújtanak az erőszaktól való veszélyeztetés és a párkapcsolati problémák 
kezelésében;

– segítenek a fokozatos lakhatási integrációban.

Felkereső segítő tevékenység: Nem minden hajléktalan nő számára lehetséges a segí-
tőszolgálatok személyes felkeresése. Ezen intézmények szolgáltatási küszöbe (a beke-
rülés írott és íratlan feltételeiről van szó) gyakran igen magas a rászoruló nők számára, 
akik sokszor félnek a problémáikról nyíltan beszélni. Néhányan a rejtőzködők közül 
(akik egyébként hajlandók lennének tanácsadást és támogatást igénybe venni) elérhe-
tővé válnak a felkereső szociális munka révén. Ehhez mindenekelőtt fontos az érintett 
nőket saját közegükben megszólítani és a bizalmukat elnyerni. Mindehhez szerencsére 
megvannak a közösségi szociális munka saját eszközei, amelyek a speciális női szükség-
letekre re lektálnak, azért, hogy a többségükben hajléktalan fér iak által dominált 
körzetekben a nők számára is nyitott, alacsonyküszöbű szolgáltatásokat kínálhassanak. 
E szolgáltatások ideális esetben az érintettek szükségleteire reagálnak, és preventív 
módon működnek. A felkereső segítségnyújtás egyben az intézményekből saját lakásba 
költözést segítő tevékenység is lehet, amely továbbkíséri, támogatja és stabilizálja az 
önállóvá válás kezdeti fázisát. 

Átmeneti szálláshelyek és lakhatási programok: A tartós bentlakást biztosító elhe-
lyezési formákon kívül, amelyek többnyire kisebb lakócsoportok képében valósulnak 
meg, léteznek lakóotthonok, ahol olyan nők élnek, akik az alapellátás keretében része-
sülnek tanácsadásban és szociális gondoskodásban. Az ilyen lakásokban élő nőkkel 
mindig ellátási szerződést kötnek, és a lakók segítséget kapnak a lakások bérlésével és 
más ügyekkel kapcsolatban. Emellett részesülnek a mindennapi élethez szükséges tá-
mogatásban is, például a napirend megszervezésében, a szabadidő eltöltésében, a pénz 
felhasználásában, háztartásvezetésben és más hasonló témákban. A fentiekhez kapcso-
lódnak még egyéb szolgáltatások is, például munka- és képzési lehetőségek felkutatása, 
kapcsolati problémák feldolgozása, szenvedélybetegségek kezelése és a hatósági ügyin-
tézésben nyújtott segítség.

Nők számára fenntartott panziók: A nők számára nyújtott lakhatási ellátások egy 
speciális formáját képezik a női panziók. Amellett, hogy a panziók krízishelyzetekben 
azonnali rövid távú lakhatási lehetőséget nyújtanak, a felhasználók akár hosszabb idő-
szakot is eltölthetnek itt, míg saját lakhatási lehetőséget nem találnak. Hogy javítsák a 
hozzájuk fordulók elhelyezésének minőségét, az alábbi kapcsolatokra van szükségük 
ezeknek az intézményeknek:

–  tanácsadást végző napközbeni szolgálatra, amely egyben a női hajléktalanok szá-
mára létesített találkozási pont is;



Nemek közötti érzékenyítés az ellátórendszerben: hajléktalan nők segítése   65

Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

–  bentlakást nyújtó szolgáltatásra, amely vészhelyzeti elhelyezési lehetőségként is 
működik;

–  támogatott lakhatási formára, amely egyéni, ambuláns és utókövetéses tanácsadást 
nyújt.

Támogatott lakhatási program: A szállóktól és panzióktól eltérően a kísért vagy tá-
mogatott lakhatás nemcsak egy határozott időre szóló biztos lakhatási lehetőséget nyújt 
a hajléktalan nők számára, hanem képzési és munkatapasztalat-szerzési lehetőséget is 
kínál a lakók egyéni fejlesztése érdekében. A beköltözőkkel éreztetik, hogy ebben a 
közegben feltétel nélkül elfogadják őket, és szociális munkások segítenek abban, hogy 
megértsék a személyes helyzetüket, legyőzzék a nehézségeiket, továbbá hogy új, reális 
életperspektívákat alakítsanak ki a maguk számára. Tanácsadásban, személyre szabott 
segítségben és támogatásban részesülnek, valamint (szükség esetén) speciális szakel-
látási formákhoz közvetítik őket.

Önellátó csoportjaikban a lakók megtanulnak egymással kommunikálni, szabályokat 
alkotni és azokat betartani, valamint kon liktusaikat konstruktív módon, a másik érde-
keinek igyelembevételével kezelni. Közösségi képességeik ezáltal jelentősen megerő-
södnek. A csoport egyszerre szolgálja az izoláció és a magány leépítését, valamint a 
szabadidő értelmes eltöltését. A programban részt vevő lakók a mindennapokban is 
használható képességeket szereznek (például a háztartás vezetése, az étel elkészítése, 
a lakás rendben tartása, a pénzzel való bánásmód eltanulása), melyek előfeltételei a saját 
lakásban folytatott önálló életnek.

Bentlakást nyújtó ellátások: Nem minden hajléktalanságban élő nő támogatható ha-
tékonyan a fentiekben részletezett szolgáltatások által. Egy részük sajnos minden segít-
ség ellenére is „átesik” a szociális háló résein, mert szociális problémáik és szükségle-
teik rendkívül súlyosak. Sokuk már nagyon régóta él az utcán, pszichiátriai beteg, egyéb 
egészségügyi problémái vannak, vagy idős. Ezek a női hajléktalanok leginkább állandó 
vagy átmeneti bentlakásos elhelyezési formákkal láthatók el. Ezekben az intézmények-
ben gondoskodnak az alapvető szükségleteikről, társas kapcsolatokat létesíthetnek, 
bizalmat építhetnek saját magukkal és másokkal szemben, újraéleszthetik meglévő 
képességeiket, és reményt kapnak egy szebb jövő megélésére. A bentlakásos intézmények 
tartós, hosszú távú ellátást is biztosíthatnak lakóik számára, amelyben megtalálhatják 
a közösségen belüli helyüket, és megtanulhatnak kiállni magukért. 

Ha vetünk egy pillantást a hajléktalan nők erőszakkal kapcsolatos tapasztalataira, 
azt látjuk, hogy az erőszak által fenyegetett életviszonyok súlyos szociális problémákhoz 
vezethetnek. A női szállókon ennek igyelembevételével szervezik a munkát, noha a 
rászoruló nők különböző problémákkal érkeznek, amelyek nem mindegyike köthető az 
erőszakhoz. A hajléktalan nők számára nyújtott szociális segítség mindig többet jelent 
a nők számára fenntartott szállókon végzett munkánál. A szövetségi kormányzat és a 
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tartományok által működtetett sokféle szolgáltatási formának ennek az irányelvnek az 
alapján kellene egymáshoz kapcsolódniuk, a szervezeteknek pedig állandó kapcsolatot 
kellene fenntartaniuk más, nőkkel foglalkozó szociális intézményekkel.
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Pásztor István Zoltán

A települési roma nemzetiségi 
önkormányzatok számának 
és területiségének változása 
1994-től napjainkig
A magyarországi kisebbségi (2014-től nemzetiségi) önkormányzati rendszer egyedülálló. 
A kezdeti struktúra a jogszabályváltozások miatt jelentősen megváltozott, de az önkor-
mányzatok száma folyamatosan gyarapodott. A hazai nemzetiségek közül, a legnagyobb 
számbeli növekedést a cigányság helyi önkormányzatai produkálták. A roma lakosság 
megoszlásához igazodva, a megyék között azonban jelentős különbségeket találunk. Mivel 
2019 őszén újabb nemzetiségi önkormányzati választások lesznek, fontos áttekintenünk az 
eddigi eredményeket és megvizsgálni a számbeli változások lehetőségét. A települési roma 
nemzetiségi önkormányzatok nem működnek hatékonyan, ezért arra is szeretnék kitérni, 
hogy melyek a sikeres munka főbb akadályai. 

Kulcsszavak: roma lakosság, nemzetiségi önkormányzatok, területi különbségek.

2019-ben már 25 éve annak, hogy Magyarországon létrejöttek az első települési szintű 
kisebbségi önkormányzatok. Hazánkban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény deklarálta a nemzeti kisebbségek azon jogát, hogy önkormány-
zatot hozhatnak létre. Azóta többször volt jogszabályi változás. A legjelentősebb a 2011. 
december 19-én elfogadott CLXXIX. törvény volt a nemzetiségek jogairól. Az új sarkalatos 
törvény az 1993-as nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, többször módosított 
törvényt váltotta, összhangban Magyarország új Alaptörvényével. A változások már a 
törvény megnevezésében is tetten érhetőek, mivel kisebbségek helyett a nemzetiség je-
lölést használta. Legutóbb, 2014-ben már települési nemzetiségi önkormányzatok jöttek 
létre. A választások alapjai pedig egyre inkább a nemzetiségi névjegyzék és a népszám-
lálás adatai lettek. A 2019. októberi (immár a hetedik) nemzetiségi választások legfon-
tosabb újdonsága lehet, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemze-
tiségi önkormányzati választást. Korábban ezek egymásra épültek, és csak hónapokkal 
később alakulhattak meg a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok.

Tanulmányomban arra törekszem, hogy a legnagyobb hazai nemzetiség (etnikum), a 
romák települési önkormányzatainak számbeli és területi változásait bemutassam. 
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A cigány kisebbségi önkormányzatok időszaka 
(1994–2010) 
Magyarországon a kisebbségi, illetve a cigány települési kisebbségi önkormányzatok 
száma folyamatos növekedést mutatott a vizsgált időszakban. 1994 és 1995-ben, az első 
helyi kisebbségi önkormányzati választások alkalmával tizenkét magyarországi kisebb-
ség összesen 817 helyi kisebbségi önkormányzata alakult meg, melyből 477 volt cigány 
kisebbségi önkormányzat. A cigány kisebbségi önkormányzatok közül 415 még 1994-
ben, míg 61 csak az 1995-ös pótválasztások során alakult meg.

1. ábra. Cigány kisebbségi önkormányzati választások 1994-ben és 1995-ben

Az első választások érdekessége, hogy a megyeszékhelyeken lényegesen több volt a jelölt, 
mint a kisebb településeken, az 1000 lakos alatti településekhez viszonyítva közel a 
duplája. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a nagyobb településeken élők hamarabb sze-
reztek tudomást a kisebbségi törvény adta lehetőségekről.1

1 Kállai Ernő: Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Magyarországon, Budapest, Gondolat – MTA Etnikai 
– nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005, 78.
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1998 októberében a megszűnések miatt már csak 738 kisebbségi önkormányzat 
működött. A megszűnések egyik oka az volt, hogy a kisebbségi önkormányzatokba 
megválasztott képviselők rendszerint nem rendelkeztek megfelelő közigazgatási gya-
korlattal.2 

A következő választásokra 1998. október 18-án került sor. A megalakult cigány ki-
sebbségi önkormányzatok száma ekkor 766 volt. Ki kell emelni, hogy olyan településeken, 
ahol a cigányok már ekkor többségben voltak, politikai passzivitás volt meg igyelhető, 
így sokszor ott nem alakult kisebbségi önkormányzat.

2. ábra. Cigány kisebbségi önkormányzati választások 2010-ben 

A 2002-es választások után 1841 kisebbségi önkormányzat, közülük 1004 cigány 
kisebbségi önkormányzat jött létre Magyarországon.3 A 2002-es választások kapcsán 
került előtérbe, hogy a választási eredmények alakulásának döntő tényezője a jelöltek 
családnevének az ábécében elfoglalt helye. Valamint kimutatták egy másik jelenség – az 

2  Doncsev Toso: Legújabb változások a magyarországi kisebbségek helyzetében, in Kovács Péter (szerk.): 
Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén, Budapest, Osiris Kiadó – MTA Kisebbség-
kutató Műhely, 2001, 11–29.
3 Molnár Emília – Schafft, Kai A.: A helyi roma/cigány kisebbségi önkormányzatok tevékenysége és céljai 
Magyarországon 2000–2001-ben, Szociológiai Szemle, 2003/1, 79–99.
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etnobiznisz – jelenlétét is, mivel a választói névjegyzéket senki nem vizsgálta felül, 
anyagi haszon reményében bárki egy adott kisebbséghez tartozónak vallhatta magát.4 
Olyan településeken és térségekben is rendre alakultak kisebbségi önkormányzatok, 
ahol senki sem vallotta magát kisebbségi identitásúnak, és ezek bizonyítható módon 
semmilyen kisebbséget nem képviseltek, legalitásukat azonban nem lehetett megkér-
dőjelezni.5 A tapasztalatok megerősítették a jogalkotót abban, hogy a kisebbségi önkor-
mányzatok megválasztásának jogi feltételeit szabályozni kell.

A törvénymódosítások ellenére a kisebbségi önkormányzatok számának növekedése 
tovább folytatódott. Ennek eredménye, hogy 2006-ban 2045, 2010-ben már 2315 ki-
sebbségi önkormányzat szerveződött, melyből 2006-ban 1113, míg 2010-ben 1248 volt 
a cigánysághoz köthető. 

A 2010. évi választásokon összeállított legalább 30 fős kisebbségi választói jegyzékek 
közül a 2011-es népszámlálás adatait igyelembe véve 215 esetben kérdéses, hogy azt 
valóban az érintett közösség tagjai hozták-e létre.6

A 2014-es nemzetiségi önkormányzati választások
2014-ben csak azokon a településeken lehetett nemzetiségi választást tartani, ahol a 
népszámlálásai adatok alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak val-
lották magukat, és ahol legalább annyi jelölt indult, mint a megválasztható képviselők 
száma (három vagy négy). Három fő volt akkor, ha a nemzetiségi névjegyzékben sze-
replő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján (2014. július 29-én) a te-
lepülésen kevesebb mint száz fő, négy fő pedig abban az esetben, ha elérte, vagy meg-
haladta a száz főt.

Az is megkötés volt, hogy a jelöltnek szerepelnie kellett az adott nemzetiségi névjegy-
zékben, és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson (illetve az azokat 
követő esetleges időközi választásokon) nem lehetett más nemzetiség jelöltje. Nyilat-
koznia kellett továbbá, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi 
közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.7

4 Rátkai Árpád: Kisebbségi önkormányzati választások 2002-ben, Regio: kisebbség, politika, társadalom, 
2003/4, 77–90.
5 Karácsony Zoltán: Lesznek-e 2006-ban kisebbségi választások, Barátság, 2005/1, 4509–4512. http://epa.
oszk.hu/01200/01259/00016/pdf/Bar03.pdf  (Letöltés ideje: 2019. 06. 01.)
6 Pásztor István Zoltán: A romák civil és politikai részvétele a településeken, in Szilágyi Ferenc – Pénzes János 
(szerk.): Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében, Nagyvárad, Partium Kiadó, 2016, 147–
182.
7 Századvég Alapítvány: Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014 – Szabályozás és határidők. 
https://szazadveg.hu/uploads/media/57e3dbfef1106/onkormanyzati-valasztas-2014.pdf (Letöltés ideje: 
2019. 06. 02.) 
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2014-ben 1383 településen tűztek ki roma nemzetiségi önkormányzati választásokat, 
amelyből 1198-at tartottak meg, és ebből egy település (Bedő) kivételével mindenhol 
eredményes volt a választás. A 2010-es 1248 RNÖ-vel szemben tehát valamelyest keve-
sebb településen volt lehetőség a romák hivatalos képviseletére. Ez a szám azonban még 
tovább csökkent, mivel a hétköznapi gyakorlatban több helyen gondot jelentett, hogy a 
megválasztott képviselők nem tettek nyilatkozatot a köztartozás-mentességükről, így 
az önkormányzat nem kezdhette meg érdemi működését. 

1. táblázat. Roma Nemzetiségi Önkormányzatok száma és aránya megyénként8

Megye Települések száma RNÖ-szám RNÖ/település
Baranya   301   121 40,1%
Bács-Kiskun   119     44 36,9%
Békés     75     35 46,6%
Borsod-Abaúj-Zemplén   358   173 48,3%
Csongrád     60     17 28,3%
Fejér   108     26 24,0%
Győr-Moson-Sopron   183     17   9,2%
Hajdú-Bihar     82     57 69,5%
Heves   121     66 54,5%
Jász-Nagykun-Szolnok     78     48 61,5%
Komárom-Esztergom     76     15 19,7%
Nógrád   131     83 63,3%
Pest   187     86 45,9%
Somogy   246     92 37,3%
Szabolcs-Szatmár-Bereg   229   138 60,2%
Tolna   109     52 47,7%
Vas   216     20 9,3%
Veszprém   217     33 15,2%
Zala   258     52 20,1%
Összesen 3154 1175 37,2%

Ahogy a táblázat is mutatja, a települési roma önkormányzatok megyei megoszlását 
illetően nagyok a különbségek. A legtöbb önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben alakult meg, de arányaiban Hajdú-Bihar megye vezeti a listát. 

8 Pásztor István Zoltán: i. m., 152.
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A romák körében 2014-ben 41 politikai tömörülésre lehetett szavazni. A roma lakos-
ság képviselete az idők folyamán tehát nagyon szétaprózódott. Ezt támasztja alá, hogy 
nyolc olyan szervezet is volt, amely csak egy mandátumot tudott szerezni. Egy párt és 
politikai tömörülés mégiscsak kiemelkedett: a Lungo Drom. A települési választásokon 
kiosztott képviselői helyek közül ők szerezték meg a legtöbbet a maguk 2333 mandátu-
mával. Részben ennek is köszönhetően a megyei (91) és az országos (29) roma politikai 
vezetésben is sok mandátumot birtokolhatnak.

A 2019-es választások előtt, úgy gondolom, összességében a települési roma nemze-
tiségi önkormányzatok száma már nem fog gyarapodni. A megyék között azonban kisebb 
átrendeződés várható. A dél-dunántúli térségben inkább több, míg Északkelet-Magyar-
országon talán valamivel kevesebb önkormányzat megalakulására lehet számítani. 

A kisebb településeken, a határ menti, periférikus vidékeken, ahol a legtöbb roma 
lakos él, az önkormányzatok továbbra is megmaradnak. Ezt az is indokolná, hogy az 
elmúlt 30 évben ezekben a kedvezőtlen helyzetű, periférikus járásokban nőtt a legna-
gyobb mértékben a cigányság teljes népességen belüli aránya.9

A települési roma nemzetiségi önkormányzatok 
hétköznapi nehézségei
A fejezet megírása során a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben tapasz-
taltakra hagyatkozom. 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott 
kutatás keretében személyesen 65 települést kerestem fel, ahol a települések vezetőivel, 
roma nemzetiségi önkormányzatok (ahol működött) képviselőivel beszélgettem, többek 
között az önkormányzatok feladatairól, főbb nehézségeiről. 

A roma lakosság nemzetiségi képviseleti rendszere mindkét megyében (1. táblázat) 
jól kiépült. Az önkormányzatok viszont nem mindenütt tudnak eredményesen működni. 
A fő akadályozó tényező nem a jogszabályi környezetben vagy a inanszírozási rend-
szerben van, hanem sokszor a helyi személyes ellentétekben és feszültségekben. Be kell 
látni, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatok nem lehetnek sikeresek a helyi 
önkormányzatok és a megyei roma önkormányzatok támogatása nélkül. A helyzetet 
nehezíti, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületekben nagyon alacsony a roma 
képviselők aránya. 

Sok településen a minimális feltételei sincsenek meg pl. saját iroda működtetésének, 
az adminisztrációs feladatok ellátásának. A hétköznapok állandó jellemzője az informá-
cióhiány és az elhagyatottság érzése az ügyek intézésében. Ebben az is közrejátszik, 
hogy a települési roma vezetők nem rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel, 

9 Pénzes János – Tátrai Patrik – Pásztor István Zoltán: A roma népesség területi megoszlásának változása 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben, Területi Statisztika, 2018/1, 3–26.
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illetve a helyi vezetők jobbnak látják őket az ügyek vitelétől távoltartani. Ez pedig azt 
is magával hozza, hogy a helyi roma lakosság nem érzi képviseltetve magát, így inkább 
a helyi önkormányzatoktól várnak megoldást a problémákra, amiben döntő szerepe van 
a polgármester személyének. A határozott, de kellő tapintattal rendelkező településve-
zetők több településen eredményesen együtt tudnak működni a romákkal. A legtöbb 
feszültségforrás a közfoglalkoztatás körül alakult ki. 

A roma önkormányzatok még csak nagyon kevés településen találták meg saját fela-
dataikat. Munkájuk többnyire kimerül egy-két zenés rendezvény megszervezésében. 
Leginkább pedig a romákkal való kapcsolattartásban, a szociális problémák megbeszé-
lésében, az oktatási intézmények és a roma szülők közötti kommunikációban tudnának 
sokat segíteni. Szükség lenne helyi tanult és jó szándékú roma iatalokra, hogy egy ge-
nerációváltás után a felsorolt területeken segítsék a helyi önkormányzatok munkáját és 
a romák felemelkedését. A jelenlegi képviselet iránt több helyen a romák jelentős része 
közömbös. 
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Kormányos Klaudia

Roma helyzetkép Szerbiában
Több mint 20 évvel ezelőtt kerültem munkakapcsolatba cigány emberekkel, amikor elkezd-
tem dolgozni a Zentai Szociális Védelmi Központban, szociális munkás munkakörben. Mun-
kám során napi kapcsolatban vagyok roma ügyfelekkel, vagy úgy, hogy ők keresnek fel a 
Szociális Védelmi Központban, vagy úgy, hogy én keresem fel őket terepen, a saját ottho-
nukban. Az évek során az érdeklődésem egyre jobban feléjük fordult. Érdekel a származásuk, 
a kultúrájuk, a szokásaik, a véleményük, az általuk képviselt értékek és nem utolsósorban 
a lehetőségek, programok, stratégiák, amelyek a roma népesség fejlődését segítik elő. Írásom 
központi témája a szerbiai roma népesség helyzetének bemutatása. Emellett írok a szerbi-
ai szociális védelmi rendszerről, a Roma Nemzeti Tanácsról, szólok egy általam elvégzett, 
romákat célzó kutatás eredményeiről, és írok a roma fejlesztési stratégiák általam köve-
tendőnek tartott irányvonalairól. 

Kulcsszavak: Szerbia, Zenta, Szociális Védelmi Központ, Roma Nemzeti Tanács, összeha-
sonlító elemzés, közösségfejlesztés, előítélet, diszkrimináció, társadalmi dominancia.

Több mint 20 évvel ezelőtt kerültem munkakapcsolatba munkanélküli emberekkel és 
szegénységben élő családokkal, amikor elkezdtem dolgozni a Zentai Szociális Védelmi 
Központban. Zenta (szerb nyelven Сента/Senta) város és község (közigazgatási egység) 
Szerbiában, a Vajdaságban, a tartomány északi részén, Bácskában, a Tisza jobb partján, 
a szerb–magyar határtól 42 km-re délre helyezkedik el. 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Zenta község lakosainak száma 23 316, ami 
csökkenő tendenciát mutat a 2002-es adatokhoz viszonyítva. A lakosság átlagéletkora 
42,7 év. Zenta a Délvidék legrégebbi települése, valamint azon vajdasági városok egyike, 
ahol a magyar lakosság van többségben, így a vajdasági magyarság egyik legfontosabb 
kulturális központja. A község lakosságának teljes számából a magyarok 79%-ot, a 
szerbek 11%-ot, a romák pedig körülbelül 2,5%-ot tesznek ki, míg a többi nemzetiség 
lényegesen kisebb arányban van jelen városomban. A község multietnikai összetétele 
miatt a tolerancia foka Zentán kifejezettebb, mint némely homogén környezetben. Ezen 
a területen a különböző nemzetek tagjai már századokkal ezelőtt megtanulták, hogyan 
lehet együtt élni. A kétnyelvűség jelen van a helyi önkormányzat minden intézményében, 
az iskolákban és az iskoláskor előtti intézményekben is.

Zenta község területén a szociális védelem a szolidaritás, a humanitás, a jogegyenlőség, 
a tolerancia, a fenntarthatóság, a folyamatosság, a kölcsönösség alapértékeinek igye-
lembevételével valósul meg. Szerbiában – a lehetőségekhez mérten és nem kötelező jel-
leggel – a községek hatáskörébe tartozik a szociális védelem nyitott formáinak inanszí-
rozása, így a napközik, a házi ápolás, a házi segítségnyújtás, illetve a klubok munkája. A 
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zentai önkormányzat ezek közül idősek és fogyatékkal élő gyermekek klubját, valamint 
házi segítségnyújtó szolgálatot működtet. A Katolikus Karitásszal karöltve népkonyhát 
tart fenn, ahol kb. 300 adag egytálétel jut kiosztásra napi szinten. Az önkormányzat a 
családokban kialakult súlyos anyagi krízishelyzetek áthidalására egyszeri segély címén 
anyagi támogatást nyújt, maximum egy szerbiai átlag izetés összegében, évente legfeljebb 
kétszer. Az e segélyre való jogosultságot a szociális védelmi központ mérlegeli.

Betekintés a szerbiai szociális védelmi rendszerbe 
Minden társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasak és a hatalomnak 
kiszolgáltatottak, elégedettek és olyanok, akik nem tudják elérni a céljaikat. Ezt a jelen-
séget nevezi a szociológia egyenlőtlenségnek. „Társadalmi egyenlőtlenségen azt értjük, 
hogy az egyének és családok, valamint a különféle ismérvek alapján de iniált társadalmi 
kategóriák helyzete a társadalomban különbözőségeket mutat.”1 Az egyenlőtlenségnek 
számos mutatója ismert, ilyenek a jövedelem, a vagyon, a munkakörülmények, a lakás-
viszonyok, a műveltség, a szabadidő mennyisége és eltöltésének módja, az egészségi 
állapot stb. 

A társadalmi kirekesztettség és az esélyegyenlőtlenségek szempontjából a roma né-
pesség az egyik leginkább veszélyeztetett népcsoport minden európai országban. 
A kirekesztettség foka, az esélyegyenlőség mértéke nagymértékben függ az állam szo-
ciális érzékenységétől, a szociális gondoskodásban vállalt szerepétől, a szociálpolitikai 
rendszerek bonyolultságától. Függ a többségi társadalom tagjainak elfogadó hajlandó-
ságától, előítéletességének és a társadalmi dominancia jelenlétének mértékétől is, de 
ezek valamiért nem kapnak kellő igyelmet a romákat segítő akciótervek kidolgozásánál. 
A többségi társadalom elfogadása nélkül a legjobb roma fejlesztési akcióterv sem hoz-
hatja az elvárt eredményt.

Ahhoz, hogy megértsük a szerbiai romák helyzetét, és hatékonyan gondolkodhassunk 
a fejlesztési stratégiákról, legalább alapjaiban ismernünk kell a szerbiai szociális védel-
mi rendszert. 

A szerbiai szociális biztonsági rendszer három pilléren alapul. Léteznek társadalom-
biztosítási ellátások, melyek biztosítási elven, kötelezően izetett járulékok ellenében, 
meghatározott idő eltelte után járnak. Általában munkavégzéshez és előre meghatáro-
zott kockázatokhoz kötődnek, s a kockázat bekövetkezését megelőző jövedelem arányá-
ban állapítják meg a mértéküket. A segély típusú ellátások mérlegelésen alapulnak. 
A szociális segélyre való jog megítélését a Szociális Védelmi Központok végzik. A szociá-
lis biztonsági rendszer harmadik pillére az ún. univerzális ellátás. Szerbiában alanyi 
jogon egyetlen ellátás ismert, ez pedig az anyasági támogatás. A támogatás gyermek-
születéshez kötődik, a negyedik gyermekig ismerhető el, főszabály szerint az édesanya, 

1 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 117.
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kivételes esetekben az édesapa is kaphatja. Megjegyezném, hogy Szerbiában a családi 
pótlék is rászorultsági elven, rendszeres iskolalátogatás mellett és csak pénzbeli formá-
ban folyósítható, szintén csak a negyedik gyermekig. A segélyek rendszerében Szerbiá-
ban kakukktojás a munkanélküli segély, amely nem kötődik a rászorultság vizsgálatához: 
akkor folyósítható, ha a munkavállalónak leépítéssel szűnik meg a munkaviszonya, vagy 
ha bezárják a munkahelyét. A munkanélküli segély folyósításának időtartama a mun-
kában eltöltött évek számától függ. 

Az ellátásokat Szerbiában két fő szereplő biztosítja: az állam és – sokkal kisebb mér-
tékben – az önkormányzatok. A civil szektor jelenléte a szociális védelemben elenyésző. 

A családok anyagi támogatásának rendszerét és feltételeit Szerbiában a Szociális 
Védelmi Törvény írja elő, amely 2011. április 11-től van érvényben. A szerbiai segélye-
zési rendszer Hugh Frazer és Erik Marlier szóhasználatával élve „valamiféle garantált 
minimumjövedelmi rendszer”, magán hordozva az effajta rendszerekre jellemző pozitív 
és negatív tulajdonságokat egyaránt. Egyrészt minden munkajövedelmet le kell vonni a 
segély összegéből, másrészt kicsi a különbség, különösen a többtagú családok esetében 
a megvalósítható szociális segély összege és a minimáljövedelem között, ami a munka-
vállalás ellen ösztönöz, nem beszélve arról, hogy az alacsonyabb presztízsű munkahe-
lyeken gyakran még a minimálbért sem kapják meg a munkavállalók. A garantált mini-
mumjövedelmi rendszerek időben általában nem korlátozottak. Szerbia ezt nem 
mondhatja el a segélyezési rendszeréről.

A szerbiai segélyezési rendszer az alacsony összegű, nem túl bonyolult rendszerek 
csoportjába tartozik a segélyek minimális fajtája miatt, valamint azért, mert a juttatá-
sokra való jogosultságot egy helyen állapítják meg, a szociális védelmi központokban. 
Szerbiában minden község köteles szociális védelmi központot működtetni, s ezek in-
tegrált tevékenységet folytatnak, hiszen szociális védelmi feladatokat és gyámhatósági 
teendőket is ellátnak. A szociális védelmi központok a szerbiai szociális védelmi rendszer 
alappillérei, integrált jellegük az ottani szociális védelmi rendszer erősségét is jelentik. 
Ugyanazon intézmény foglalkozik szociális védelemmel, családsegítéssel, de ugyanott 
és ugyanazon szakemberek gyámhatósági teendőket is ellátnak. Így nem kell a kliense-
ket egyik intézményből a másikba küldözgetni, nő a szakemberek iránti bizalom, köny-
nyebb a családi problémákat diagnosztizálni és orvosolni, csökken az esélye annak, hogy 
elveszítjük az ügyfelet, jelentősen felgyorsul az ügyintézés, és sokkal kisebb a bürokrá-
cia. 

Romák Szerbiában
A romák lélekszáma
Szerbia területén a XII. században jelentek meg a romák. Négy csoportba sorolhatjuk 
őket, betelepedésük iránya szerint. Az első csoportba a „török romák” tartoznak, akik 
a XVI. század közepén, a török hódítások idején vándoroltak erre a vidékre. Ebbe a cso-
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portba tartoznak a szerb „gažikano” romák és az ún. „koráni” romák. A gažikano romák 
zömükben keresztények, és szerbül beszélnek, míg a koráni romák megtartották a 
muzulmán vallást, és a roma nyelvet beszélik. A második csoportot a „fehér romák” al-
kotják: Bosznia területéről érkeztek, muzulmánok, és ők is szerbül beszélnek. A harma-
dik csoportot képező romák Románia területéről érkeztek. Többségük pravoszláv val-
lású, és szerbül beszél. Ők ma a legnépesebb roma csoport Szerbiában. A negyedik csoport 
tagjai magyar és bánáti romák, akik az Osztrák–Magyar Monarchia területéről származ-
nak, és lókereskedéssel foglalkoznak.2 

Szerbia területén a XV. században 12-13 ezer roma élt, majd számuk a XIX. század 
végén a Szerb Királyságban 46 212-re növekedett. 

A népszámlálási adatokból nem lehet a romák tényleges számának alakulására kö-
vetkeztetni, mivel az egyes népszámlálások között olyan óriási különbségek mutatkoz-
nak, amelyek nem magyarázhatók csupán a természetes népszaporulattal, az elvándor-
lással és az asszimilációval. Népszámlálás alkalmával a nemzeti hovatartozás 
önbevallásos alapon történik. A romák nagy többsége a mai napig szégyelli nemzeti 
hovatartozását, gyakran nem nyilatkozik, vagy az egyéb kategóriához íratja magát. A 
romák számbavételét nehezíti az a tény is, hogy sokuknak nincsenek személyes irataik, 
sem hivatalos lakcímük. 

A nemzeti kisebbségek közül a roma népcsoportnál a legnagyobb a különbség az 
összeírt és a becsült létszám között. Az Etnicitáskutató Központ egy vonatkozó kutatá-
sa szerint Szerbiában 210 353 roma él, ám ebbe nem számolták bele a 46 238 koszovói 
roma menekültet. Az Emberi és Kisebbségi Jogok Minisztériuma szerint 450-500 ezerre 
becsülhető a romák száma Szerbiában. A roma civil szervezetek becslése szerint ugyan-
akkor Szerbiában 750 ezernél is több roma él. 

A romák Szerbia minden körzetében megtalálhatóak, a legtöbb helyen hasonló arányt 
képviselnek a helyi lakosságon belül, mint országos szinten. Tehát nem koncentrálódnak 
az ország egy részére, mint például a magyar kisebbség. Van néhány körzet, ahol nagyobb 
arányban élnek: a Vajdaságban ilyenek a bánáti körzetek, illetve Szerbia délebbi körze-
tei, Nišava, a Toplica, a Pirot, a Jablanica, és a Pčinja környéke.

Demográ iai jellemzők
A roma népesség átlagos életkora Szerbiában 27,5 év (a fér iaké 27,1 a nőké pedig 28), 
ami több mint 10 esztendővel kevesebb az összlakosság átlagéletkoránál (ez Szerbiában 
40,2 év). Az alacsony átlagéletkor azzal magyarázható, hogy egyrészt magas a natalitás 
a roma népesség körében, másrészt alacsony a várható élettartam, kevés az idős roma 
ember. A romák több mint 40%-a 19 évnél iatalabb, és mindössze 7% körüli a 60 évnél 

2 Rakić, V. – Gajin, S., idézi Badis Róbert: A romák társadalmi helyzete Szerbiában, Regio, 2010/1, SZTE 
Publicatio Repozitórium – Szegedi Tudományegyetem, 141–153.
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idősebbek aránya a népességen belül. A 65 évnél idősebb korosztály aránya Szerbia la-
kossága esetében négyszer akkora, mint a romáknál. Szerbia társadalma elöregedő, míg 
a romák iatal, a megmaradás szempontjából „életerős” közösséget alkotnak. Évente 
több mint háromszor annyi roma gyermek születik, mint ahány roma meghal.

Lakásviszonyok
A romák lakáshelyzete országonként és településenként változó, ám Szerbiában is álta-
lában gettószerűen, szegregált telepeken laknak, alapvető közszolgáltatások nélkül, 
kritikus higiénés körülmények között. „Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, ha 
egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye 
erősen elkülönül egymástól. A szegregáció sokszor együtt jár a jövedelmi viszonyok és a 
települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.”3 „A gettó a lakosság valamely hát-
rányos helyzetű, etnikai alapon elkülönített csoportjának kényszerrel kijelölt vagy önként 
vállalt lakóhelye.” 4 

Iskolázottság
A roma népesség égető társadalmi problémája Szerbiában a rendkívül alacsony iskolai 
végzettség. Az írástudatlanok aránya a romáknál több mint ötször akkora, mint a nem 
roma lakosság körében. Minden tizedik roma fér i és majdnem minden harmadik roma 
nő írástudatlan. 

Az utóbbi néhány esztendőben pozitív elmozdulás tapasztalható e téren: több roma 
gyermeket íratnak iskolába, mint az előző években, és ez nem csak a törvények szigorúbb 
betartatásának köszönhető. Sokkal inkább annak, hogy Szerbiában egyre inkább felisme-
rik: a roma közösség számára az integráció a leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy a tár-
sadalom szerves és egyenjogú részévé váljon. Az integráció lényege nem az, hogy valaki 
nevében hozzunk döntéseket, hanem hogy vele együtt tegyük ezt. Az integráció egy fo-
lyamat, amely az inklúzióval teljesedik ki. Az inklúzió a speciális igényű diákoknak a 
normál osztályokba való befogadása. Nagy előrelépés az is, hogy Szerbiában az intézmé-
nyi rendszer módosít bizonyos jogszabályokon a roma közösség inklúziója érdekében. Az 
oktatási rendszer keretein belül ez a roma asszisztensek jelenlétét jelenti, azon roma 
nemzetiségű gyermekek megsegítésénél, akik nem ismerik a szerb, illetve a magyar nyel-
vet, vagy tanulási nehézségekkel küzdenek. Zenta községben több éve tevékenykedik roma 
asszisztens a közigazgatásilag Zentához tartozó tornyosi óvodában, óriási eredménnyel. 
Mióta jelen van az óvodai oktatásban a roma nemzetiségű óvodapedagógus, a tornyosi 

3 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 203.
4 Gerencsér Ferenc (szerk.): Magyar értelmező szótár, Debrecen, Puedlo Kiadó, 2007, 182.
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óvodaköteles gyermekek 100% a rendszeresen jár óvodába. A roma asszisztens tevékeny-
ségét az óvoda első években pályázati pénzekből fedezte, majd felismerve jelenlétének 
fontosságát és eredményeit, a inanszírozást átvette Zenta község önkormányzata, bizto-
sítva így a roma asszisztens jelenlétének folytonosságát.

Vallás
Ismeretes, hogy külön roma vallás nem létezik, a romák vándorlásaik során mindig az 
adott nép vallását vették fel. „A környezethez való illeszkedés azonban nem jelenti vala-
mennyi vallási gyakorlat leutánzását, így például a cigányok szinte sohasem járnak rend-
szeresen misére még olyan országokban sem, ahol számos polgár gyakorló hívő.”5 A szer-
biai romák négy nagy valláshoz tartoznak a 2002-es lakossági összeírás alapján: 
54,4%-uk pravoszláv, 16,7% muzulmán, 3,1% protestáns, 2,7% katolikus, 13,1% nem 
nyilatkozott e kérdésben, és 0,2% vallotta magát ateistának, 12,2% pedig a népszámlá-
lási kérdőíven „más vallású”-nak nevezte magát.

Roma Nemzeti Tanács
A szerbiai roma kisebbség legnagyobb érdekvédő és érdekérvényesítő szervezete a 
Roma Nemzeti Tanács, amelynek létrehozását a 2009-es, a nemzeti kisebbségek nem-
zeti tanácsairól szóló törvény teszi lehetővé. A Roma Nemzeti Tanács a szerbiai roma 
nemzeti közösség (RNK) közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos ön-
kormányzata, amely törvényben szabályozott keretek között képviseli a nyelvhaszná-
lat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra, a hivatalos nyelv és íráshasználat kérdései-
ben a roma nemzeti közösség érdekeit, döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, valamint 
intézményeket alapíthat. A Roma Nemzeti Tanácsnak 35 tagja van, székhelye a Belgrád 
melletti Pancsován található. Az említett tanácsnak állandó bizottságai és munkates-
tületei vannak. Kulturális, oktatási, tájékoztatási, hivatalos nyelv- és íráshasználati 
bizottság működik a tanácson belül állandó jelleggel. Az RNT által kiírt pályázatok 
közül legeredményesebb a roma asszisztensek, a roma koordinátorok és a roma medi-
átorok alkalmazása, illetve inanszírozása. Roma asszisztensek az oktatási intézmé-
nyekben tevékenykednek, roma koordinátorok az önkormányzatoknál, képviselve a 
roma érdekeket különböző bizottságokban, akciótervek meghozatalánál, civil szerve-
zetekben. A mediátorok egészségügyi és szociális védelmi intézményekben közvetíte-
nek az ott dolgozók és a roma emberek között, segítve és erősítve ezzel a romák érdek-
érvényesítő képességét.

5 Liégios, Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók, Budapest, az Európa Tanács Információs és Dokumentációs 
Központja, 1994, 55.
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A zentai és tornyosi roma közösség összehasonlító 
elemzése
Amint már említettem, több mint 20 éve kerültem munkakapcsolatba roma emberekkel, 
mikor szociális munkás munkakörben a Zentai Szociális Védelmi Központban kezdtem 
dolgozni. Feladataim közé tartozik az anyagi juttatásokért benyújtott kérelmek elbírá-
lása, a családjogi védelem körébe tartozó ügyek – gyermekvédelem, felnőttek védelme, 
idősek védelme, családvédelem, gyám, gondnok kinevezése, munkájának ellenőrzése 
stb. Tagja vagyok a zentai rendőrállomással karöltve működtetett „Mobilteam”-nek. E 
mobil csapat napi 24 órában ügyeletet tart fenn Zenta község területén, és napi 24 órá-
ban végez főleg krízisintervenciós segítő tevékenységet.

A Zentai Szociális Védelmi Központ klienskörét Zenta község és a közigazgatásilag 
hozzá tartozó falvak: Tornyos, Bogaras, Felsőhegy és Kevi lakossága alkotja. Kutatásom-
nak, amelyet 2013 nyarán végeztem, az a személyes meglátáson alapuló feltevés volt a 
kiindulópontja, miszerint a tornyosi romák gazdaságilag fejlettebbek, életszínvonaluk 
magasabb, mint a zentaiaké. Ehhez párosult az a bennem megfogalmazódott megálla-
pítás is, hogy a tornyosi romák közösséget alkotnak, míg a zentaiak csak egymás mellett 
élő családok csoportja. „A közösség egy minőségi többlettel rendelkező együttlét, amely 
spontánul is kialakulhat, ugyanakkor »világra jövetele« elő is segíthető. Széleskörűen hasz-
nált fogalomról van szó, amely kifejezhet embercsoportot, minőséget, lokalitást, közös al-
kotást, érzést, szándékot, valahova tartozást, azonos eszmék, célok, azonos értékrend 
vállalását, etnikai és kulturális értékhez tartozást.”6 Warren (1957) szerint ha a közösség 
valóban létezik, akkor annak az alábbi öt funkciónak kell megfelelnie:

„1. A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba;
2. A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség megélhetési lehetőséget biztosít tag-

jainak;
3. Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági élet iránti általános igényt;
4. Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását;
5. Kölcsönös támogatás.”7 

A fentiek tükrében hipotéziseim a következőek voltak:
I. hipotézis: A tornyosi romák életszínvonala magasabb, mint a zentaiaké.
II. hipotézis: A tornyosi romák közösséget alkotnak, míg a zentaiak csak egymás mellett 
élő családok csoportja.

Kutatásom hipotézisei igazolódtak. 

6 Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés, Budapest, 1998, Magyar Művelődési Intézet, 25. 
7 Warren, idézi Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés, Budapest, Magyar Művelődési 
Intézet, 1998, 47.



Roma helyzetkép Szerbiában 81

Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

H1. E hipotézis megválaszolására indikátorként a roma családok lakáskörülményei-
re, valamint a családok jövedelmi viszonyaira vonatkozó kérdéseket használtam. 
A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a tornyosi roma családok lakáskö-
rülményei (építési mód, helyiségek száma, infrastruktúra, felszereltség) jobbak, jöve-
delmi viszonyaik kedvezőbbek, mint a zentai családoké.

H2. Második hipotézisem igazolására a közösség fennállását feltételező, Warren (1957) 
által felsorolt funkciókat vettem alapul:

1. A szocializáció, mely által a közösség bizonyos értékeket olt a tagjaiba.
A gyerekek felnőttkori személyiségének, értékeinek kialakulását alapvetően három 
szocializációs forrás befolyásolja: a család, az intézmények és a környezet. A környezet, 
illetve a közösség akkor tudja szocializációs funkcióját betölteni, ha van a tagok között 
kommunikáció, közös cél, összetartás, elfogadás. Mindez a tornyosi romák esetében 
beigazolódott.

2. A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség megélhetési lehetőséget biz-
tosít tagjainak. Az akkori gazdasági helyzetben nagyon nehéz volt megélhetési lehető-
séget biztosítani, de az összejövetelek alkalmával legalább beszélgettek a munkalehe-
tőségekről, és ha mást nem is, közmunkát biztosítottak a közösség néhány tagjának 
pályázat útján, Tornyoson és Zentán is

3. Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági élet iránti általános igényt
A tornyosiak rendszeresen részt vesznek különböző rendezvényeken: falunapon, ara-
tóünnepségen és a saját maguk által szervezett cigánybálon. 

4. Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását
A felmérés alapján a tornyosi cigányvezetőnek autoritása van (ő magát inkább képvi-
selőnek tartotta, mintsem vezetőnek), ami fontos tényező a közösség értékeinek betar-
tatásánál.

5. Kölcsönös támogatás, melynek segítségével a közösség tagjai megvalósíthat-
ják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok vagy túl sürgetőek ahhoz, hogy egye-
dülálló személy megoldhatná őket. Tornyoson közös akciók: betonozás, pénzgyűjtés 
útiköltségre, gyógyszerre.

A fentiekben felsorolt öt funkció közül négy funkció betöltésének hiányában meg-
állapítható, hogy Zentán a romák inkább csoportot, mintsem közösséget alkottak. 
„A csoport a társadalmi integrációk legalacsonyabb, legkezdetlegesebb, legprimitívebb foka 
[...] egy magasabb rendű integráció a közösség.”8

Megállapítást nyert tehát, hogy a zentai és tornyosi roma népesség között az életszín-
vonal, valamint a közösségi lét tekintetében is minőségi különbség áll fenn. A két ténye-
ző közötti pozitív kapcsolat arra enged következtetni, hogy a magasabb fokú társadalmi 

8 Heller, idézi Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés, Budapest, Magyar 
Művelődési Intézet,1998, 39.
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integráció jó hatással van az életszínvonal alakulására, és fordítva: az anyagi biztonság 
feltétele a közösségi lét kialakulásának.

Irányvonalak roma fejlesztési stratégiákhoz
1. Közösségfejlesztés
A fenti kutatás eredményeit s az abból leszűrt következtetéseket igyelembe véve fon-
tosnak tartom erős és igazi roma közösségek létrehozását. Ez nagyon nehéz feladat, 
hiszen ahol a mindennapi túlélésért folyik a küzdelem, ahol mindig csak „ma” van, ahol 
reggel még nem tudom, mit eszem este vagy másnap reggel, ahol nincs jövő, csak jelen, 
ott az olyan ismeretek, amelyek nem a pillanatnyi túlélést szolgálják, értéktelenek.9 E 
feladat elkezdéséhez erőt adhat az a tény, hogy közösségfejlesztést nem csak nagy pén-
zek befektetésével lehet elérni, így mélyszegénységben élő csoportok, települések és 
településrészek esetében is alkalmazható. 

2. Az érdekérvényesítő képesség növelése – önbecsülés, önértékelés, 
önbizalom
Sokéves tapasztalattal a hátam mögött bizton állíthatom, hogy a romák érdekérvénye-
sítő képessége nagyon alacsony. A fejlesztési akciótervek és stratégiák céljai között a 
beiskolázás és a foglalkoztatás növelése mindig ott van, de hiányolom a fenti képességek 
erősítését célzó tevékenységeket. Lehet azt gondolni, hogy majd az iskolázottság és a 
foglalkoztatás növelésével párhuzamosan ez a képességük is növekedni fog, de szerintem 
ez téves felfogás. Amíg ugyanis a romák önbecsülése, önértékelése és önbizalma nem 
növekszik, az érdekérvényesítő képességük is a régi marad – és ebben van nagy szerepe 
a többségi társadalomnak. Ameddig a romákkal szembeni előítéletek, az elutasítás, a 
sztereotípiák leplezetlenül és ilyen mértékben jelennek meg, addig ők maguk is elhiszik 
a feléjük közvetített negatív attitűdöket, konzerválva így az alacsony önbecsülést. Ebből 
az következik, hogy a többségi társadalom tagjainak még nagyobb a felelősségük és 
feladatuk e cél elérése érdekében, mint maguknak a romáknak.

3. A társadalmi dominanciát legitimáló mítoszok eltörlése
Egy újabb keletű felfogás, a társadalmi dominancia elmélete feltételezi, hogy mindenki-
ben van dominanciára való hajlandóság. A többséghez tartozó társadalmi csoportok a 
kisebbség fölé helyezik magukat, ily módon pedig aszimmetrikus társadalmi viszony-
rendszer alakul ki. A magát felsőbbrendűnek tekintő társadalmi csoport alávetettséget, 
kisebbrendűséget közvetít a másik csoport felé, kialakítva ezzel egy mítoszt a másik 

9 Ambrus Péter: A szegénység kultúrája.
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csoportról. Ebben az esetben a mítosz életmintát, gondolkodásmódot, cselekvési formát 
jelent.10 A negatív ábrázolással való azonosulás önsorsrontó magatartást eredményez, 
mintegy igazolva, legitimmé téve az elnyomó törekvések „jogosságát”. Kivetítve ezt az 
elméletet a többségi társadalom és a romák viszonyára, elmondható, hogy a romák felé 
közvetített mítosz hatására önsorsrontó magatartás alakul ki a csoport tagjainál, ami 
legitimizálja a negatív megkülönböztetés igazságosságát.11 A kisebbségi csoport tagjai 
elhiszik és elfogadják a feléjük közvetített negatív attitűdök valóságosságát, s elkezdenek 
úgy is viselkedni. Itt is kiemelném a többségi társadalom tagjainak nagy felelősségét.

Következtetés
A fentiek tükrében megállapítható, hogy akár szerbiai, akár más országban élő roma 
emberekről legyen szó, a legjobb fejlesztési stratégiák, akciótervek mellett sem várható 
valódi előrelépés, ha nem látjuk be a kölcsönös megismerésre való törekvés fontosságát, 
csökkentve így az előítéletek, a diszkrimináció, a sztereotípiák és az aszimmetrikus 
hatalmi rendszerek jelenlétét – s ebben bizony a többségi társadalom tagjainak sokkal 
nagyobb szerepet és felelősséget kell vállalniuk.

Irodalom
A  Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris Kiadó, 2006.
B  Róbert: A romák társadalmi helyzete Szerbiában, Regio, 2010/1, SZTE Publicatio Repozi-

tórium – Szegedi Tudományegyetem.
G  Ferenc (szerk.): Magyar értelmező szótár diákoknak, Debrecen, Puedlo Kiadó, 2007.
H  B  Edina: A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai, Doktori disszer-

táció (ELTE PPK), Budapest, 2011.
L , Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók, Budapest, az Európa Tanács Információs és Do-

kumentációs Központja,1994.
V  A. Tamás – V  Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés, Budapest, Magyar Művelődési In-

tézet,1998.

10 Gerencsér Ferenc (szerk.): Magyar értelmező szótár diákoknak, Debrecen, Puedlo Kiadó, 2007.
11 Héderné Berta Edina: A cigány–magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai, doktori disszertáció (ELTE 
PPK), Budapest, 2011.
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Sápos Aranka

Adatok, tények a romákról 
Szlovákiában
A roma lakosság integritásának egyik alapvető feltétele a képzettségi szintje javítása és az 
oktatáshoz (képzéshez) való hozzáállásának megváltoztatása. Mind a mai napig számos 
törekvés (projekt, stratégia, program) látott napvilágot a célból, hogy javítsák a roma la-
kosság oktatását, képzettségi szintjét, oktatáshoz való viszonyát Szlovákiában. Sajnos ki-
jelenthetjük, hogy eddig még egy szervezetnek sem sikerült (akár kormányzati szinten, akár 
a civil szférában) olyan hosszú távú, effektív stratégiát vagy programot kidolgoznia, mely 
fokozatosan képes lett volna megváltoztatni a jelenlegi állapotot. E rövid munka betekintést 
nyújt a roma nemzetiség számának és területi elhelyezkedésének jellemző jegyeibe és kép-
zettségi szintjének legfontosabb vonásaiba. A munka elsődleges célja a igyelemfelkeltés, 
mivel a romakérdés megoldása érdekében szükséges arról is szót ejteni, hogy az eddigi 
törekvések minden esetben a romák helyzetének a javítását szolgálták-e, átgondoltak vol-
tak-e a támogatások (projektek), és létezik-e önellenőrzés, önre lexió a programokban részt 
vevő alanyok esetében. Feltételezhetően számos olyan projekt valósult már meg (eddig még 
nem készült erre vonatkozó felmérés), mely nem volt hosszú távon hatékony. 

Kulcsszavak: roma nemzetiség, képzés, munkaerőpiac, integráció, projektek, hatékonyság.
 

A romák számának alakulását Szlovákiában, miként a szomszédos államokban is (Ma-
gyarországon, Csehországban, Ukrajnában) nemcsak a szakmai körökben követik i-
gyelemmel, hanem a széles nyilvánosság is érdeklődve szemléli. A népszámlálások ada-
tai (1991, 2001, 2011) sajnos nem a valós értéket mutatják a Szlovákiában élő roma 
etnikumú személyek számáról. Feltételezhető, hogy a romák jelentős része nem vállalta 
roma identitását, és többségben szlovák vagy magyar nemzetiségűként regisztrálta 
magát. Ennek a hátterében több tényező is fellelhető, melyek egyikét az elmúlt rendszer 
szolgáltatta, mivel hivatalosan nem ismerte el a roma nemzetiséget, így a romák zöme 
szlováknak vallotta magát. Továbbá gyakran nem tettek különbséget (nem is tudtak 
különbséget tenni) a nemzetiség és az állampolgárság között: „Szlovákiában élnek, így 
szlováknak tartják magukat.”1 

1 Kisebbségek: A romák és a népszámlálás, SITA, 2011. https://www.webnoviny.sk/kisebbsegek-a-ro-
mak-es-a-nepszamlalas/ (Letöltés ideje: 2019. 05. 30.)

Gallová-Kriglerová, Jana, szociológus, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava [Etnikai és Kultu-
rális Kutatások Központja, Pozsony].
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A roma etnikummal foglalkozó szakemberek szerint a nemzetiségi hovatartozásra 
utaló adatok felvételekor a számlálóbiztosok nemzetisége is szerepet játszott: „Ha a 
számlálóbiztosok nem roma származásúak voltak, akkor ezeken a helyeken biztosak a 
torzulások és a pontatlanságok, mivel nem ismerték a társadalmi és kulturális kontextust.”2

A megbélyegzettség is hatott az etnikai hovatartozás megjelölésére, így a már említett 
szlovák vagy magyar nemzetiséget választották: „Ez azonban nem hazugság, hiszen 
természetes dolog, hogy valakinek egyszerre több identitása is legyen.”3

A rendszerváltás után az első népszámlálás 1991-ben roma nemzetiségűnek4 75 802 
személyt regisztrált, roma anyanyelvűnek pedig 77 269 főt. Az 1991-es népszámlálás 
előtt, 1989-ben a városi és önkormányzati hatóságok 253 934 roma lakost jegyeztek. A 
további népszámlálások (2001, 2011) adatai sem tükrözték a valóságot a roma populá-
ció számáról (2. táblázat). Mivel a népszámlálások adatai pontatlanok, különböző mód-
szerek segítségével született becslések váltak ismertté. Meg kell jegyezni, hogy nemcsak 
a népszámlálási adatok és a becslések eltérőek, hanem az egyes becslések között is je-
lentősek a különbségek (1. táblázat). 

1. táblázat. A szlovákiai roma lakosság száma egyes becslések alapján

A becslések közlői – szakirodalom A roma lakosok 
szá ma becslések 
alapján

Nemzeti bizottságok rendszeres évi összeírása 1989* 253 943
Liégeois, Jean-Pierre: Rómovia, Cigáni, kočovníci [Romák, cigányok, nomá-
dok], Bratislava, Charis, 1995, 272. 

500 000

Danihel, Vincent – Karika, Gustav: Počet Rómov v SR [A romák száma 
Szlovákiában], Smolenice, 9. máj 1994 – Zborník príspevkov [konferenci-
akötet], Bratislava, 1995, 12–24.

500 000 

Kozmová, Gabriela: Rómsky problém na Slovensku [Romakérdés Szlováki-
ában] http://www.ucm.sk/revue/2004/4/Kozmova.pdf (letöltés ideje: 
2019. 05. 11.).

300 000–350 000 

2 Rómovia sa pri sčítaní k svojej identite veľmi nehlásia (Nem nagyon vállalták saját identitásukat a romák 
népszámláláskor), SITA, 2011. https://www.webnoviny.sk/romovia-sa-pri-scitani-k-svojej-identite-vel-
mi-nehlasia/ (Letöltés ideje: 2019. 05. 21.) 
Hruštič, Tomáš, tudományos munkatárs, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV / [SZTA Etnológia és 
Szociális Antropológia Intézete].
3 Kisebbségek: A romák és a népszámlálás, SITA, 2011. https://www.webnoviny.sk/kisebbsegek-a-ro-
mak-es-a-nepszamlalas/ (Letöltés ideje: 2019. 05. 30.)
4 1989-ig a volt csehszlovák államrendszer a romákat nem ismerte el etnikumként, nem megfelelő környe-
zetben élő szociális csoportként tekintettek rájuk, hivatalosan „cigány származású lakosokként” tartották 
őket nyilván. 1991-ig csak a kérdőíven megadott nemzetiségekből lehetett választani, a rendszerváltás után, 
az 1991-es népszámlálási íven már nemzetiségként szerepeltek.
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Fonsecová, Isabel: Pochovajte ma postojačky – Rómovia a ich cesty [Állva 
temessetek el – romák és útjaik], Bratislava, Slovart, 1995, 294.

350 000 –400 000

Vaňo, Boris: Demogra ická charakteristika rómskej populácie v SR [A roma 
populáció demográ iai jellemzői Szlovákiában], Bratislava, Akty, 2001, 14. 
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rom.pdf (letöltés ideje: 2019. 05. 11.)

350 000– 380 000

Výskumné demogra ické centrum [Demográ iai Kutatóintézet], 2001* 380 000
Vaňo, Boris – Haviarová, Eva: Demogra ické trendy rómskej poulácie [A 
roma populáció demográ iai trendjei], in Vašečka, Michal (szerk.): Súhrn-
ná správa o Rómoch na Slovensku [Összefoglaló jelentés a szlovákiai ro-
mákról], Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2002, 475–502. 

390 000

Jurová, Anna: Rómovia na Slovensku [Romák Szlovákiában], in Šutaj, Štefan 
(szerk.): Národ a národnosti na Slovensku – Stav výskumu po roku 1989 a 
jeho perspektívy, Prešov, Universum, 2004, 248.

360 000–380 000

Vaňo, Boris a kol: Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025 
[A roma lakosság fejlődésének a prognózisa Szlovákiában 2025-ig], Bra-
tislava, Akty, 2002, 10. http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza2025
rom.pdf (letöltés ideje: 2019. 04. 10.)

402 914 

A Le Monde francia lap saját becslése* 400 000
Matulay, Stanislav: Rómovia cez prizmu sociologických výskumov 
[Romák szociológiai kutatások tükrében], Nitra, Fakulta sociálnych vied 
UKF, 2003, 82.

400 000 

 A „European Roma Rights Centre” becslése* 480 000–520 000 
Radičová, Iveta – Jurásková, Martina – Kriglerová, Elena – Rybová, Jana 
– Šebesta, Michal – Mušinka, Alexander: Atlas rómskych komunít na Slo-
vensku [A roma közösségek atlasza Szlovákiában], 2004. http://romovia.
vlada.gov.sk/index.php? ID=3553 (letöltés ideje: 2019. 03. 30.)

320 000

Matlovičová, Kvetoslava – Matlovič, René – Mušinka, Alexander – Židová, 
Anna: Rómovia na Slovensku. Základné charakteristiky rómskej populácie 
na Slovensku [Romák Szlovákiában. A szlovákiai roma populáció alapve-
tő jellemzői], in Penczes, János – Radics, Zsolt (szerk.): Roma popuation on 
the peripheries of the Visegrad countries. Spatial trends and social challenges, 
Debrecen, 2012, 77–104.

352 924 

Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetos-
lava – Kling, Jaroslav: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Bratislava, 
UNDP, 2014, 120.

402 840

Šprocha, Branislav: Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a 
prognóza jeho populačného vývoja [A szlovákiai roma lakosság reproduk-
ciója és populációs fejlődésének a prognózisa], Bratislava, Prognostický 
ústav SAV, 2014, 177.

465 000

* Šuvada, Martin: Rómovia v slovenských mestách [Romák a szlovákiai városokban], Bratislava, 
POMS, 2015, 68–73.
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A 2014-ban megjelent két, szakmailag elismert munka – Atlas rómskych komunít na 
Slovensku 20135 [Roma közösségek Atlasza Szlovákiában 2013] és Branislav Šprcha 
munkája a roma lakosság reprodukciójáról6 a romák számát Szlovákiában kb. 402 ezer, 
ill. 465 ezer főre becsülte. A roma lakosság számának alakulásával, illetve demográ iai 
fejlődésével jelentős szakirodalom foglalkozik. 7

2. táblázat. A roma nemzetiségű és roma anyanyelvű lakosok számának alakulása népszámlá-
lási adatok alapján Szlovákiában, 1991, 2001, 2011.

Népszámlálás Roma nemzetiségűek
száma

Roma anyanyelvet
beszélők száma

1991   75 802   77 269
2001   89 920   99 448
2011 105 738 122 518

Forrás: Šuvada, Martin: i. m., 70–71.

Szlovákiában a roma populáció kétharmada Kelet-Szlovákiában, a Kassai és az Eper-
jesi (1. gra ikon) kerület és a Közép-Szlovákia déli településein él.8 Az „igyekezetek” 
(intézkedések) ellenére, mely a roma lakosság integrálására összpontosított (a XX. szá-
zad ’50-es éveinek második felében erőszakos módszereket is alkalmaztak a telepek 
felszámolására), megmaradt a szegregáció, és a romák számottevő nagyságban tovább-
ra is roma telepeken élnek.9

Forrás: Matlovičová, Kvetoslava – Matlovič, René – Mušinka, Alexander – Židová, Anna: 
i. m., 11.

5 Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. – Kling, Jaroslav: i. m., 120.
6 Šprocha, Branislav: Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja 
[A szlovákiai roma lakosság reprodukciója és populációs fejlődésének a prognózisa], Bratislava, Prognostic-
ký ústav SAV, VDC INFOSTAT, 2014, 177.
7 Pl. Podolák, Peter: Geogra ické a demogra ické charakteristiky rómskeho obyvateľstva na Slovensku [A 
roma lakosság demográ iai és geográ iai jellemzői Szlovákiában], Geogra ický časopis, 52. évfolyam, 2000/3, 
269–284; Vaňo, Boris: Demogra ická charakteristika rómskej populácie v SR , Bratislava, Akty, 2001, 16. 
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rom.pdf (Letöltés ideje: 2019. 04. 03.); Vaňo, Boris – Haviarová, Eva: De-
mogra ické trendy rómskej populácie [A roma populáció demográ iai trendjei], in Vašečka, Michal (szerk.): 
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku [Összefoglaló jelentés a szlovákiai romákról], Bratislava, Inštitút pre 
verejné otázky, 2002, 475–502; Šprocha, Branislav – Ďurček, Pavol: Rómovia na Slovensku v sčítaniach 
obyvateľov 1980–2011 [Szlovákiai romák a népszámlálásokban 1980 – 2011], Bratislava, Výskumné demo-
gra ické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Centrum spoločenských a psychologic-
kých vied, 2017, 121.
Šprocha, Branislav: i. m., 177; Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. 
– Kling, Jaroslav: i. m., 120.
8 Krokusová, Juliana: Typy rómskeho osídlenia v okresoch Košického kraja [A roma települések típusai Ke-
let-Szlovákia járásaiban], Folia geographica, 2011/17, 146.
9 Uo., 146.
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1. gra ikon. A roma etnikum kerületenkénti százalékos megoszlása Szlovákiában

2

2

3

5

8

20

29

30

Pozsonyi kerület

Trencséni kerület

Zsolnai kerület

Nagyszombati kerület

Nyitrai kerület

Besztercebányai kerület

Eperjesi kerület

Kassai kerület

0 5 10 15 20 25 30 35

A 2013-as atlasz adatai alapján a roma lakosság 12,9%-a él városi gettókban,10 23,8%-a 
elkülönített város- vagy falurészben, 17%-a pedig szegregált telepeken.11 A romák nagy 
többsége továbbra is vidéki településeken él. Két kerület településeinek több mint felé-
ben élnek roma közösségek, a Kassai kerületben (58,2%, 440 községből 256-ban) és a 
besztercebányaiban (51,6%, 516-ből 256-ban). A romák által lakott községek aránya 
legkevesebb a Zsolnai kerületben (8,6%), 325 községből csak 27-ben élnek roma lakosok12 
(2. gra ikon). 2013-as becslések alapján a romák 36,4%-a városban, 63,6%-a vidéken él.13 
A legnagyobb számú roma közösség Kassán él, számukat 18 162 főre becsülik, de való-
színűleg ettől jóval többen laknak ott, az RPA (Roma press agency) számukat 20 000-re 
becsüli.14

Forrás: Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava 
– Kling, Jaroslav: i. m., 12.

10 Šuvada, Martin: i. m., 168. 
11 Dáta z Atlasu sú dostupné tu. https://www.minv.sk/?atlas_2013
12 Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. – Kling, Jaroslav: i. m., 12.
13 Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. – Kling, Jaroslav: i. m., 120.
    Míg a 2011-es népszámlálási adatok alapján a vidéki községek népességének 3%-át a roma nemzetiségű-
ek alkották, addig a városi lakosságnak alig 2%-át. Šprocha, Branislav – Ďurček, Pavol: i. m., 46.
14 Šuvada, Martin: i. m., 77.
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2. gra ikon. Települések száma és azon települések száma kerületenként Szlovákiában, ahol roma 
közösségek is élnek 
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Branislav Šprocha demográfus szerint (Prognosztikai intézet, SZTA) 2030-ban a roma 
etnikum várható létszáma alacsony szaporulat esetén 547 ezer fő, közepes variáns 
szerint 589 ezer lesz, míg a viszonylag nagy népszaporulattal számoló verzió 634 ezer 
fő romát jósol.15 

A romakérdéssel kapcsolatos diskurzusok során többnyire két faktor kerül előtérbe, 
a regionális és az integrációs.16 A roma lakosság oktatása, iskolai végzettségének a kér-
dése az egyik leggyakrabban prezentált téma. A romák iskolai végzettsége meghatáro-
zó szerepet játszik a többségi társadalomba való beilleszkedésükben. 

Szlovákiában a rendszerváltás óta a romák iskolai végzettsége nem sokat változott, 
továbbra is alacsony. A roma fér iak és nők nagyon jelentősen lemaradnak a nem roma 
lakosság szintjétől.17 Egy 2010-es felmérésben a megkérdezett romák 18,4%-a nem fejezte 
be alapiskolai tanulmányait, a 16–19 év közötti korcsoportba tartozók 4,7%-a még a spe-
ciális iskolát sem tudta elvégezni, a 16–35 év közötti korcsoport 40%-a pedig nem rendel-

15 Šprocha, Branislav: i. m., 139–140.
16 Mazionová, Janette: Aký je stav, a ako ďalej, s Rómami na Slovensku? [Mi a helyzet, és hogyan tovább a ro-
mákkal Szlovákiában?], Bratislava, Osvetové centrum Rómov, 2012, 1–16. http://www.nadaciaspin.sk/as-
sets/File.ashx?id_org=600683&id_dokumenty=1024 (Letöltés ideje: 2019. 04. 29.)
17 Mind ez idáig nem jelent meg olyan elemző munka, mely a roma és nem roma lakosság iskolai végzettsé-
gének szintkülönbségeit vizsgálta volna.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

90 TANULMÁNYOK

kezett alapfokú végzettséggel. A megkérdezett romák 48%-a rendelkezett alapiskolai 
végzettséggel, és 65%-a nem folytatta tanulmányait középfokú oktatási intézményben.18 

További felmérések is alátámasztották a romák iskolázottságának súlyos helyzetét, 
pl. egy felmérés szerint a megkérdezett romák 24,5%-a folytatta tanulmányait az alapis-
kola befejezése után. Ebből a legnagyobb arányt, 16%-ot a középiskolás roma tanulók 
alkották, 14%-uk középfokú szakképzésben vett részt, és 2%-uk szerzett középiskolai 
érettségit. Középiskolai tanulmányait a megkérdezettek 8%-a nem fejezte be, ők szak-
tanintézeteket látogattak. A válaszadó romák 4%-a pedig speciális oktatási intézmény-
be járt. A megszerzett végzettségek további típusai, beleérte az középiskolai oktatást 
is, minimálisan képviseltették magukat.19 A Rómsky vzdelávaci fond [Roma Oktatási 
Alap] tanulmánya még 2009-ben felhívta arra a tényre a igyelmet, hogy a speciális is-
kolák összes tanulóinak 60%-át roma származásúak alkották, és azokban a speciális 
osztályokban, melyek alapiskolák mellett működtek, a romák aránya még magasabb 
értéket mutatott: 86%-ot.20 Zuzana Havírová 21 szerint „[a] roma gyerekek oktatása terén 
az állam csődöt mondott, az oktatási minisztérium nem rendelkezik reális tervvel, hogy 
miként lehetne a helyzeten változtatni.”

A 3. gra ikon is egyértelműen alátámasztja a többségi társadalom és a romák közt 
meglévő tanultsági szint különbségeit. A gra ikon az oktatási intézményekben töltött 
évek számat ábrázolja roma és nem roma lakosokra bontva. A romák közel 60%-a isko-
lát csak 5-9 évig látogatott, a nem roma lakosoknak csak a 20%-a járt ilyen rövid ideig 
iskolába. A nem roma lakosok többsége, kb. 45-46%-a 10-12 évig látogatott oktatási 
intézményeket, a roma lakosok, csupán 16-17%-a töltött ennyi időt az oktatásban. 

Igaz, hosszú ideje hangsúlyozzák a roma és nem roma lakosság képzettségi szintje 
közötti jelentős különbségeket, ami a romák munkaerőpiaci megítélését is befolyásol-
ja, de továbbra is hiányosak az e kérdéssel kapcsolatos átfogó adatok és az erre vonat-
kozó adatfelvétel módszerei.22 A tanulmányok számsorai valójában csak részben fedik 
a képzettségi szint valódi nagyságát, képét. Az Atlasz 2013 szerzői rámutattak az adatok 
hiányosságának a hátterére is,23 így az általuk közölt, a romák iskolai végzettségére 
vonatkozó információkat ezeknek a tényeknek az ismeretében interpretálták. Például 
az Atlasz 2013 kérdőíves felmérése Szlovákiában minimálisan 726 főiskolai végzettségű 
romát jegyzett (0,18%-át a roma lakosságnak) és további 486 főiskolai hallgatót (0,12%). 
Ez összesen 1212 roma személyt jelent, a roma lakosság 0,3%-át Szlovákiában, amely 
18 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 [A Szlovák Köztársaság Roma Integrációs 
Stratégiája 2020-ig]. Bratislava, 2011, 16 . https://www.minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-ro-
ku-2020 (Letöltés ideje: 2019. 05. 20.)
19 Uo., 16.
20 Uo., 28.
21 Kutató, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica [Roma Érdekképviselet és Kutatóközpont].
22 Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. – Kling, Jaroslav: i. m.
23 Pl. az önkormányzatok nem követik rendszeres igyelemmel a lakosság oktatási szintjét, pontosabb ada-
tokkal a falvak és kisebb városok rendelkeznek.
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érték jelentősen alacsonyabb, mint az országos átlag, a 13,8%.24 A szerzők igyelmeztet-
nek, hogy az említett számok nem teljesen fedik a valóságot, mivel több nagyvárosból 
nem tudtak adatokat szerezni, vagy csak közvetlenül a roma környezetből sikerült pl. 
Kassáról, Eperjesről. Ez azt jelenti, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező integrált 
romák számáról nincs adat. A szerzők feltételezik, hogy éppen ebben a környezetben él 
több főiskolát, egyetemet végzett roma. 

3. gra ikon. Celkový počet rokov strávených v škole = Iskolában töltött évek száma

Megjegyzés: percento = százalék; Slovensko, ne-Róomovia = Szlovákia, nem romák; Slovensko, 
Rómovia = Szlovákia, romák; vôbec nenaštevovali školu = egyáltalán nem jártak iskolába; roky 
= évek; 15 a viac rokov = 15 és több.
Forrás: Maziniová, Janette: i. m., 6.

A felsőfokú intézményben folytatott továbbtanulás problémáját egyes romák is kilá-
tástalannak látták, ördögi körként jellemezték:25 „Hogyan tudná a roma szülő támogatni 
a továbbtanulásban gyermekét, ha maga is munkanélküli és a család megélhetési gondok-
kal küzd?” A továbbtanulás viszont kitörési lehetőség a szegénységből. Többen úgy 
látták, hogy ezt az állapotot a romák számára kialakított átfogó, többirányú oktatási 
programmal lehetne megváltoztatni.

A felsőfokú intézményekbe vagy középiskolákba felvett roma diákok napjainkban is 
részesülnek anyagi támogatásban (stipendium), de nincs olyan program, amely támo-
gatná a továbbtanulni akaró roma iatalokat, hogy versenyképesek legyenek a többségi 

24 Mušinka, Alexander – Škobla, Daniel – Hurrle, Jakob – Matlovičová, Kvetoslava. – Kling, Jaroslav: i. m.
25 A Projekt Sanca keretében folytatott beszélgetések alapján.
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társadalomból érkező tanulókkal, akik családi hátterüknek köszönhetően izetni tudják 
a felvételire előkészítő tanfolyamokat. A többségi társadalom nem képes olyan rendszert 
létrehozni, amely segítené az érettségivel rendelkező, tanulmányait felsőfokú intéz-
ményben tovább folytatni akaró roma diákok felzárkóztatását. Ahhoz, hogy pozitív 
változások történjenek a felsőoktatásban, hogy több roma hallgató részesüljön felsőfo-
kú képzésben (kivétel a pedagógusasszisztens-képzés és a romológia), a társadalomnak 
el kell fogadnia, mi több, támogatnia a roma etnikum pozitív diszkriminációját. Továbbá 
fontos lenne a roma és nem roma szervezetek együttműködése és egy hálózat kiépítése 
a továbbtanulni akaró roma iatalok megsegítésére. 

Ugyanez a helyzet a középfokú oktatás terén. A roma lakosságra vonatkozó oktatási 
adatok jóval kedvezőtlenebbek (8,08%), mint az országos átlag (51,2%), amiből egye-
nesen következik, hogy a roma populációin belül a csupán alapiskolát végzettek száma 
jóval magasabb, mint az országos átlag. Az Atlasz 2013 alapján a roma lakosságnak csak 
28,52%-a rendelkezik alapfokú végzettséggel (a szerzők utalnak az adatok pontatlan-
ságára, mivel az önkormányzatok több esetben nem különböztetik meg az alapiskola 
összes évfolyamát abszolváló romákat a csak néhány évfolyamot végzőktől, tehát még 
az alapfokú végzettséggel sem rendelkezőktől). Az Atlasz 2013 információkat közölt 
azoknak a romáknak a számáról is (16,96%), akik nem végezték el az alapiskola kilenc 
évfolyamát. Továbbá 20 072 roma esetében jegyezte fel speciális iskola látogatását, ez 
a romák 4,98%-át érintette. Végezetül mindhárom említett típus (teljes alapfokú vég-
zettséget szerzettek száma, az alapiskola egyes évfolyamait abszolválók száma, speci-
ális iskolát végzettek száma) adatait összevonta, ami 50,46%-os arányt adott a roma 
lakosságon belül.26 

Jórészt a végzettséggel függ össze, hogy a romák több mint 70%-a munkanélküli. 
Háromnegyede a roma iataloknak alapfokú iskolai végzettséggel a jelenlegi szlovák 
társadalomban, gazdaságban valójában alkalmazhatatlan, nem tud érvényesülni.27

A munkanélküliek iskolai végzettségének mutatói jelentősen eltérnek az országos 
átlagtól azokon a településeken, hol a lakosság többsége roma. Az iskolai végzettséggel 
nem rendelkező munkanélküliek aránya ezekben a községekben eléri a 27%-ot, a csak 
alapiskolát végzetteké pedig az 52%-ot.28 A roma lakosok nélküli településeken az ará-
nyok jóval alacsonyabbak, az iskolai végzettséggel nem rendelkező munkanélkülieké 
0,6%, az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezőké pedig 14%.29 2016 decemberében 
Szlovákiában 14 597 főt tett ki azoknak a munkanélkülieknek a száma, akik az alapis-

26 Országos átlag: 15,0%.
27 A romák munkaerőpiaci helyzetének alakulását szlovákiai viszonylatban több aspektusból Anton Mar-
cinčin és Ľubica Marcinčinová munkái elemzik. Pl. Marcinčin, Anton – Marcinčinová, Ľubica: Trh práce a 
Rómovia: stav, príčiny a odporúčania. Prognostické práce, 6. évfolyam, 2014/ 2, 139–182.
28 Marcinčínová, Ľubica: Rómovia na trhu práce, Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014, 6. htt-
ps://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NSZ/nsz_9.pdf (Letöltés ideje: 2019. 03.29.)
29 Uo., 6. 
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kolát sem végezték el (szint ISCED 2C). Az alapfokú végzettség nélküli munkát keresők 
közel fele az Eperjesi kerületből származott, hol a roma lakosság száma a Kassai kerü-
letéhez hasonlóan magas.30 

„A csak roma iskolákkal rendelkező településeken a helyzet nem változik. Lehet, hogy 
több roma kap munkát, javulnak a lakhatási körülményeik, de a gyerekeik számára nincs 
esély, hogy középiskolai vagy főiskolai végzettséget szerezzenek, ami számukra a kitörést 
jelenthetné a szegénységből.”31

A roma közösségek oktatási programjai elsődlegesen a Szlovák Köztársaság Okta-
tásügyi Minisztériumának kormányzati szektorába és az általa fenntartott intézmények 
hatáskörébe tartoznak, de a civil szféra, a független szervezetek jelenléte is mind jelen-
tősebb a romák képzésében: ezek „nemritkán jobb eredményeket érnek el (még ha lokális 
szinten is), mint az oktatási intézetek és az államigazgatás kiterjedt, nagy és költséges 
projektjei.”32 Ezek a szervezetek ismerik a helyi viszonyokat, közvetlen kapcsolatban 
állnak a roma lakossággal, így nekik a legnagyobb az esélyük arra, hogy a felmerülő 
problémákat kezelni tudják. Elismerve egyes szervezetek felelősségteljes munkáját, 
azokról a projektekről is beszélni kell, melyek nem a roma közösségek érdekeit tartották 
fontosnak. 

Szomorú tény, hogy társadalmunk a romák kérdését nagyrészt a roma kisebbség 
képviselői nélkül kívánja kezelni. A szakértők és a magukat szakértőknek nevezők is 
gyakran beszélnek a romakérdésről közvetlen tapasztalat és a roma közösséggel való 
aktív együttműködés nélkül. Konferenciákat, szakértői találkozókat szerveznek, ahol 
egymás között „fehérek, nem romák” beszélnek a romakérdésről, anélkül, hogy meg-
hallgatnák az érintettek véleményét.

„Ezek az emberek életünkben nem voltak romatelepen, csak ülnek az asztal mögött, és 
megvitatják, hogy mit lehetne tenni a romákért. Butaságokat gondolnak ki, pénzt kapnak 
érte, mi pedig csodálkozunk. A projekt idővel véget ér, és minden a régi marad. A roma 
munkát szeretne, és nem olyan felesleges dolgokat tanulni, mint a gyümölcsbefőzés.”33 

30 Koreňová, Soňa: Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizo-
vaných komunít, Bratislava, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, 2017, 3. 
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/koncepcne_riesenie- inal.pdf (Letöltés ide-
je: 2019. 03. 30.) 
31 Vaňová, Jarmila, Rómske mediálne centrum (MECEM), Košice.
32 „.., ktoré dosahujú nezriedka väčší úspech (aj keď len lokálne) ako rozsiahle a nákladné projekty vzdelávacích 
inštitúcií a štátnej správy.” Tancoš, Július: Vzťah sociálnej pedagogiky a výchovy a vzdelávania rómskych žia-
kov, in Balvín, Jaroslav – Tancoš, Julis (szerk.): Romové a sociální pedagogika, Ústí nad Labem, Design Radix, 
2001, 116.
33 „Tí ľudia v živote neboli v osade, len si sadnú za stôl a debatujú, čo také by mohli spraviť pre Rómov. Vymyslia 
hlúposť, dostanú na ňu peniaze a my sa môžeme čudovať. Projekt sa po čase skončí a všetko je po starom. Róm 
však potrebuje prácu, nie sa učiť zbytočné veci typu zaváranie ovocia.” Denisa Havrľová, roma aktivista, újság-
író, Rómska otázka je neriešiteľná. https://www.kesaj.eu/aktuality/cvicebnica-romske-realie/ako-sa-vidi-
me-my-romovia/denisa-havrlova/ (Letöltés ideje: 2019. 03. 11.)
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A projektek egy része elszigetelten valósult meg, csak az érdekeltek szűk csoportja 
tudott róla, nem volt kapcsolatuk a többségi és kisebbségi hálózatokkal, és senki sem 
törődött a projekt folytonosságával, fenntarthatóságával. Több esetben olyan projektek 
valósultak meg, melyek a kiválasztott roma csoportok számára fél évre vagy egy évre 
„valamilyen szolgáltatást” (oktatást?) kínáltak, de senki nem ellenőrizte, hogy a romák 
a megszerzett ismereteket, készségeket képesek-e alkalmazni a mindennapi életükben, 
vagy a megszerzett tanúsítványok (nem először) csak a falak díszítésére szolgálnak. 

Hiányoznak a nyilvánosság számára közreadott szakmai értékelések, tájékoztatások 
a projektek kudarcairól, sikereiről. Továbbá nem készültek felmérő elemzések a befeje-
zett projektekről – különös igaz ez a civil és a kormánytól független szervezetek pro-
jektjeire.

A valóság az, hogy a romák oktatása terén, annak ellenére, hogy jelentős anyagi hát-
terű projektek valósultak meg, komoly eredmények nem születtek, „de létrejött egy 
tisztességes biznisz, 250 kormányfüggetlen szervezet, több száz oktatási, üzleti tevékenység 
és civil aktivista révén.”34 

A romák felzárkóztatása az oktatás terén továbbra is kihívás a szlovák társadalom 
számára. Iskolarendszere továbbra is felkészületlen a romák sajátosságaira, és diszkri-
minatív.

A romák társadalmi integrációjára irányult ismételt törekvések globális szempontból 
mind ez idáig sikertelenek, és nincs pozitív példa egy összefüggő, szisztematikus meg-
oldásra. Részleges sikereket is csak a kisebb számú roma közösségeknél értek el.35

A romakérdés megoldása érdekében elkerülhetetlen a közforrások csapolásának 
megszüntetése, mivel a jelenlegi út nem vezet pozitív változásokhoz. 

„Nem mondom, hogy az összes roma projekt rossz. Sok jó dolog van, a strukturális alap-
nak köszönhetően több telepen óriási munkát végeztek. De van elég olyan is, ahol a pénzt 
értelmetlen dolgokra dobták ki. Mindet felülvizsgáljuk, hogy lássuk, mi jutott el valójában 
a romákhoz. Ezen az úton nem mehetünk tovább. A pénzcsomag egyre fogy: értelmesen kell 
felhasználnunk.”36 
34 „ ... ale vznikol slušný biznis v podaní približne 250 mimovládnych organizácií, stoviek vzdelávacích iriem a 
ďalších občianskych aktivistov.” Richard Sulík, politikus, SAS (Sloboda a Solidarita = Szabadság és Szolidari-
tás). Richard Sulik a romakérdés effektív megoldásában az államnak szán jelentős szerepet, elismerve ter-
mészetesen a civil társadalom szerepét is. Rómska problematika je skvelým biznisom, tvrdí Sulík. https://
www.aktuality.sk/clanok/216107/romovia-problematika-skvely-biznis-richard-sulik/ (Letöltés ideje: 
2019. 03. 11.)
35 Maziniová, Janette: i. m., 3.
36 „Nehovorím, že všetky projekty pre Rómov sú zlé. Je veľa dobrých, vďaka štrukturálnym fondom sa v mnohých 
osadách urobil obrovský kus práce. Lenže je aj dosť takých, pri ktorých sa vyhadzovali peniaze na nezmysly. 
Prehodnotíme všetky, aby sme zistili, čo sa dostane skutočne priamo k Rómom. Lebo ďalej touto cestou ísť nech-
ceme. Balík peňazí je len menší a menší a my ho musíme zmysluplne využiť...”, Lucia Nicholsonová államtitkár. 
Kde končia peniaze z európskych fondov na rómske projekty? [Hol végzik a romaprojektekre szánt pénzek 
az európai alapból?] http://zivot.cas.sk/clanok/8133/kde-koncia-peniaze-z-europskych-fondov-na-roms-
ke-projekty (Letöltés ideje: 2019. 06. 01.)
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A munka nem prezentál új kutatási eredményeket a roma problémakörből, nem is 
ezzel a szándékkal készült. A roma kérdéskörből három elemet vázol fel (a romák szá-
mának, végzettségi szintjének kérdését és a civil szervezetek részvételét a képzési 
projektekben), melyek jelentős nagyságú szakirodalommal rendelkeznek. A megjelen-
tetett felmérések, elemzések több aspektusból is feltárják a folyamatokat és az össze-
függéseket, ennek ellenére e megállapítások, javaslatok kevésbé jutnak el a roma integ-
rációs politika megalkotóihoz. Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a romák 
helyzete Szlovákiában az elmúlt három évtizedben nem sokat változott. A roma problé-
makör elismert szlovákiai kutatatói, Alexander Mušinka és Jana Kolesárová közös ta-
nulmányban (2012) utaltak a szlovákiai romák helyzetére: „Ha egy mondattal szeretnénk 
jellemezni a romák helyzetét Szlovákiában, akkor azt mondanám, hogy rossz, és egyre csak 
romlik.”37
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Kocsis József

A SZIME  Mindkét lábbal 
a földön járva
A SZIME – a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete – 1997-ben 
alakult Salgótarjánban. Az alapítók az akkori szociális menedzserképzésben részt vevő 
igazgatók voltak. Az elmúlt 21 évben sikerült a kor kihívásaira is válaszolni tudó, de a 
szakma valódi értékeit is megőrizni képes, a magyarországi szociális és gyermekvédel-
mi ellátórendszer egészét átölelő, átfogó szakmai szervezetté válnunk.

Nekünk, a szociális területén dolgozóknak, az azért felelősséget vállaló szakemberek-
nek megfontoltan, „mindkét lábbal a földön járva”, az emberi értékeknek és a mai kor 
szakmai kihívásainak megfelelve, az adottságokat  és a lehetőségeket  igyelembe véve 
kell kialakítanunk a szociális ellátórendszer hosszú távon is megalapozott fenntartha-
tóságát. Ez a módszer és ez a ilozó ia eredményesen működik. Elértük azt, hogy az 
ágazat egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezeteként megkerülhetetlen tényezővé 
váltunk a helyi és az országos szociálpolitika alakításában. Általában a SZIME képvise-
lőjét delegálják képzéseknél a vizsgabizottságokba, intézményvezetői pályáztatásoknál 
a legtöbb helyen szintén mi képviseljük a döntést előkészítő bizottságokban a szakmát; 
nem utolsósorban az ágazatot irányító minisztériummal is folyamatosak az egyezteté-
sek a minket érintő döntések, jogszabálytervezetek előkészítésénél.

Célul tűztük ki, hogy „rólunk, nélkülünk ne hozzanak fontos döntéseket”.
Büszkék vagyunk arra, hogy a szociális munka napja bevezetése Magyarországon is 

a SZIME közreműködésének köszönhető: először a megyékben, a megyei tagozataink 
révén, majd országosan is sikerült elérni, hogy legyen egy kiemelt napja az ágazatunkra, 
mikor a társadalom egyéb szereplőinek a igyelmét is jobban rá tudjuk irányítani a 
nemzet jelentős részét érintő szociális és gyermekvédelem területére.

Soha nem voltunk hívei a kapkodó, „oldalról bekiabáló, csak asztalt döntögető” érdek-
védelemnek. Olykor arra is szükség van, de a legtöbbször úgy tapasztaljuk, hogy meg-
fontolt, tárgyilagos érdekegyeztetéssel sokkal eredményesebbek lehetünk. Hisszük és 
tudjuk, hogy érdekeinket más módon: az érvek és ellenérvek ütköztetésével, tárgyalások 
útján lehet eredményesen képviselni. Mi, akik ott vagyunk a végeken a különböző fenn-
tartású intézményekben, akár vezetőként, akár beosztott szakemberként, a saját bőrün-
kön tapasztaljuk a mindennapokban az intézményeinket érintő problémákat, illetve a 
kollégákat foglalkoztató kérdéseket. Arra törekedtünk az elmúlt időszakban, hogy a 
mindennapi életünket nagyon is meghatározó törvények, rendeletek ne csak a minisz-
tériumi íróasztaloknál készüljenek, hanem a napi gyakorlat beemelésével a szakmában 
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dolgozó, több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák bevonásával szülessenek 
meg.

Az évente megrendezésre kerülő SZIME-konferenciák (2019-ben immár huszonegye-
dik alkalommal) is azt a célt szolgálják, hogy az ágazat különböző területeit érintő ak-
tualitásokat a szakma képviselői és az ágazat irányítói közösen vitassák meg, sok eset-
ben külföldi partnereink bevonásával, s ily módon olyan kölcsönösen elfogadott 
megoldási javaslatok szülessenek, amelyekkel hosszú távon is kiszámítható, működőképes 
lehet a szociális és a gyermekvédelmi ágazat Magyarországon. 

Ezeken a konferenciákon, amelyeket minden évben másik megyében szervezünk meg, 
szakmai tudástárunk bővítése mellett arra is törekszünk, hogy a helyi kulturális értékek 
bevonásával az ott jelenlévő 300-400 kollégának a mindennapi nehézségeik oldásául 
adjunk egy kis lelki muníciót is.

A Szociálpolitikai Tükör elindításával az elméleti és a gyakorlati tudás ötvözése útján 
szeretnénk a szociálpolitika széles területének a tárházát bővíteni, illetve a felhalmozott 
szakmai értékeket nemcsak megőrizni, hanem továbbadni a jelen és az utókor számára 
is. Bízunk benne, hogy a szakma új lapja segítséget ad majd a különböző területen tevé-
kenykedő kollégák mindennapi munkájukhoz, és azokhoz is közelebb hozza a magyar 
szociálpolitikát, akik csak távolról ismerik ezt a területet. Erre egyértelmű garanciát 
jelent a kiváló kollégákból, szaktekintélyekből álló szerkesztőbizottság és a SZIME tag-
jai által képviselt szakmai színvonal. 

Tisztelet és megbecsülés. A Szociális Munka Napja az Országházban 2018-ban.
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Koller Jutka

Tudunk örülni 
a másik sikerének
20 éves a Zala megyei SZIME
A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének 1997-es megalakulása idején „em-
berarcú” volt a szociális szakma. Rendszeresek voltak az intézmények közötti szakmai 
találkozások, az intézménylátogatások, jó szakmai és baráti kapcsolatokat ápoltunk 
egymással, és közvetlen volt a viszony a fenntartókkal is. Tudtunk örülni a másik sike-
rének, és ha szükséges volt, osztoztunk a bánatában. 

Mint a SZIME alapító tagja azért is kezdeményeztem a Zala Megyei Tagozat létrehozását, 
hogy tovább erősítsük egymás között a kapcsolatokat, és hogy egységesen képviselhes-
sük a szociális szakmát, valamint az intézmények érdekeit, értékeit. 

A SZIME Zala Megyei Tagozata 1999. április 14-én alakult meg 18 fővel, nagykanizsai 
székhellyel idősotthonok, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 
fogyatékosok otthona, hajléktalanok átmeneti szállása és gondozási központok intéz-
ményvezetőinek a részvételével. 

Az alakuló ülésen jelen volt Tóth Árpádné SZIME-elnök és Demus Iván válaszmányi 
elnök is. 

A Tagozat öttagú vezetőséget választott a soraiból: 
Elnök: Koller Jutka – Nagykanizsa 
Vezetőségi tagok:  Kollerné Miklósy Erzsébet – Magyarszerdahely

Szabó Magdolna Mária – Zalakomár 
Marketti Judit – Bázakerettye
Kiss Bódog Zoltánné – Zalaegerszeg 

A SZIME Zala Megyei Tagozata a megyében elfogadottá vált mint szociális szakmai 
szervezet. Partnerként tekint rá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala 
Megyei Kirendeltsége, a Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és más szakmai és civil szervezetek.

Rendszeresen felkérést kapunk a megyében meghirdetett magasabb vezetői álláspá-
lyázatokat véleményező szakértői bizottságok munkájában való részvételre és komplex 
szakmai vizsgákon vizsgabizottsági tagként való közreműködésre. 

Aktívan kapcsolódunk az Idősek Nemzetközi Éve alkalmából szervezett programok-
hoz, például a „Sétálólánc” magyarországi mozgalmához, tevékenyen részt vettünk a 
Szociális Expón. 
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Meghívott előadók részvételével többször szerveztünk szakmai napot a jogszabályi 
változásokkal kapcsolatban.

Továbbképzési programot nyújtottunk be Idős, fogyatékos, hátrányos helyzetű gyer-
mekek szociális ellátásának tanulmányozása Erdélyben címmel, s e program minősítést is 
nyert. 

Rendszeresen megünnepeljük a szociális munka napját, 2-3 fővel részt veszünk az or-
szágos ünnepen, szakmai konferenciákon.

A Tagozat szervezte 2009-ben a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 
Egyesülete XI. Nemzetközi Konferenciáját Kistérségi és regionális szociálpolitika európai 
kitekintéssel címmel Zalakaroson a Hotel Karos SPA-ban. 

A tagozat elnökeként kitüntetésre javasolt kollégáim a következő díjakat vehették át:
– 1 fő PRO Caritate-díjat;
– 1 fő Idősekért-díjat;
– 2 fő Szekeres József-díjat;
– 2 fő miniszteri dicséretet;
– 2 fő pedig a helyi Szociális Munka Napja kitüntetést nyerte el.

A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete szervezésében az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma támogatásával indult útjára 2013-ban az Idősek hatá-
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rokon átívelő kulturális és művészeti Ki mit tud?-ja. A Zala megyei fordulót tagozatunk 
szervezte meg a sajtó és az időskorúak nagy érdeklődésének kíséretében. Közel 300 fő 
53 produkcióval lépett színpadra ének, vers, próza, színpadi jelenet, hangszeres zene és 
tánc kategóriákban. 

2014-ben folytatódott az Idősek II. Kárpát medencei kulturális és művészeti vetélkedő-
je, szintén a tagozatunk szervezésében. Megyénkből három kategóriában jutottak tovább 
versenyzők a pécsi fordulóra, majd a Budapesten megrendezett döntőn a versmondónk 
első helyezést ért el. 

A tagozat létszáma az évek során folyamatosan változott, cserélődött, tagságok szűn-
tek meg, illetve újabb tagok jelentkeztek. A létszámváltozásokat nagymértékben befo-
lyásolták a fenntartóváltások, a kollégák nyugdíjba vonulása, s ma már egyre nehezebb 
új tagokat toborozni.

A megmaradt tagokkal jó kapcsolatot ápolunk, a magánéletben is rendszeresen ke-
ressük egymást. 
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Lőrincz Gergely 

Érzékenyülésem története
2010-ben, mikor az a megtisztelő felkérés ért, hogy elfoglalhattam egy régi és nagy múltú 
cég, az Újbuda Prizma K. N. Kft. ügyvezetői pozícióját, nem ijesztett meg a feladat, de 
némi érthető aggódás azért volt bennem, bár már több céget is vezettem korábban. 230 
embernek, ebből 165 megváltozott munkaképességűnek az irányítása egy 29 éves ember 
számára nem kis feladat, ráadásul az első ismerkedős napomon az egyik pszichés beteg 
épp kifakadt, és mikor közölték vele, hogy én leszek az új vezető, szó szerint a vállamon 
sírta el a gondját. Nyilvánvaló lett, hogy itt folyamatos segítségnyújtásra lesz szükség. 
Ezzel önmagában nincs gond, ám elgondolkodtam: mi van akkor, ha mind a 230 nehéz 
sorsú kolléga magánélete a nyakamba szakad, a céges ügyekről nem is beszélve? Sze-
rencsére lelkes kollégákkal kezdtem neki a munkának. Bár a cég pro ilja sok és szerte-
ágazó területet ölelt fel, a nehéznek tűnő munkát feledtette az emberek kedvessége és 
a barátságos hangulat. Az első hónapokban sok dolgot megbeszéltem a kollégáimmal, 
hogy a munkaszervezés javításával még kedvezőbb, a munkát és az egyéni rehabilitáci-
ót segítő intézkedések születhessenek. Igyekeztünk tudatosítani a kerület lakosságával, 
hogy a munkatársaink által a kerület közterületein végzett tevékenység megváltozott 
munkaképességűek által végzett fáradságos munka. A napi munkavégzés, a társadalom-
ban elfoglalt hely és az egyén sokszínű tevékenységei befolyásolják a személyiséget és 
a pozitív önképet. Fontos, hogy mindenki lássa be, ő is lényeges része a szervezetnek, és 
hogy a problémás helyzetek kumulálódása a stabilitást veszélyezteti. Szervezetünk 
jellegéből adódóan minden dolgozónk életminősége fontos a számunkra, és lehetősége-
inktől függően támogatjuk őket. Így többek közt elősegítjük a koncertekre, színházba 
való eljutást, és különbuszos látogatást szerveztünk a kecskeméti Mercedes gyárba. 

Igazgatásszervező, a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkor-
mányzathoz tartozó Újbuda Prizma Kft. ügyvezető igaz-
gatója. 

2010 óta dolgozik szociális területen. A megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatosan azt 
a széles körű igényt fogta össze, ami a szociális területre 
jellemző: kommunikációs nyíltságot és egymás segítését 
az akkreditált foglalkoztatók együttműködésében. 

Megszervezte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
rában a Megváltozott Munkaképességűek szakmai osztá-
lyát.
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Lényegesnek tartjuk, hogy rendszeres orvosi szűrővizsgálatokon vehessenek részt, és 
bevezettük az ingyenes – nagyon közkedvelt – masszázs lehetőségét. Ez annyira bevált, 
hogy ma már megváltozott munkaképességű masszőrt alkalmazunk főállásban. Tisz-
tában vagyunk azzal is, hogy jó néhány dolgozónk kénytelen olykor izetési előleget 
kérni, amit ez idáig meg is adtunk.

A megváltozott munkaképességűek hatékony foglalkoztatása olyan duális rendszer, 
ahol döntő szerepe van a munkát közvetlenül irányító vezetőknek, ezért olyan kiválasz-
tási mechanizmust vezettünk be, melynek során az általános vezetési ismereteken túl 
alapvető követelményként támasztottuk a következő kompetenciákat:

–  empatikus képesség annak átérzésére, hogy milyen gondokkal, mentális problé-
mákkal küzdenek a sérült emberek;

–  magas fokú szociális, társas intelligencia, hiszen a több embert foglalkoztató 
közös munkahelyen a kölcsönös tolerancia alapvető követelmény;

–  döntéshozó képesség, ami a vezetőtől szakismeretet, határozottságot, egyértel-
műséget és jó időzítést követel meg;

–  a csapatban való gondolkodásra való képesség, ami vonatkozik a beosztottak 
csoportjába tartozókra és a vezetői kollektívába való beilleszkedésre is.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonpro it Kft. szervezet a következő főbb területeken 
látja el feladatait:

– kötészet;
– parkfenntartás;
– út- és közműépítés;
– biztonságtechnika;
– állásközvetítés és társasházkezelés.

Ez mind olyan tevékenység, amelyet ha jól végzünk, hosszú távon munkát biztosítha-
tunk a megváltozott munkaképességűek részére. Ezért menedzsmentünk kiemelt fele-
lőssége, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk a megrendelőinknek, ami csak úgy ga-
rantálható, ha nap mint nap törődünk a dolgozóinkkal, világos célokat tűzünk ki 
számukra, és olyan biztonságot nyújtunk nekik, hogy hosszú távon tervezhessünk egy-
mással. Tevékenységünk közel 80%-át úgy végezzük, hogy a XI. kerület (amely Budapest 
legnagyobb kerülete) lakosságával közvetlenül is érintkezünk, s a nálunk dolgozók, 
átérezve ennek jelentőségét, magatartásukkal kivívják a kerület lakosainak elismerését. 
Ezt elősegítendő rendszeresen tartunk képzéseket, érzékenyítő tréninget. Lehetőséget 
biztosítunk szakmák tanulására is, ennek érdekében többször szerveztünk OKJ-s kép-
zéseket. A menedzsment tagjaival mi is képezzük magunkat, egyetemi tanulmányokkal 
is erősítve elméleti tudásunkat. 

Az egyén fejlődésére, gondolkodására nagy hatással van az őt körülvevő közösség, 
ezért bevezettük a következő, társas kapcsolatokat fejlesztő rendezvényeket:
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–  Prizma nap, ahol kötetlen programok keretében az egyes munkahelyi közösségek 
jobban megismerkedhetnek, utána akár a magánélet szintjén is támogatva egymást. 

–  Prizma egészségnap, ahol dolgozóink számára biztosítjuk az alapvető egészségügyi 
vizsgálatokat, és olyan felvilágosító előadásokat tartunk, amelyek mindig érdeklő-
désre tartanak számot.

–  Prizma karácsonyi rendezvény, ahová legtöbbször a Nemadomfel Együttes kivá-
ló csapatát hívjuk fellépésre. Emellett amatőr művész dolgozóink saját verseiket, 
zeneszámaikat adhatják elő társaik előtt, a közösen elfogyasztott ünnepi ebéd során 
pedig felszabadult hangulatban anekdotázhatnak.

Összességében ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a munkahelyi kollektív szellemi-
séghez, amely nélkül nem érhetők el tartós eredmények.

Munkánk során elengedhetetlen, hogy a társcégekkel is kapcsolatot tartsunk, meg-
ismerjük eredményeiket, új módszereiket. Ebben nagy segítségünkre van a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara, ahol az általuk rendezett összejöveteleken sok olyan do-
logra hívják fel a igyelmet, melyek jól alkalmazhatóak a mindennapokban.

Az Újbuda Prizma 8 éves vezetése során olyan tapasztalatokat sajátíthattam el, amelyek 
birtokában, úgy vélem, a jövőben is sokat tehetek a megváltozott munkaképességű 
emberek boldogulásáért.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

108 

Mészáros Klára

Megtanultam szeretni, elfogadni
Gyermekként sokszor változik az elképzelésünk arról, milyen szakmát szeretnénk, és 
eközben sok minden hatással van ránk. Valami, ami mély nyomot hagy bennünk, legyen 
ez egy családtag, egy élmény, óvodai-iskolai emlék vagy csak egy pillanat, amikor meg-
fogalmazódik bennünk, hogy mit is szeretnénk az életben elérni. Emellett természetesen 
az ember személyisége is meghatározó, hogy milyen területen érzi jól magát. Úgy gon-
dolom, a szociális pályára a legtöbbünket valamiféle személyes tapasztalat vezeti.

Viszonylag nagy családot mondhatok a sajátomnak. A gyerekkorom két helyszínre és 
két családra osztható. A kertvárosi részből tanyára kerültem, megtapasztalhattam a két 
eltérő világot és a benne élők hétköznapjait. A nagyszámú rokonság lehetővé tette szá-
momra, hogy sok tapasztalatot gyűjtsek. A családban megtanultam szeretni, elfogadni, 
kiállni magamért és másokért, ahogyan azt is, hogy nincs megoldhatatlan probléma, és 
természetesen a munka tiszteletét. Nagyon sok, számomra fontos és valószínűleg a 
későbbi választásaimra is hatással lévő momentum volt az életemben, nem tudnék külön 
kiemelni egyet. Sok szép és kevésbé szép emlék, melyek egymásra épülve alakították a 
jelenlegi személyiségemet. Mások szerint mindig vidám vagyok, és pozitív a hozzáállásom 
mindenhez. Annyi biztos, hogy már iatalon sokaknak segítettem elintézni bizonyos 
dolgokat – nem azért, mintha többet tudtam volna náluk, hanem mert nem féltem kér-
dezni, és mivel hiszek abban, hogy sok minden megoldható. 

A szociális ellátórendszer működését korán és első kézből tapasztalhattam meg. 
Szerencsére minden területen jó emberekkel hozott össze az élet. 

A pályaválasztásban nagymértékben befolyásolt az egészségi állapotom. Fiatal voltam, 
amikor gerincferdüléssel diagnosztizáltak, és annak ellenére, hogy szorgosan gyógytor-
náztam, fűzőt viseltem, elkerülhetetlen volt az operáció. Az állapotomon itthon és kül-
földön is próbáltak javítani, sajnos sikertelenül. Sok időt töltöttem kórházban, így évet 

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán vég-
zett szociálpedagógus szakon. Elvégezte a Károly Róbert 
Főiskola Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központ-
ja által szervezett foglalkoztatási rehabilitációs mentorkép-
zést. 

2010-től az Alfa Rehabilitációs Nonpro it Közhasznú Kft. 
rehabilitációs mentora,

2018-tól pedig már tanácsadója is.
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kellett ismételnem, és újragondolnom, mi lenne a legmegfelelőbb számomra. Gimnázi-
umban tanultam tovább: az iskola részéről azt a támogatást kaptam, hogy nem kellett 
a könyveimet vinnem, minden szünetben a könyvtárból hoztam ki, ami a következő 
órához kellett. Nehéz volt a negyedik év végén eldöntenem, hol és mit tanuljak a továb-
biakban. A gyógypedagógia és a szociálpedagógia volt az első két helyen, hiszen ez állt 
hozzám a legközelebb. Végül szociálpedagógiát tanultam. Abban az időben szerettem 
volna iskolai szociális munkásként dolgozni, de nem találtam megpályázható helyet. 
Nagyon sok helyre beadtam a jelentkezésemet, és sok állásinterjún vettem részt. 
A munkahely kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a leendő munkaadóm legyen 
igyelemmel az egészségi állapotomra. Mint több helyen, itt is meglepődve tapasztaltam, 

hogy a gerincferdülésemből adódó alacsony termetem miatt nem tudták elképzelni, 
miként érvényesülhetnék szociális területen. Sokan tartanak a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalóktól, félnek attól, hogy nem terhelhetők, hogy nem tudnak 
beilleszkedni. Azt is meg kell említeni, hogy a munkakörnyezet sem volt mindenhol 
megfelelő. Mikor az álláskeresés kezdetén a nyílt munkaerőpiacon próbálkoztam, hiába 
gondoltam úgy, hogy rendelkezem a szükséges kompetenciákkal, nem alkalmaztak. 

Időközben ajánlották, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató helyek-
re is adjam be a jelentkezésemet. Itt is ragaszkodtam ahhoz, hogy a végzettségemnek 
megfelelő területre kerüljek, s végül a jelenlegi munkahelyem volt az, ahová be is hívtak 
állásinterjúra rehabilitációs mentor munkakörre. Akkor még nem volt kialakult fogal-
mam erről a munkáról, hiszen a szociális területnek egy speciális része. Nagyon örültem, 
hogy végül engem választottak. Részmunkaidőben kezdtem el dolgozni, így nem okozott 
nagy terhet az utazás, és izgatottam kezdtem neki az új ismeretek elsajátításának. 

A cég mindig előnyben részesíti azt, aki megváltozott munkaképességű, de a dolgo-
zóktól a szakképzettségüknek megfelelő, magas színvonalú munkavégzést várják el. 
A feladataimat önállóan és teamben is kell végeznem. Mivel nekem ez az első munkahe-
lyem, igazából itt tudtam átültetni a gyakorlatba az addig megtanultakat, és kamatoz-
tatni a tudásomat. Úgy érzem, hogy a munkában töltött idő alatt sokkal többet tanultam, 
mint az iskolapadban: megtapasztaltam, hogy nincs két egyforma ember vagy probléma, 
sőt egyforma megoldások sincsenek. Bővebb ismereteket szereztem a különböző típusú 
egészségkárosodásokkal járó hátrányokról, a munkavégzésre gyakorolt hatásaikról. 

Már az első lépéstől, az állásinterjútól ott vagyunk a munkavállalóink mellett. Min-
denkivel jól tudok együttműködni, ez segíti a közös munkát. Az, hogy teamben dolgozunk, 
könnyebbséget jelent, mert meg tudjuk beszélni a felmerülő kérdéseket, és azonnali 
visszajelzést kapunk. Ez a munkakör mindennap tartogat valami kihívást, ugyanakkor 
motivál a folyamatos fejlődésre. Az elmúlt közel 10 év alatt rengeteg tapasztalatot, 
ugyanakkor bizonyosságot is szereztem arról, hogy megváltozott munkaképességgel is 
eredményesek lehetünk a szakterületünkön. Ezt a szemléletet igyekszem átadni min-
denkinek. 
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Ferter Attila 

In memoriam 
Petrich István
Állunk a sírnál. Megdöbbenve, értetlenül. Hisz annyi terve 
volt még! Élete során mindig előre tekintett, mindig új kihí-
vásokat, feladatokat keresett. Ma úgy mondanánk, innovátor 
volt, s annak kiváló. Rövid, súlyos betegség vitte el. Amikor 
már a nehezén túl volt, amikor már szerető családja és bará-
tai, ismerősei bíztak teljes felépülésében, s hogy újra közöttük lehet, jött a kegyetlen hír: 
Petrich István elhunyt, izikailag nincs tovább közöttünk. Fizikailag, mert személyisége, 
munkássága és a munkával kivívott szakmai tisztelet közöttünk marad.

Petrich István a – jelenlegi nevén – Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális 
Intézmény vezetője volt 1983-tól 2012-ig. Irányítása alatt rohamosan fejlődött az intéz-
mény izikailag, szakmailag is, ekkor alakult ki ma is működő struktúrája. Ő harcolta ki 
Bácsborsódon a két új szárny megépítését, hogy az ellátottak emberhez méltó körülmé-
nyek között élhessenek (1984-ben elindult a mai IV-es szárny építése, majd 1990-ben 
elkészült az V-ös szárny is: az itt kialakított alagsori rész számtalan képzésnek, rendez-
vénynek, néhány esetben lakodalomnak is kulturált helyet biztosított). Bácsalmáson is 
új szárny épült a meglévő épülethez, a megyében először itt nyílt lehetőség emelt szintű 
ellátás nyújtására. Bácsborsódon egy meglévő helyiséget kápolnává alakíttatott át, hogy 
a vallásukat gyakorló ellátottak hitélete zavartalan legyen.

Vallotta, hogy a jó vezetőnek folyamatosan képeznie kell magát, hogy választott hi-
vatását minél magasabb szinten gyakorolhassa, és segíthesse kollégáit, hogy ők is fej-
lődhessenek. 1997-ben szociális asszisztens végzettséget szerzett az OPNI Tündérhegyi 
Osztályán, 1999-ben pedagógia szakos nevelőtanár végzettséget az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán, 2002-ben Szombathelyen szerzett szakvizsgázott szociálpeda-
gógus végzettséget, ezzel párhuzamosan pedig Pécsett szociálpolitikus végzettséget és 
szociál-terápiás szerepjáték-alkalmazó oklevelet.

A megyében elsőként (a szakmai irányvonal fejlődését megelőzve) az általa vezetett 
intézményben kerültek elhelyezésre az ellátottak pro il szerint gondozási egységekbe 
szervezve. Az elsők között szervezte meg a környező településeken a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátását. 

Elkötelezett volt a szakmai személyiségfejlesztés mellett, vallotta, hogy a minőségi 
ellátás alapja a jól képzett szociális szakember. Ezért mind az intézmény dolgozói, mind 
a környékbeli érdeklődők számára elérhető képzéseket szervezett: a szociálisgondozó- 
és ápolóképzések rendszeressé váltak, de megszervezte a szociális gondozó- és szerve-
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zőképzést, valamint a főiskolai gyógypedagógus képzést is. Emellett számtalan magas 
színvonalú szakmai továbbképzés szervezője és előadója volt. 

Mindezek mellett vállalta a megyei módszertani feladatok ellátását, a közreműködé-
sével, illetve irányításával több jelentős szakmai kutatást folytattak:

– A pszichiátriai és szenvedélybetegek területi ellátásában jelentkező anomáliák vizsgá-
lata (Zárótanulmány, 1998.)

– Antiszociális személyek a szociális ellátásban – Bács-Kiskun megyében – vizsgálat.
– Antiszociális személyek a szociális ellátásban – Zala-, Győr-Moson-Sopron, Szolnok 

megyében – vizsgálat.
2006-ban az általa irányított intézmény nyerte el a Magyar Ápolási Egyesület Szoci-

ális Szekció V. Országos Konferenciájának szervezési jogát
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy irányításával a bácsborsódi intézmény a szoci-

ális szakma szellemi központjává vált Bács-Kiskun megye déli részén.
Szakmai tevékenységét mind a szakmai vezetők, mind a környéken élő települések 

szakemberei nagyra tartották, elismerték:
– 2005-ben „Pro Caritate”-díjat adományozott részére az I júsági, Családügyi, Szoci-

ális és Esélyegyenlőségi Miniszter;
– 2008-ban „Miniszteri elismerő oklevelet” vehetett át a Bácsborsódi Dolgozói Kol-

lektíva nevében;
– 2009-ben a „Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt”-kitüntetést vehette át a 

Magyar Köztársaság Elnökétől;
– 2012-ben „Bácsborsód Községért” díjban részesült, s ugyanez évben vehette át a 

„Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért”-díjat is.
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Muháné Pál Enikő – Bálint Sugárka

Közösségépítési gyakorlat 
Józsefvárosban
A Kesztyűgyár Közösségi Ház intézményének létrehozása a Józsefvárosi Önkormányzat 
hosszú távú és komplex kerületfejlesztési koncepciójának egyik legfontosabb mérföldköve 
volt. Egy új, kifejezetten a helyi közösségi célokat szolgáló, emblematikus intézmény kiala-
kításának a szükségszerűsége 2002-ben realizálódott, azzal a nem titkolt elsődleges céllal, 
hogy az akkoriban még a kerület egyik legszegényebb és legelszigeteltebb városrészében, 
a Magdolna-negyedben egy, a helyi közösségi értékeket és erőforrásokat megmozgató, a 
helyi kultúrákat és hagyományokat óvó, élhetőbb, szerethetőbb és biztonságosabb városrészt 
alakítsanak ki. 

A Józsefvárosi Önkormányzat először 2002-ben indított komoly beruházást a Mátyás 
téren – ebben az évben, hosszú évtizedek elhanyagoltságát követően újította meg a teret, 
hogy a környékbeli lakosok számára élhetőbb, biztonságosabb és barátságosabb kör-
nyezetet alakítsanak ki. A felújítást követő néhány hónapban azonban a teret ellepték a 
céltalan iatalok erőszakos és hangoskodó csoportjai, ennek következtében a növényzet, 
illetve a kitelepített utcabútorok és játékok állapota drasztikus romlásnak indult – a 
környékbeli családok továbbra is elkerülték a területet. Ezt követően született meg a 
döntés egy átfogóbb és helyspeci ikusabb koncepció kidolgozására, illetve egy többfunk-
ciós közösségi ház kialakítására. 

Mivel Józsefváros Önkormányzata fontosnak tartotta, hogy a létrehozandó intézmény 
jellege és annak közvetlen izikai környezete valóban illeszkedjen a környékbeli családok 
közösségi és szociális igényeihez, 2006 tavaszáig több lakossági fórumot is szervezett 
a témában. Az Önkormányzat ezeknek a fórumoknak a keretében a tervezett koncepci-
ókat és javaslatokat részletesen ismertette az érdeklődőkkel, és kikérte róluk a vélemé-
nyüket. A lakosság egyértelmű igénye az volt, hogy mind a Mátyás téri fejlesztések, mind 
a majdani Közösségi Ház külleme őrizze meg a terület hagyományos kulturális és épí-
tészeti értékeit, és azokhoz szervesen illeszkedjen. A Közösségi Ház „Kesztyűgyár” el-
nevezése is jól példázza, hogy a korábban valóban kesztyűgyárként működő, de funkci-
ójában már haszontalan ingatlan történetiségét megőrizték.

Az előkészítő folyamatokba, majd a tervezési fázisba az Önkormányzat olyan külső 
szakemberek segítségét is igénybe vette, mint az MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zete és a Corvinus Egyetem, valamint számos közösségszervező, építész és szociális 
munkás segítette a folyamatot. 
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Fotó: Nyári Gyula – Lakossági fórum a Mátyás téren 2006 tavaszán

Az újratervezési és a kivitelezési fázisban a környékbeli lakókkal és a Magdolna-negyed 
területén élő más családokkal való együttműködés során ugyan voltak nehézségek, de 
a bevont közösségépítő technikák alkalmazásával sikerült kompromisszumos megoldá-
sokra jutni. 

A Közösségi Ház tervezésekor olyan többfunkciós közösségi tér kialakítására töre-
kedtek, amely korosztálytól függetlenül hívogató lehet főleg a környékbeli iatalok és 
azok családjai számára. Ehhez a tervezési és együttműködési időszakhoz köthető a 
kerületi civil szervezetekkel való szükségszerű (mára már hagyományossá vált) együtt-
működés, mely a terepismeretet, a lakossággal való érdemi kommunikációs technikák 
kialakítását, illetve a helyi szükségletek és igények széles spektrumú megismerését is 
segítette. 

Fontos szempont, hogy a helyi szintű problémáknak ez a fajta megismerése váltotta 
ki az Önkormányzat azon hosszú távú célját is, miszerint olyan közösségi tér jöjjön létre, 
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mely a területen élő hátrányos helyzetű családok számára ingyenesen hozzáférhető, 
felzárkóztató és hátrányukat valósan csökkentő programok, illetve szociális jellegű 
szolgáltatások révén képes elősegíteni azok tényleges társadalmi felzárkózását.

Végül 2006-ban megkezdődött az építkezés, és 2008 augusztusában a Magdolna Ne-
gyed Szociális Városrehabilitációs Program második ütemének keretében a Mátyás tér 
15. szám alatti, évek óta üresen és kihasználatlanul álló egykori kesztyűgyári ingatlan 
újratervezett épületében megnyitotta kapuit a Kesztyűgyár Közösségi Ház, mely mára 
már nemcsak a Magdolna-negyed, de egész Józsefváros emblematikus intézményévé 
vált.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház fenntartója a Józsefvárosi Önkormányzat, de működ-
tetéséért 2015 óta a Józsefváros Közösségeiért Nonpro it Zrt.1 vállal szakmai felelőssé-
get. A Közösségi Ház által biztosított szolgáltatások és programok a Józsefvárosi Önkor-
mányzat olyan önként vállalt feladatai, melyeket a kerületi családok számára a kezdetek 
óta térítésmentesen biztosít.2

Fotó: Bujnovszky Tamás – Kesztyűgyár Közösségi Ház, utcai homlokzat, 2008.3

Megnyitása óta a Közösségi Ház kiemelt feladata a rendszerszemléletű szolgáltatás-
nyújtás, ezért az állandó és alkalmi együttműködő partnerek visszajelzéseire nagy i-
gyelmet fordítunk: a közoktatási intézmények, a kerületi védőnői hálózat, az idősellátás 
területén dolgozók, a kerületi család- és gyermekjóléti intézmények, a civil szervezetek 
stb. szakemberei részére rendszeres szakmaközi egyeztetéseket biztosítunk, szakmai 
továbbképzéseknek, konferenciáknak adunk helyet, illetve a Közösségi Ház i júsági 

1 A 2010-ben alakult Józsefváros Közösségeiért Nonpro it Kft. jogutódjaként.
2 Kivételt képez a kerületi gyermekek részére kötelezően biztosítandó nyári gyermekétkeztetés, melyet a 
Közösségi Ház nyári napközis tábor keretében biztosít a kerületi hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek részére.
3 Forrás: http://alfoldigyorgy.hu/projects/glove-factory-community-center-kesztyugyar-kozossegi-haz-bu-
dapest-matyas-sqr-ter/
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programjaiban dolgozó szakemberek révén a helyi jelzőrendszeri tanácskozások állan-
dó résztvevői vagyunk. 

Az intézmény kiemelt feladatának tartja, hogy minden hátrányos szociális és társa-
dalmi helyzetben lévő célcsoportot támogasson, illetve az ilyen irányú törekvéseknek 
otthont adjon, ezért nemcsak i júsági, szabadidős, kulturális, családi és sportprogramo-
kat biztosítunk, hanem munkaerőpiaci reintegrációt támogató programokat és képzé-
seket fogadunk be, illetve különféle tanfolyamokat és kompetencianövelő foglalkozáso-
kat is szervezünk.

A digitális szakadék áthidalására jelenleg a VEKOP 6.2.1. pályázati program keretében 
tovább folytatjuk az informatikai képzést, illetve még idén szeretnénk elindítani nyolc-
osztályos végzettségre épülő OKJ-s képzéseinket is, többek közt a bolti eladó, óvodai 
dajka, kőműves, burkoló és targoncavezető szakmákban. 

KKH – Informatikai képzés

Ennek a pályázati programnak a keretében a Közösségi Ház olyan saját megvalósítá-
sú programelemeket is meg tud inanszírozni, mint a március végén megrendezett 
speciális állásbörze a megváltozott munkaképességűek, vagy az októberre tervezett 
pályaválasztási és pályaorientációs börze a kerületi 7–8. osztályos diákok részére. 
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KKH – Speciális állásbörze 2019 márciusában

A Közösségi Ház a Magdolna Negyed Szociális Városrehabilitációs Program II. ré-
szeként, pályázati forrásból épült. Bár a fenntartását és éves költségvetését József-
város Önkormányzata saját forrásból biztosítja, az intézmény számára mindig is 
kiemelkedően fontos volt, hogy működését olyan, elsődlegesen pályázati forrásokból 
is inanszírozni tudja, mint a Magdolna Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
III. üteme, vagy az épp most indult Magdolna–Orczy Negyed Szociális Városrehabi-
litációs Program. 

Ezen túl az intézmény sikeres bűnmegelőzési célú pályázati programot is működ-
tet, melyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázati 
keretösszegéből valósít meg.

A Közösségi Ház további bevételi forrása, hogy a rendelkezésére álló infrastruk-
túrát nem közösségi célú programok szervezésére bérbe-, illetve használatba adja. 

A Közösségi Ház elérhetőségei:
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Tel:06 1 788 1344
E-mail: info@kesztyugyar.hu, web: http://kesztyugyar.hu/
FB: https://www.facebook.com/kesztyugyar/?ref=br_rs
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A speciális börze megrendezésének lehetősége újabb kapukat nyitott meg előttünk, 
hiszen korábban csak hagyományos állásbörzék szervezésével, illetve a saját magunk 
által működtetett álláskereső klub révén volt lehetőségünk a munkaerőpiaci reintegrá-
ciós törekvéseket támogatni. A börze során szerzett szakmai tapasztalatainkat igyek-
szünk hosszú távon kamatoztatni.

KKH – „Én/idő” – program a Fókusz Női Közösségi Központban

2011 óta intézményünk iskolai felzárkóztató program keretében tanoda jellegű szol-
gáltatást is biztosít a kerületi általános iskolás gyermekek számára – ez év elején a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett4 „A tanodaszolgáltatást 
működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” pályázati felhívására 
eredményes pályázatot nyújtottunk be. A „Zsendülő tanoda” a Közösségi Házzal szem-
közti épületben, a Mátyás tér 14. szám alatt immár külső telephelyként üzemel. Ezzel 
egyidejűleg természetesen a mentorprogramunkat is folytatjuk – a Közösségi Házban 
délelőttönként magántanulói státuszú, iskolai beilleszkedési problémákkal küzdő ia-
taljaink kapnak oktatási, illetve szükség szerint pszichológiai segítséget. Intézményünk 
ebbe a programba 2011 óta folyamatosan fogad önkéntes tanárokat, szakmai gyakorla-

4 Pályázati kiírás az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében.
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tos főiskolai hallgatókat, illetve a középiskolai közösségi szolgálatukat teljesíteni kívánó 
iatalokat.

A Közösségi Ház tavaly, ugyancsak külső telephelyén, a Fókusz Női Közösségi Köz-
pontban (Magdolna utca 47.) elindította „Én/idő” elnevezésű alprogramját is, melynek 
keretében a kerületben élő, 0–3 éves korú gyermeket nevelő anyukák számára térítés-
mentesen biztosítunk gyermekfelügyeletet, gyermekmegőrzést, interaktív előadásokat, 
pszichológiai tanácsadást, kézműves-, sport- és különféle szabadidős programokat.

Intézményünk állandó szakmai együttműködő partnere az Alföldi utcában működő 
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – a Befo-
gadó Otthonban lévő gyermekek számára mind szabadidős programjainkban, mind a 
tanodai programjainkban biztosítunk állandó részvételi lehetőséget. Tavaly már a nyári 
napközis tábor idejére is fogadtunk a Szakszolgálattól gyermekeket – hetente öt fő szá-
mára biztosítottunk szünidős programokat. 

Ugyanilyen aktív kapcsolatot ápolunk a Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermek-
védelmi Központ által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthonával és a Családok Át-
meneti Otthonával. 

A szolgáltatási és a programstruktúra kialakításakor intézményünknél elsődleges 
szempont a helyi szükségletek és igények maximális igyelembevétele, az azokhoz való 
minél szélesebb körű alkalmazkodás, így hétfőtől péntekig 08.00-tól 19.00 óráig tartunk 
nyitva – a délelőtti idősávban felnőtt, a délutáni és az esti idősávokban jellemzően gyer-
mekprogramokat szervezünk. A nyitvatartási rend és az egyes programok igazodnak a 
családok szükségleteihez, életviteléhez és napirendjéhez. Az elsődleges cél, hogy nyitott 
térként mindenki megtalálja a saját szükségleteihez alkalmazkodó programokat, így 
azok időbeosztása a valós igényekhez igazodik.

Az elmúlt 10 évben a Közösségi Ház környezetében számos nagy volumenű beruházás 
valósult meg, illetve a városrehabilitációs programok mentén megújult a izikai környe-
zet is. Ez a fajta átalakulás a környéken élő lakosok szükségszerű kicserélődésével is 
együtt jár, ám az alapvető célcsoportunk változatlanul megmaradt: látogatói létszámunk 
évente eléri a közel 20 ezer főt.

A Közösségi Házban dolgozó munkatársak szakmai kompetenciáira, azok erősítésére 
nagy gondot fordítunk, felvételükkor mindig fontos szempont az iskolai végzettség, a 
szakmai tapasztalat, a helyismeret és a hasonló területen végzett munkatapasztalat. A 
munkáltató kiemelt igyelmet fordít arra, hogy a területen élők speciális közösségi, 
szociális igényeire igyelemmel olyan kollégákat foglalkoztassanak, akik megfelelő 
szakmai hozzáértéssel, ugyanakkor folyamatos megújulással képesek ezt a fajta munkát 
ellátni.

A Közösségi Ház saját sportudvarral is rendelkezik, melyet állandó használatra a 
Lakatos Menyhért Általános Iskola tanulói számára is rendelkezésre bocsát, ezentúl a 
pincehelyiségben lévő zeneszobát kerületi zenészek és zenekarok ingyenes próbatermi 
lehetőségként is használhatják.
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Csótya Szilárd

Sokszínűség a rehabilitációs 
foglalkoztatásban
Az Alfa Rehabilitációs Nonpro it Közhasznú Kft. rövid története

Az Alfa Rehabilitációs Nonpro it Közhasznú Kft. hazánk egyik legrégebbi rehabilitá-
ciós foglalkoztató szervezete, kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk. Jog-
előd szervezeteit igyelembe véve a Társaság közel 35 éves múltra tekinthet vissza. 
Büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonosunk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége, amely Magyarország egyik legnagyobb civil szövetsége. A MEOSZ 
azzal a céllal alapította meg az Alfa Ipari Vállalatot, hogy lehetőséget teremtsen meg-
változott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és ezzel elérhető célokat, teljesebb 
életet biztosítson munkavállalóink számára, illetve hogy foglalkoztatásuk által előse-
gítse társadalmi integrációjukat. A Vállalat mára cégcsoporttá nőtte ki magát, amelynek 
zászlóvivője az Alfa Rehabilitációs Nonpro it Közhasznú Kft. Jelenleg 8 üzemünk műkö-
dik Budapesten és az ország különböző településein, tevékenységük tökéletesen illesz-
kedik a szakmai rehabilitációs célok mozaikjába. A Társaság létszáma 320 fő, melynek 
92%-a megváltozott munkaképességű dolgozó, akik a vállalat működésének minden 
területén, a portaszolgálattól egészen az üzemvezetői szintig kiváló teljesítményükkel 
járulnak hozzá a Vállalat eredményes működéséhez.

Az Alfa Kft. sok változáson ment keresztül története során, számtalan hatás érte akár 
a piaci partnerei, akár a jogszabályi környezet irányából, de minden esetben igazodott 
a kihívások adta körülményekhez, és biztosította megváltozott munkaképességű dol-
gozói részére a stabil és kiszámítható foglalkoztatást. A korábbi évtizedek alatt és a 
jelenlegi vezetés fókuszában is a munkavállalók állnak, mert meggyőződésünk szerint 
munkatársaink jelentik a Társaságot. A közel három és fél évtizedes múltra visszate-
kintve megemlíthetünk 14 telephelyen zajló foglalkoztatást, említést tehetünk több mint 
600 fős vállalati létszámról is. Bár ez már a múlt, a hosszú évek alatt megszerzett ta-
pasztalatokat, emlékeket, tanulságokat ma is őrizzük, hiszen számos munkatársunk 
több mint két évtizede tagja az Alfa csapatának, és büszkék vagyunk arra, hogy vezető-
ink között is találunk „régi motorosokat”.

Az Alfa Rehabilitációs Nonpro it Közhasznú Kft. központosított adminisztrációval 
működik, központja a budapesti székhelyén található telephelye. Itt látjuk el a munkaügyi, 
üzemeltetési, pénzügyi, valamint szociális feladatokat. Rehabilitációs tanácsadó, mun-
kavédelmi képviselő és mentorok segítik a megváltozott munkaképességű dolgozók 
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rehabilitációs foglalkoztatását. Társaságunk szakmai pro ilját úgy alakítottuk ki, hogy 
illeszkedjen az adott térségek professzionális igényeihez. Tevékenységeink sokrétűsége 
lehetőséget biztosít a megváltozott munkaképességű dolgozók készségeihez, képessé-
geihez igazodó feladatok ellátására. Társaságunk 2012 óta varrodai és csomagolási, 
valamint asztalosipari tevékenységét fejlesztette jelentősen célgépek vásárlásával, me-
lyeket a mai napig eredményesen használunk.

A korábbi, NRSZH által kiírt munkahelyteremtő pályázatokon sikerrel vettünk részt. 
Az elnyert támogatásból olyan beruházásokat valósítottunk meg, amelyek a termelési 
kapacitás bővítését, új termékek gyártását, valamint a meglévő termelési folyamatok 
optimalizálását célozták. Kiemelt szerepet kapott a beszerzések során a megváltozott 
munkaképességű dolgozók szervezetére ható környezeti terhelés folyamatos csökken-
tése. Az elnyert összegekből régi gépeinket cseréltük le sokkal hatékonyabb, magasabb 
munkabiztonsági szintet képviselő átalakított gépekre, s ezeket az átalakításokat meg-
változott munkaképességű dolgozóink igényei szerint valósítottuk meg. A beruházások-
nak köszönhetően jelentősen nőtt a termelékenység, és nagymértékben csökkent az 
energiafelhasználásunk.

Csomagolási üzemeinkben több telephelyen közel 200 főt foglalkoztatunk. Úgy 
véljük, hogy megváltozott munkaképességű kollégáink számára a képességeiknek és 
készségeiknek megfelelő foglalkoztatást tudunk biztosítani. Digitális nyomdánk teljes 
körű kötészeti részleggel is rendelkezik, szinte valamennyi nyomdaipari tevékenységre 
alkalmas digitális gépeivel, illetve magasan képzett szakembergárdájával képes ki-
szolgálni a megrendelői igényeket. Asztalosüzemünk széles termékkínálattal áll óvodai 
és bölcsődei intézmények rendelkezésére. Varrodáink széles bérmunka-szolgáltatási 
palettával rendelkeznek. Budapesten egy egészségfejlesztő részleget működtetünk, 
ahol speciális tornagépekkel, valamint masszázzsal segítjük elő vendégeink, valamint 
munkatársaink egészségi állapotának javulását. Számunkra kiemelten fontos, hogy 
dolgozóink egészségesen és környezettudatosan éljenek. Munkatársaink részére víz-
tisztító berendezést biztosítunk, amely magas higiéniai igényeket is kielégít.

A foglalkozási rehabilitáció megvalósítására való törekvés az Alfa Kft.-nél a min-
dennapi működés szerves része. A foglalkoztatás során alapvető szempont, hogy a 
dolgozók munkavégzése ne csak jövedelmet, hanem az egyéni szakmai fejlődést, az 
önbecsülés erősödését és ezzel a rehabilitáció megvalósulását is eredményezze. Múlt-
beli és jövőbeli beruházásaink is ezt a célt szolgálják.

A Társaság vezetésének kiemelt feladata, hogy az elért szakmai rehabilitációs célokat 
minden évben újból és újból elérje, és javítson is rajtuk. Ehhez a folyamatosan csökkenő 
intenzitású bér- és költségtámogatási rendszerben nemcsak a bevételeinket kell növel-
ni, hanem a működési költségek optimalizálása, csökkentése is fontos feladat. Elkötele-
zettek vagyunk ugyanakkor amellett, hogy megváltozott munkaképességű dolgozói 
létszámunkat a lehető legmagasabb szinten rögzítsük.
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Csomagoló üzemegységeink
Budapest
A legtöbb megváltozott munkaképességű dolgozót budapesti székhelyen működő cso-
magolóüzemünk foglalkoztatja. Székhelyünk mind tömegközlekedéssel, mind pedig 
egyéb módon kiválóan megközelíthető, akadálymentesített épület. Az ingatlan három 
szintjéből kettőben folyik termelés, gyártás, a legfelső szinten a központi adminisztrá-
ciót végző kollégák dolgoznak. Az ingatlanba való bejutás kerekesszékes munkatársaink 
és vendégeink részére problémamentes, az épületben való közlekedést lift segíti. Az 
elmúlt években az NRSZH által kiírt munkahelyteremtő pályázatokon sikerrel indult a 
Társaság, így lehetőség nyílt az átalakításra, olyan munkahelyeket hozva létre, ahol a 
jelentősen megnövekedett létszám és a sok alapanyag feldolgozása jól kezelhető. Tekin-
tettel arra, hogy beruházásaink során minden esetben kiemelten igyeltünk a megvál-
tozott munkaképességű dolgozók szervezetére ható környezeti ártalmak csökkentésé-
re, az előbbiekben említett pályázati forrásból olyan átalakítást is megvalósítottunk, 
ahol a ragasztási folyamatok elkülönítve, helyi elszívást alkalmazva valósíthatók meg.

Az üzem létszáma idén 120 fő, melynek 99%-a megváltozott munkaképességű dol-
gozó. Büszke vagyok rá, hogy az üzem teljes keresztmetszetében kiválóan teljesítenek 
kollégáim, a legapróbb hajtogatási művelettől az üzem vezetéséig bezárólag.

Az üzem tevékenységének teljes kapacitását bérmunka fedi, melynek gerincét a kö-
tészeti tevékenység képezi. E munkák részfolyamatai tökéletesen illeszkednek a reha-
bilitációs szakmai feladatokba, s elvégzésükkel a komoly izikai munkától mentesítve 
minden munkatársunk számára teljesíthető elvárásokkal ellátható, értékteremtő mun-
kavégzést tudunk biztosítani.

Az üzem operatív vezetését két csoportvezető munkatársam és egy adminisztrációs 
munkakört betöltő kollégám látja el. A korábbi években alkalmazott papíralapú admi-
nisztrációt felváltotta a számítógépen vezetett dokumentálás, ami gyorsabb, pontosabb 
és visszakövethetőbb, elemezhetőbb, így a tervezést is könnyebbé teszi. Ahhoz, hogy 
munkatársainkat fel tudjuk készíteni a számítógépek által kínált lehetőségek kiaknázá-
sára, belső képzések során bővítjük ismereteiket.

A csomagolóüzem nemcsak termékek előállításával, hanem szolgáltatások nyújtásá-
val együtt igyekszik megfelelni partnereink igényeinek. Ennek kapcsán logisztikai te-
vékenységünket is felhasználva komplett megoldást tudunk megrendelőinknek nyújta-
ni. Rugalmas szállítási kapacitásunkat kihasználva több új partnert szereztünk az elmúlt 
időszakban. E terület erősítésére, a megnövekedett igények teljesítése okán az elmúlt 
évben saját forrásból bővítettük kistehergépjármű-parkunkat korszerű, a fővárosi köz-
lekedésben is teljes mértékben használható szállítóeszközzel.

Üzemvezető munkatársunk nemcsak a termelés irányításával s az adminisztrációs 
feladatok vezetésével foglalkozik, hanem értékesítési feladatokat is ellát. Ennek köszön-
hetően ki tudtuk bővíteni korábbi tevékenységeinket varrodai szolgáltatással és irodai-
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szék-összeszereléssel. Mindkét tevékenység elindítását megelőzte egy igen intenzív 
piackutatás, továbbá a partnereinkkel való egyeztetés. Mind a varrodai, mind pedig a 
szerelési tevékenység beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. Azon túlmenően, hogy a 
meglévő kapacitások többszörösét lefedő megrendelés érkezett, kiváló lehetőséget 
kaptunk általa a munkatársaink fejlesztésére, új tevékenységek megtanítására. Megvál-
tozott munkaképességű kollégáink kipróbálhatták magukat az új munkakörökben, és 
amennyiben az elvárt teljesítményt és termékminőséget elérték, úgy részt tudtak venni 
egy magasabb hozzáadott értékű termékcsoport előállításában. Büszkén vállaljuk, hogy 
ezekkel a belső tranzitálási folyamatokkal motiváltabbak és képzettebbek lettek.

Komoly eredmény, hogy az utóbbi időszakban nem volt szükség új megrendelők fel-
kutatására, mivel ajánlások útján ők találtak meg minket, ezzel is igazolva, hogy meg-
rendelőink igényeinek teljes mértékben meg tudunk felelni.

Lenti
Lenti város központjában található az Alfa Kft. Medical üzemegysége, mely munkatár-
saink számára tömegközlekedéssel és egyéb közlekedési eszközzel is jól megközelíthe-
tő, s udvarán kényelmesen és biztonságosan rakodhatunk. Munkavállalói létszámunk 
23 fő, melyből 21 fő megváltozott munkaképességű dolgozó. Az üzem tevékenysége 
bérmunka exportpiaci értékesítéssel foglalkozó partnerünk részére. Jellemzően műanyag 
orvosi segédeszközök összeszerelése folyik az üzemben.

Elmondható, hogy a Társaság jelenleg működő üzemegységei közül a Lenti Medical 
üzem leterheltsége a legegyenletesebb, a legkiszámíthatóbb. Sok terméket szerelünk 
össze viszonylag egyszerű műveletekkel, ami megfelel a foglalkoztatási rehabilitációs 
szakmai céloknak. Az üzem létszámösszetételére jellemző, hogy a régió munkaerő-el-
vándorlási arányához mérten igen alacsony a luktuáció, munkatársaink többéves ta-
pasztalattal rendelkeznek, az üzem vezetője pedig közel 12 éve irányítja egységét.

Csökkentve a megváltozott munkaképességű dolgozókat érő káros környezeti hatá-
sokat, nagy teljesítményű elszívórendszert telepítettünk, s a munkakörülményeket 
minden tekintetben folyamatosan fejlesztjük. Több esetben sikerült úgy egyszerűsíteni 
a munkát, ami nemcsak hatékonyabbá tette az összeszerelést, de jelentős teljesítmény-
növekedést is eredményezett. Munkatársaink ötleteit, javaslatait mindig igyelembe 
vesszük, így az elért eredményekre közösen lehetünk büszkék.

Szeged
Az ország számos részén működő üzemeink közül legnagyobb vidéki telephelyünkön 
működik az asztalos és csomagoló üzemrészek együttesét alkotó szegedi üzemünk. Itt 
közel 80 munkatársunk dolgozik, fele a csomagoló üzemegységben. Az üzemegység 
dolgozói állományának 98%-a megváltozott munkaképességű dolgozó, akik a régióban 
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működő, exportpiacra szállító partnerünk számára végeznek összeszerelő, összeállító 
és csomagolótevékenységet.

Az üzemrész működésének sajátossága, hogy éves átlagot tekintve a leterheltsége 
közel 100%-os, míg kibontva ezt hetekre jelentős hullámzás tapasztalható, ami a part-
nerünk megrendeléseinek változékonyságát tükrözi. A német tulajdonosi hátterű meg-
rendelő igényei a „német precizitást” követelik meg minőségben és határidőben egyaránt. 
Ahhoz, hogy az ilyen hullámzó megrendelésállomány minden részeleme teljesíthető 
legyen úgy, hogy munkavállalóink munkaidejét is maximálisan kiaknázzuk, az üzemrész 
havi munkaidőkeretes rendben dolgozik. Elképzeléseinket, miszerint így tudjuk a leg-
magasabb szinten kiszolgálni partnerünket, visszaigazolja a több évre visszanyúló ki-
váló kapcsolat, ugyanis a megrendelőnk más üzemeink termékeiből, szolgáltatásaiból 
is vásárol.

Egy korábbi munkahelyteremtő pályázati forrásból valósítottuk meg az üzemrész 
korszerűsítését egyedi magasságú háttámla nélküli és háttámlás székek beszerzésével, 
amelyekkel a munkakörülményeken javítottunk. A színvonalasabb teljesítés érdekében 
zsugorfóliázó gép beszerzésével csomagolt termékek gyártásának lehetőségét is bizto-
sítjuk megrendelőnk számára, s ezt az elmúlt években a rendelkezésre álló kapacitás ki 
is használta.

Digitális nyomda
A budapesti székhelyű digitális nyomda 13 munkavállaló részére biztosít tartós foglal-
koztatást. A dolgozói létszám 78%-a megváltozott munkaképességű. Üzemünk külön-
legessége, hogy a hozzá tartozó kézi kötészeten minden, a nyomdánkból kikerülő alap-
anyagot fel tudunk dolgozni. További unikum, hogy munkatársaink jelentős része 
szakképzett munkavállaló, így az újonnan belépő munkatársak, illetve a más területről 
átszervezett kollégák betanítását magas szinten képesek elvégezni. A kötészeti részleg 
kapacitását és teljesítményét jól jelzi, hogy a legnagyobb budapesti nyomdáktól is folya-
matos megbízásokat kap, továbbá rengeteg ún. bemintázási, mintatermék-előállítási, 
modellezési feladatot látunk el.

A területre ható legnagyobb veszély a munkaerőhiány. Az elmúlt évtizedben a nyom-
daipari szakképzés megszűnt, így alig találunk jól képzett, lojális munkavállalókat. Ezért 
komoly célja a vállalat vezetésének a szakképzett munkavállalói réteg megtartása, tu-
dásának „archiválása”, megőrzése, átadása.

Korszerű digitális nyomdagépeink a székhelyünk közelében található számos digitá-
lis nyomdával felveszik a versenyt. A magyarországi digitális nyomdai szegmensben 
jelenleg háromszoros kapacitástöbblet mutatkozik kínálati oldalon, ami jelentős árver-
senyben ölt testet. Vevőink visszajelzéseiből tudjuk, hogy nagyon szűk sávban mozognak 
a kínálati árak, így régi megrendelőink megtartása kulcsfontosságú feladat. 
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A korábbi években sok időt fordítottunk arra, hogy megértsük érdeklődő partnereink 
igényeit. Azt tapasztaltuk, hogy ha első beszélgetéseink során szóba kerülnek megvál-
tozott munkaképességű dolgozóink, akkor rögtön a termékek, a szolgáltatás minősége 
iránt érdeklődtek, pedig az éppolyan kiváló, mint bármelyik más üzemé. Folyamatosan, 
megrendelésről megrendelésre kell bizonyítanunk ezt partnereink számára, ami komoly 
oda igyelést, minőségellenőrzést igényel vezető munkatársainktól.

Varrodáink
Jászfényszaru
Egy korábbi kalapgyár épületében, a Jászság szívében található az egyik varrodánk. Az 
üzem bérmunkában termékek összeállítását végzi 26 munkavállalóval, melyből 23-an 
megváltozott munkaképességűek. Az üzem épülete gyalogosan, tömegközlekedéssel, 
kerékpárral és autóval is könnyen elérhető. Ingatlanunk arról is nevezetes, hogy Jászfény-
szaru legidősebb fája a kertünkben áll.

Varrodánkban elsősorban munkaruházati termékeket állítunk össze. Kisebb volumenű 
termékek esetén szabászatot is végzünk. Megrendelőink a termékeiket főleg holland és 
német piacokon értékesítik, így kiemelten fontos a minőségi varrás, valamint az azt 
követő vasalás és csomagolás. A gyártott termékek között szerepelnek kantáros és de-
rekas munkásnadrágok, munkáskabátok, orvosi köpenyek, pólók és pulóverek. Német 
megrendelőnk sok termékét kizárólag a jászfényszarui varrodában készítteti, emellett 
több mintaterméke is nálunk, „alfás” minőségben készül.

Üzemvezetőnk szakképzett varrónő, emellett szabászati és kalapkészítő szakvizsgá-
val is rendelkezik, noha utóbbi gyakorlására már nincs lehetősége. Korábban egy hazai 
designer-tervező álmait, elképzeléseit is mi valósítottuk meg, folyamatosan csiszolva, 
javítva az elkészült mintatermékeket. Ezeket a lakásdekorációs textilárukat azóta is 
nagy mennyiségben gyártjuk. Az együttműködés során szoros kapcsolat alakult ki a két 
szervezet között, aminek eredménye, hogy megrendelőnk a termékek kísérőcímkéjén 
megjeleníti az Alfa Kft.-t, s bátran vállalja, hogy termékeit megváltozott munkaképességű 
munkavállalók készítik.

A munkaerő-állomány összetételében történt változást követve csomagolási tevé-
kenységbe kezdtünk, ezzel elősegítve a térségben a kevésbé képzett, kevésbé jó kompe-
tenciákkal rendelkező megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. Bár 
a nyílt munkaerőpiac elszívó hatása jelentős, létszámunkat évek óta stabil szinten tart-
juk. Azok közül a megváltozott munkaképességű dolgozóink közül, akik magasabb jö-
vedelem és béren kívüli juttatások reményében a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek 
el, többek egészségi állapota romlásnak indult, visszatértek az Alfa csapatához, és védett 
foglalkoztatás keretein belül dolgoznak tovább. 
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Zalaegerszeg

Zala megye székhelyén, a város egyik főútvonala mellett, jól megközelíthető ingatlanban 
működik Társaságunk másik varrodája. 15 munkavállalónk 94%-a megváltozott mun-
kaképességű. A nyílt munkaerőpiac által kínált lehetőségek és a külföldi munkavégzés 
csábítása hátrányosan érintette az üzem működését és létszámát. Folyamatosan kere-
sünk munkaerőt, de úgy tapasztaljuk, hogy erőfeszítéseink ellenére egyre nehezebb 
szakképzett munkavállalót találni.

Az üzemben elsősorban pamutból készült termékek bérvarrását végezzük. Varrógé-
peink, kiegészítő berendezéseink elsősorban a könnyebb anyagból szabott termékek 
összeállítására megfelelőek, de a felmerülő igények alapján nagyobb négyzetméter-tö-
megű anyagból is vállalunk munkaruházat-varrást. Üzemünk vezetését közel 40 év 
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk látja el, ami garancia a minőségi 
munkavégzésre. 

Az elmúlt évben sportruházati termékek gyártásába kezdtünk, s a magas minőségnek 
köszönhetően folyamatos a megrendelés. Örömmel tölt el, hogy neves sportáruházak 
kirakataiban, polcain is viszontláthatjuk az általunk varrt termékeket.

A hazai könnyűipar változását a bőrünkön érezzük. Míg a XX. század végén a távol-ke-
leti bérgyártás került túlsúlyba a hazai gyártású termékekkel szemben, napjainkban a 
kereskedők inkább a kisszériás, jó minőségű, hazai varrású termékeket részesítik előny-
ben, ily módon találnak ránk üzleti partnereink is. Ez lehet a jövőbeni fenntartható 
működés kulcsa a folyamatos foglalkoztatást biztosítására.

Asztalosüzem, Szeged
Árbevételét tekintve legnagyobb üzemegységünk a közel 40 fővel működő asztalosüzem 
Szeged egyik nagy ipari parkjában. Elsősorban tömörfából állítunk elő óvodai és iskolai 
bútorokat, fajátékokat, illetve tömörfa bútoralkatrészeket. Az üzem létszámában 92% 
a megváltozott munkaképességű munkavállalók részaránya. Üzleti partnereink száma 
alacsony, évtizedes üzleti kapcsolat fűz össze velük, s megrendeléseik az üzem kapaci-
tásának teljes egészét lefedik.

A korábbi NRSZH által kiírt és a Társaság által elnyert munkahelyteremtő pályázatok 
asztalosüzemünket is érintették. Olyan berendezések megvásárlása érdekében pályáz-
tunk, amelyek egyrészt kiváltják a régi, elhasználódott eszközöket, másrészt energia-
takarékosabbak, és munkabiztonsági szempontból is maximálisan megfelelnek minden 
előírásnak. Természetesen fontos tényező volt a tervezés fázisában, hogy a megvásárol-
ni kívánt gépek beilleszthetőek legyenek a termelési folyamatokba, valamint megválto-
zott munkaképességű dolgozóink számára is minden nehézség nélkül használhatóak 
legyenek. Ez utóbbi feltétel érdekében úgy terveztük beruházásainkat, hogy minden 
gépre átalakítással együtt kértünk ajánlatot a lehetséges beszállítóktól. A sikeres pá-
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lyázatoknak köszönhetően jelentősen meg iatalodott a gépparkunk, javultak a terme-
lési mutatószámok, csökkent az energiafelhasználásunk, és törekvéseinknek megfele-
lően csökkenteni tudtuk a megváltozott munkaképességű munkatársaink szervezetére 
ható káros környezeti terhelést.

A beszerzéseknek köszönhetően új termékek gyártására is alkalmasak lettünk. Mind-
ezeknek köszönhetően, továbbá az üzem szakmai vezetésének eredményeképpen az 
utóbb években az egyik német piacra irodabútort szállító vállalkozás legfontosabb tö-
mörfa-beszállítói lettünk.

Múltunk, jelenünk, jövőnk
A Társaság jelenlegi menedzsmentje 2015 óta irányítja a vállalat működését. Ez alatt a 
rövid idő alatt is rengeteg tapasztalatra, szakmai kapcsolatra, barátságra tettünk szert 
más rehabilitációs szervezetekkel. Munkatársaink jelzései, igényei, a munkakörülmé-
nyeik fejlesztése, foglalkoztatásuk megvalósítása, a szakmai célok elérése kiemelten 
fontos feladatunk, hiszen nálunk a munkatársak maguk az ALFA, nélkülük nem értük 
volna el azokat a nagyszerű sikereket, melyekben részünk volt az elmúlt években.

Az egész ágazatot beárnyékolja a munkaerőhiány. Újonnan belépő kollégáink kompe-
tenciái kevésbé jók, kevesebb munkatapasztalattal bírnak, képesítéssel vagy képzett-
séggel nem rendelkeznek, betegségeikből fakadó teljesítményük kevésbé kiegyenlített. 
Betanításuk, munkavégzésük felügyelete így komoly feladat a területet irányító mun-
katársak számára. Megoldandó az öregségi nyugdíjkorhatárt egyre többen elérő, így 
már nem alkalmazható munkatársaink pótlása is, ami, tekintve több évtizedes szakmai 
tapasztalataikat, szinte lehetetlen feladat. Azt tapasztaljuk, hogy a szakképzés hiánya 
olyan űrt hozott magával, amire saját magunknak, belső képzések során kell megfelelő 
választ adnunk.

A Társaság számára fontos a munkavállalók képzése, amit az elmúlt évek során is a 
lehetőségeihez mérten támogatott. 2013-ban sikerrel pályáztunk a leghátrányosabb 
helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci esélyeinek javítása érdekében kiírt TÁMOP-pá-
lyázaton, melynek sikeres elbírálása után 2015-ben a szegedi csomagolóüzemünkben 
20 fős célcsoporttal zajlott a projekt megvalósítása. A programban részt vevő megvál-
tozott munkaképességű munkavállalók tranzitfoglalkoztatásának hatékonysága érde-
kében speciális kompetencia- és készségfelméréseket, fejlesztéseket, valamint képzése-
ket szervezett az oktatócég, hogy dolgozóink könnyebben integrálódhassanak a nyílt 
munkaerőpiacra.

Azt tapasztaljuk, és a partnereinkkel folytatott beszélgetések, tárgyalások során 
visszaigazolást nyer, hogy üzleti kapcsolatainkban a felépített bizalom a legfontosabb. 
Meglévő partnereinkben igyekszünk tudatosítani, milyen fontos, hogy megrendeléseik-
kel megváltozott munkaképességű dolgozókat támogathatnak. Ezt a fajta társadalmi 
felelősségvállalást a magyarországi gazdasági élet szereplőiben erősíteni kellene. To-
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vábbra is nagy szükség lenne munkahelyteremtő pályázatokra a rehabilitációs foglal-
koztatók igényeit igyelembe véve. A korábban elnyert pályázati összegeket Társaságunk 
minden esetben a jogszabályi kereteknek megfelelően használta fel, és segítségükkel 
jelentősen tudtuk fejleszteni termelési kapacitásainkat, illetve javítottuk a kollégák 
munkakörülményeit. E pályázatok hiányában csekély lehetőség kínálkozik arra, hogy 
jelentős önerő ráfordítása nélkül valósítsunk meg olyan beruházásokat, amelyekkel 
meglévő partnereink új igényeit, illetve új megrendelők igényeit szolgálhatnánk.

Az automatizálás, a termelési folyamatok gépesítése elkerülhetetlen folyamat, és 
kiemelten fontos, mivel a megváltozott munkaképességű munkavállalók alacsonyabb 
teljesítményének kompenzálására, a megnövekedett igények kiszolgálására ez az egyet-
len megoldás. Munkahelyteremtő pályázatok hiányában azonban csak a jelenlegi állapot 
konzerválására van lehetőség, ami a piaci igényektől való lemaradást, alacsonyabb 
szintű szolgáltatást eredményez. Hosszú távon a csökkentő intenzitású bér- és költség-
támogatási rendszer a szakmai rehabilitációs célok elérését, fejlesztését, az azokra 
fordítható erőforrások biztosítását teszik kritikussá, így fontosnak tartom, hogy a védett 
foglalkoztatók részére a megfelelő támogatási szintek tartósan és kiszámíthatóan elér-
hetőek legyenek.
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Szociális intézkedések 
Sepsiszentgyörgyön
A roma etnikumú lakosság társadalmi inklúziója 

Sepsiszentgyörgy Erdélyben, Románia szívében található, Székelyföld legnagyobb vá-
rosa, Kovászna megye székhelye. Városi rangot 558 évvel ezelőtt kapott. A 2011-es 
népszámlálási adatok alapján a város lakossága 65 118 fő, amelyből 74% vallja magát 
magyarnak, 21% románnak, és egyetlen más etnikum lélekszáma sem éri el az 1%-ot. 
Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy mind a népszámlálási adatok, mind a település 
etnikai megoszlása valószínűleg másként néz ki, hiszen a város lakossága inkább 60 000 
fő alatti, míg a roma lakosság aránya nagyjából 4%-os. 

A roma lakosságra vonatkozó adatok mérése azért is különösen nehéz, mert megle-
hetősen alacsony azoknak a száma, akik a hivatalos felmérésekben romáknak vallják 
magukat: jellemzően magyarként, ritkább esetben románként azonosítják magukat, és 
ebben a döntésben részben a nyelvhasználat, részben a romákkal szembeni előítélet 
tapasztalata befolyásolja őket. 

Sepsiszentgyörgyön – sok más településhez hasonlóan – nem létezik külön „roma- 
stratégia”, országos inklúziós stratégia is csak 2014-től van, európai uniós nyomásra, 
ehhez zárkóznak fel a megyék. 

Mindazonáltal Sepsiszentgyörgy önkormányzata, civil szervezetei és lakosságának 
egy része két évtizede kezdeményez és támogat olyan intézkedéseket, amelyek a roma 
etnikumú lakosság társadalmi beilleszkedését hivatottak segíteni.

A sepsiszentgyörgyi romák esetében is érvényes, ami a közösségekre általában jel-
lemző, hogy nem lehet homogén közösségnek nevezni, hiszen mind jövedelem, mind 
lakhatás és származás tekintetében különféle emberekből, családokból tevődik össze. 
Az egyik talán legösszefüggőbb közösség, amely méretét tekintve valószínűleg az egyik 
leghíresebb is az országban, az őrkői. Ez a város peremén található szegregált romatelep 
évtizedek óta része a városi életnek, és területileg és lakosságilag is folyamatosan nö-
vekszik. 

Jelen írásunk első sorban az Őrkőre vonatkozó programokról és tervekről szól, ugyan-
is a legtöbb fejlesztés a témában itt valósul meg. 

A 2000-es évek elején a Vöröskereszt kitartásának és az önkormányzat partnerségé-
nek köszönhetően felépült Őrkőn az első közösségi ház, amelyet Fehér ház néven ismer-
nek a helyiek. A Fehér ház azóta is működik, otthont adva a 2003-ban alakult Amenkha 
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Romák Egyesületének, a helyi tánccsoportnak, valamint a Caritas Gyulafehérvár sepsi-
szentgyörgyi iók őrkői programjainak. 

Az őrkői Néri Szent Fülöp nyolcosztályos iskolát Márkus András római katolikus 
lelkész kezdeményezésére alapították 1993-ban; az iskola azóta is működik, kiegészül-
ve egy óvodával, amely a római katolikus templom épületében található, szintén az Őrkőn. 

A multifunkcionális Néri Szent Fülöp közösségi központot a régi kazánház épületének 
átalakításából hozták létre 2013-ban, uniós inanszírozásból. Az épület néhány évig az 
iskola tornatermeként működött, de az elmúlt 5 évben már az Őrkőn fejlesztő tevékeny-
séget végző magán szociális szolgáltatók használják az épületet. 

Sepsiszentgyörgyön a szociális szolgáltatásokat köz- és magánszolgáltatók nyújtják: 
a szociális közszolgáltatók főként a törvényesen előírt feladatokat látják el, míg a ma-
gánszolgáltatók, vagyis a civil szervezetek a fejlesztési programokat végzik. Saját pá-
lyázataikon túl az Őrkőn végzett tevékenységeiket az önkormányzat, azon belül a Kö-
zösségfejlesztési Igazgatóság éves pénzügyi támogatásával folytatják, ám ez a keret nem 
ad lehetőséget sem a programok, sem az emberi erőforrás fejlesztésére. 

Pillanatnyilag az Őrkőn három magánszolgáltató lát el rendszeres feladatokat: a 
gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi iókja Nappali Központot működtet a gyerekek 
és családjaik számára, napi szinten mintegy 130 gyermeket érintve. A Máltai Szeretet-
szolgálat sepsiszentgyörgyi iókja a „Nő mint esély” című programján belül foglalkozik 
gyermekekkel, iatal lányokkal és nőkkel napi szinten, míg az Esély egyesület „Biztos 
kezdet ház” programján belül a 0–3 év közötti kisgyerekek és szüleik számára szervez 
napi foglalkozásokat.

A Szociális Igazgatóság is állandó képviselettel vesz részt a telep életében, egyik leg-
fontosabb tevékenysége az őrkői romák ügyintézésének segítése, valamint a családok 
(talán legpontosabb) nyilvántartása. 

Az Amenkha Romák Egyesülete szervezi a Nemzetközi Roma Napot, emellett részt 
vesz a Szent György Napok programkínálatában, képviseli a helyi közösség érdekeit az 
önkormányzat felé (játszótérjavítás, a Fehér ház karbantartása, utak murvázása, teme-
tések megszervezése stb.).

A többségében az önkormányzat tulajdonában lévő Tega Rt. hulladékgazdálkodási 
vállalat szintén fontos szerepet játszik az őrkőiek életében, hiszen a város legnagyobb 
alkalmazójának számít; csak az Őrkőről mintegy 80 roma munkatársa van. 

2017 során a sepsiszentgyörgyi önkormányzat két nagy, vissza nem térítendő forrás-
ból megvalósuló többéves projektet kezdett el, mindkettő az őrkői roma közösséget (is) 
célozza. Az első program, amely 2017 januárjában indult, a RARE – Változó diskurzusok, 
változó gyakorlatok: A romák mint emberi erőforrás című projekt, amelyet az Interreg: 
Duna 2014–2020 – Új transznacionális együttműködési program keretében inanszí-
roztak. A másik nagy projekt a Sepsi Helyi Akciócsoport megalakulása 2017-ben és a 
Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés mechanizmusa alá eső 6 éves fejlesztési program. 
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A továbbiakban e két projekt részleteiről írunk, különös tekintettel a RARE-program 
keretében megvalósult romamunkaerő-fejlesztést célzó pilot-projekt részleteire. 

RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: 
A romák mint emberi 
erőforrás – általános projektbemutató 
2017 januárjában nyolc ország közel húsz partnerszervezetének részvételével indult 
útjára a RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák mint emberi erőforrás 
(RARE – Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources) c. pro-
jekt, amely az Interreg: Duna 2014–2020 – Új transznacionális együttműködési program 
keretében jött létre.

A 30 hónap lefutási időre tervezett projekt vezető partnere a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, míg Romániából négy szervezet csatlakozott a romák foglalkoztatottságát 
elősegítő programhoz: a kiemelkedő roma jogvédő szervezetként számon tartott, bu-
karesti székhelyű Együtt Ügynökség (Agenția Împreună), a Román Kormányhivatal által 
felügyelt Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI), a Máltai Segélyszolgálat Sepsiszent-
györgyi Fiókszervezete, valamint Sepsiszentgyörgy Önkormányzata.

A RARE-projekt fő célkitűzése a helyi, regionális és központi intézmények, nem kor-
mányzati szervezetek, szociális szolgáltatók ellátása olyan eszközökkel, készségekkel, 
melyekkel hatékonyabban tudnak reagálni a romák széles körű felzárkóztatásával kap-
csolatos társadalmi kihívásokra, illetve képesek valós igényekre és adatokra épülő 
közpolitikák kidolgozására. Megerősített és szorosabban együttműködő intézményi 
környezetben a romák társadalmi és gazdasági beilleszkedése érdekében hatékonyabb, 
integrált beavatkozásokra van mód, s ez nem csupán helyi szinten fejti ki a hatását, 
hanem példaértékű lehet más közösségek számára is.

Ennek elérése érdekében a projekt három pillérre épült, a speci ikus célkitűzések 
mellé rendelt aktivitásokkal, jól körülhatárolható várható eredményekkel. Mindezek 
között kiemelt szerepet kapott a több szinten megvalósuló intézményi együttműködés, 
amely által az adminisztratív és szociális szolgáltatások jobb megértése, a hiányok, 
akadályok feltérképezése valósulhatott meg, illetve amely alapot szolgáltatott akcióter-
vek, kísérleti jellegű beavatkozások kidolgozásához. A jól körülhatárolt célcsoport igé-
nyeinek pontos felmérése és a célzott beavatkozás kidolgozása mellett fontos szempont 
volt a költséghatékonyság és a fenntarthatóság is, hiszen a bevált módszereket, eszkö-
zöket további közösségi használatra ajánljuk, szélesebb körű paradigmaváltásban bízva 
a romák munkaerőpiaci foglalkoztatottságát illetően.

A második speci ikus cél inkluzív intézményi attitűd kialakítása, a roma esélyegyen-
lőség megteremtése volt, mivel mind tágabb társadalmi, mind intézményi tekintetben 
befogadó légkör szükséges ahhoz, hogy a romákat érintő, folytonosan újratermelődő 
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kirekesztő és diszkrimináló minták megváltozzanak, ami a roma integráció legnagyobb 
kihívását is jelenti.

Nem utolsósorban, a romák munkaerőpiaci integrációja érdekében innovatív együtt-
működési hálózatok létrehozását kezdeményeztük, melyekben közpolitikák kidolgozói, 
szakmai szervezetek, szociális szolgáltatók és döntéshozók dolgozhatnak azon, hogy 
határokon átívelő együttműködésben támogassák a Duna menti országokban a romák 
munkaerőpiaci integrációját célzó struktúrákat, nemzetközi kezdeményezéseket.

E célok megvalósítására a RARE összetett, integrált beavatkozást dolgozott ki a kü-
lönböző partnerországok sajátosságainak igyelembevételével. A projekt első felében a 
vonatkozó országos és nemzetközi törvényi áttekintést a jól működő, bevált helyi gya-
korlatok gyűjteményének összeállítása követte, a tudás átadását pedig helyszíni tanul-
mányutak segítették, miközben a részt vevő partnertelepüléseken sorra alakultak a 
romák foglalkoztatási helyzetének javításán együtt dolgozó intézmények, szervezetek 
csoportosulásai. Ezt követően dolgozták ki a partnerek a konkrét beavatkozási eszkö-
zöket, melyek az érzékenyítő kampányoktól a kísérleti jellegű (pilot) beavatkozásokon 
át az intézményi dolgozókat, potenciális alkalmazókat megcélzó tréningekig terjedtek.

A RARE romániai partnerei már a pályázat kidolgozásának fázisában eldöntötték, 
hogy a Sepsiszentgyörgy északnyugati részén húzódó, többnyire romák által lakott Őrkő 
negyedre összpontosítanak, illetve a helyi intézményeket, szervezeteket vonják be a 
közös munkába. Szakmai hátteret a két bukaresti szervezet nyújtott, míg a helyi tevé-
kenységek megszervezése és lebonyolítása az önkormányzat és a helyi Máltai Segély-
szervezet feladata volt.

A helyi szociális problémák kezelését a hatályos törvénykezés értelmében Sepsiszent-
györgy önkormányzata az alárendeltségébe tartozó Közösségfejlesztési Igazgatóságon 
keresztül rendezi. Egyértelmű, hogy e feladatra ez a struktúra nem elégséges, hiszen a 
nyújtandó szolgáltatások spektrumát megfelelő számú képzett személyzet hiányában 
az Igazgatóság nem fedheti le, ezért többnyire az adminisztratív feladatkört meghaladó 
szolgáltatásokat kiszerződött feladatként civil szervezetek, szociális szolgáltatók nyújt-
ják. Ugyanezek a szervezetek a marginalizált övezetekben élők számára célzott beavat-
kozásokat, programokat biztosítanak, melyek inanszírozása viszont alternatív forrá-
sokból történik, mivel a romániai szociális ellátórendszer egy egész sor szociális 
szolgáltatást – amelyeket a civil szférától s helyenként az önkormányzatoktól vár el – 
rendszerint alul inanszíroz, cserébe egy rossz alapokon nyugvó, rosszul funkcionáló 
segélyező rendszert fenntartva. 

Az őrkői kísérleti jellegű beavatkozás koncepciójának részleteit a helyi érintett szer-
vezetekkel folyamatosan konzultálva dolgoztuk ki, merítve a célcsoporttal kapcsolatos 
korábbi tapasztalatokból, szociológiai és igényfelmérésekből, természetesen igyelembe 
véve a helyi munkaerőpiac sajátosságait. Bár gazdasági szempontból Sepsiszentgyörgy 
szerepe a tágabb régióban nem jelentős, az utóbbi években a helyi munkaerőpiac folya-
matosan növekvő emberierőforrás-hiánnyal küszködik, s a korábban nehezen alkalmaz-
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ható kategóriák – kevés munkatapasztalattal bírók, nyugdíjazás előtt állók, fogyatékkal 
élők, romák – felé volt kénytelen nyitni, ami teljesen eltérő tapasztalat a korábbi évekhez 
viszonyítva. Egy másik igyelemre méltó körülmény a szentgyörgyi romák erősödő 
tendenciát mutató, határon átnyúló munkavállalása, illetve az itthon maradottak foko-
zódó érdeklődése az elhelyezkedési lehetőségek iránt. Ebben az értelemben a romák 
munkaerőpiaci integrációját szorgalmazó helyi beavatkozás a megfelelő időpontban jött, 
s a helyi szervezeti összefogásnak sem volt akadálya. Már a tervezési szakaszban egyet-
értés született arról, hogy társadalmilag és gazdaságilag egyaránt előrelépés, ha a cél-
személyekből minél többen felkészült munkavállalóként lépnek át a szociális ellátási 
körből a munkaerőpiacra, hiszen a munkanélküliség magas aránya ezen a településen 
is nagy terhet ró az önkormányzatra és a szociális ellátó ágazatra, valamint tovább 
súlyosbítja ezeknek az embereknek az amúgy is nehéz helyzetét. 

RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: 
A romák mint emberi erőforrás – sepsiszentgyörgyi 
pilot-bemutató és tapasztalatok 
Mint az előző fejezetben is láthattuk, a RARE-programban részt vevő partnereknek 
országonként meg kellett valósítaniuk egy pilot-projektet, amely kísérleti jelleggel ugyan, 
de azt vizsgálta, milyen módszerekkel lehet elérni a roma népesség sikeresebb munka-
erőpiaci beilleszkedését. A pilotok – témáikat tekintve – egyaránt szólhattak az intéz-
ményes hálóhoz, amely érintett ebben a folyamatban, szólhattak direkt a roma munka-
erőkhöz vagy a potenciális munkaadókhoz, illetve ezek kombinációjához. 

A sepsiszentgyörgyi RARE-projektcsapat több konzultációt is szervezett intézmé-
nyekkel, munkaadókkal, civil szervezetekkel, hogy valamelyest megértse a munkavál-
lalás elé gördülő akadályokat. Ezeknek a konzultációknak a tapasztalataiból állt össze 
végül az a 6 hónapos projekt-elképzelés, amelynek megvalósításához az önkormányzat 
külső szakértőket vont be. 

A pilot-projekt több beavatkozás-, intézkedés- és programcsomagot foglalt magában, 
amelyek együttesen kiegészültek egy, a résztvevők háttértörténetét bemutató doku-
mentum ilm forgatásával is. A projekt része volt egy pilot előtti és pilot utáni felmérés 
is, amelyre a projekt gazdasági hatékonyságának értékeléséhez volt szükség. 

A sepsiszentgyörgyi pilot-projekt megvalósításáért a gyulafehérvári Caritas sepsi-
szentgyörgyi iókja felelt, partnerük volt a Máltai Szeretetszolgálat szentgyörgyi iókja, 
valamint az Esély Egyesület. 

A továbbiakban a Caritas élménybeszámolóját olvashatják. 
A pilot-projekt 2018 őszén indult, számunkra is nagy kihívásként, hiszen harminc 

roma felnőttnek dolgoztunk ki egy integrált szociálisszolgáltatás-csomagot. A csomag 
tartalmazott alfabetizáló (írás-olvasást segítő) és románnyelv-oktatást, szociális kész-
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ségfejlesztést, egyéni mentorálást és szakmai képesítést. Mivel az ellátottak legnagyobb 
része nem végezte el a minimális nyolc osztályt, ahhoz, hogy a munkaerő-ügynökség 
szakképzésein részt vehessenek, egy magáncég segítségével meglévő kompetenciáik 
fejlesztését és annak mérését, valamint ezen a módon szerzett kompetenciaigazolást 
tudtunk felajánlani a résztvevőknek. 

A célcsoport sajátosságaiból kiindulva eleve nem 30, hanem 36 felnőttel indultunk, 
négy kis csoportba osztva őket, a meglévő írás-olvasás tudásuk alapján. A négy csoport-
ból kettő teljesen analfabéta személyekből állt. A tevékenységeket 2018. október köze-
pén kezdtük el, és 2019 tavaszára értük el, hogy a 36 főből 15-en sikeresen eljutottak a 
szakmaikompetencia-vizsgáig. A 15 főből hárman kereskedelmi dolgozói, ketten lánc-
fűrészkezelői, ketten kőműves- és további nyolcan szobalányi kompetenciát igazoló 
végzettséget szereztek. 

A kompetenciaigazolások előnye, hogy a tudásszintet több egységre bontottuk, s a 
vizsgázó annyi egységről kapja meg az oklevelet, ahányat teljesíteni tud. Ez a már em-
lített célcsoport esetében kiváló lehetőség, hiszen a legtöbb esetben a szakmai tudás 
megvan, ám képtelenek ezt egy írásos vizsgán jól visszaadni, vagy nincs elég osztályuk 
ahhoz, hogy hosszabb szakmai képzésen vehessenek részt. Ehhez a folyamathoz (is) 
kapcsolódnak a legkedvesebb emlékeink, hiszen a vizsgákra való felkészülés külön 
„tananyagnak” számított mind a résztvevők, mind az oktatók számára. A vizsgáztató 
cég, amely a kompetenciaigazolásokat törvényesen kiállíthatja, többségében román ajkú 
alkalmazottakkal dolgozik, így külön megbeszélés tárgya volt, hogy tegyék lehetővé a 
tolmáccsal való vizsgázást is. A cég nyitottságának, a tanítók odaadásának és a „tanulók” 
kitartásának köszönhetően ezek a felnőttek nemcsak, hogy megtanulták az egész anya-
got, de minden kérdésre hibátlanul válaszoltak, a gyakorlati vizsga során pedig olyan 
eset is volt, mikor a vizsgáztató értetlenkedve jelezte: az egyik résztvevő tudása messze 
meghaladja a tananyagot. 

A legkiemelkedőbb eredményünk, hogy a teljesen analfabéta felnőttek ez alatt a né-
hány hónap alatt felismerték a magyar ABC legtöbb betűjét, és a saját nevüket le tudták 
írni. 

Ez az integrált szolgáltatáscsomag a fent megnevezett tevékenységek mellett még 
gyerekfelügyeletet is biztosított a csoportfoglalkozások ideje alatt, tanulmányutat szer-
veztünk az ellátottaknak, olyan településekre látogattunk el velük, ahol szintén hátrányos 
helyzetű közösségeket érintő tevékenységek zajlanak.

Az integrált csomag egyik legfontosabb pillére az egyéni mentorok munkája. A men-
torok feladata volt minden egyes ellátott követése a beavatkozás alatt, személyes talál-
kozásokkal, telefonhívásokkal, képzésre, egyéb hivatalos ügyintéző helyekre való elkí-
séréssel, majd a megszerzett oklevelek segítségével a munkahelykeresésben való 
segítésnyújtással támogatták az ellátottakat. Az elsődleges cél a bent maradás megtá-
mogatása volt, amely visszatekintve, a célcsoport sajátosságainak és előző projekt kí-
sérletek eredményeinek igyelembevételével eredményesnek tekinthető. 
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A projekt zárásának időszakában az ellátottak bevallották: nem hittek abban, hogy 
tényleg végig tudják ezt csinálni, és eljutnak odáig, hogy vizsgázzanak. Nem bíztak sem 
magukban, sem a projektben, sem bennünk. A kiscsoportos tevékenységeknek eredeti-
leg egyéni kompetenciák és szociális készségek fejlesztéséről kellett volna szólniuk, de 
nagyon hamar világossá vált a csoportvezető mentorok számára, hogy sokkal inkább 
szükséges az önismereti, önbizalom-fejlesztő csoportmunka, mint bármilyen egyéb tí-
pusú beavatkozás. Ennek eredményeképpen a csoportos tevékenységek hamar átala-
kultak csoportterápia jellegű találkozásokká, aminek az eredménye nemcsak a vizsgá-
kon és a programban való bent maradáson látszott meg, hanem a résztvevők maguk is 
elmondták, kezdeti bizalmatlanságukhoz képest mennyire örülnek, hogy részesei lehet-
tek ennek a folyamatnak, és büszkék magukra. 

A féléves program záróeseménye a hivatalos oklevélátadó ünnepség volt, amelyet egy 
ünnepi ebéddel kötöttünk össze a partnerek képviselői, a „tanulók”, valamint a vizsgáz-
tató cég munkatársainak részvételével. Ez alkalomból újabb megható pillanatoknak 
lehettünk tanúi, hiszen a vizsgáztatók mindegyike úgy beszélt a résztvevőkről, hogy „az 
én lányaim”, „az én iaim”, és mindegyik alkalmazott valamilyen kisebb, a megszerzett 
kompetenciához illő ajándékkal készült a célcsoport tagjai számára. 

A lebonyolításban részt vevő partnerekkel közösen tartott programkiértékelő során 
megfogalmaztuk a kísérleti projekt számunkra talán legfontosabb következtetéseit. Úgy 
gondoljuk, hogy a romák mindennapi habitusának megváltoztatását célzó beavatkozá-
sok csak akkor működőképesek, ha egyszerre és párhuzamosan több szektor változik 
és áll melléjük (oktatás, munkaügy, alkalmazók, vizsgáztatók), valamint ha egy kritikus 
időszakon keresztül minden résztvevő számára elérhető tanácsadói, támogatói szolgál-
tatást tudunk biztosítani. A RARE pilot-programon belül kialakított mentorcsomag 
egyértelmű, mérhető minőségi változást hozott az eddigi ilyen jellegű programjainkhoz 
képest. 

Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület 
– Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés 

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület (röviden: GAL Sepsi) 2017 októberében alakult 
azzal a céllal, hogy a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Miniszté-
riumánál meghirdetett támogatási kiíráson pályázatot nyújtson be. A GAL Sepsi egy 
nonpro it, nem kormányzati szervezet, megbízatása pedig, hogy csökkentse a mélysze-
génységben és társadalmi kirekesztettségben élők számát Sepsiszentgyörgy leromlott 
városi területein az életminőség és az életkörülmények javításával, a társadalmi kohézió 
erősítésével.

Az egyesület 6 alapító taggal indult, ezek: Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a 
Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete, az „ESÉLY” Lelki 
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Egészségvédő Egyesület, az „AMENKHA” Romák Egyesülete, a Gyulafehérvári „CARITAS 
– Szociális gondozás” szervezet sepsiszentgyörgyi iókja és a FEMILD BAUINVEST Kft. 
Később ez a szám 9-re bővül a TEGA Rt. és két személy csatlakozásával, Albert Andreá-
val a Csíki negyedi, illetve Fejér Imrével a szépmezői lakóközösség képviselőjeként.

Célkitűzéseink
1.  Feltérképezni a helyi területfejlesztési projekteket és hozzájuk kapcsolódni, így pél-

dául, de nem kizárólag a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés (CLLD – Community-led 
Local Development) kínálta programhoz, abból a célból, hogy Sepsiszentgyörgy váro-
sa is alkalmazhassa, lehívja és hasznosítsa a felzárkóztató pályázati forrásokat a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztettség jelenségeinek mérséklésére;

2.  azonosítani és bemutatni a Helyi Fejlesztési Tervben a leromlott városi területek 
földrajzi, környezeti, építészeti és kulturális jellemzőit, felmérni és elemezni a társa-
dalmi kirekesztettség és mélyszegénység kockázatának kitett lakosság problémáit és 
szükségleteit a stratégia három övezetében;

3.  azonosítani a nevezett övezetek lakosságának alapszükségleteit az infrastruktúra, a 
lakhatás, az oktatás, a foglalkoztatás, a háztartások jövedelme és kiadása, a kiskorú-
ak oktatása, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a lokális közösségi kapcso-
latháló és a közmegítélés paraméterei mentén;

4.  a Helyi Fejlesztési Terv kidolgozása és végrehajtásának felügyelete;
5.  bekapcsolódni a Regionális Operatív és az Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Prog-

ramokba (POR és POCU) az alapvető célkitűzések megvalósítása érdekében.

A Sepsi GAL Egyesület másodlagos, de nem kevésbé fontos célja összefogni és támogat-
ni azokat a kezdeményezéseket, amelyek nagy számba ugyan, de néha párhuzamosan 
az őrkői romák helyzetének, valamint a Csíki negyedi és szépmezői szegregált csoportok 
életének javítására irányulnak, valamint újabb fejlesztéseket kezdeményezni és szakér-
tő csoportokkal közösen megvalósítani őket.

Kontextus: Közösségvezérelt helyi fejlesztés
A Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD – Community-led Local Development) közép-
pontjában az alulról építkező közösségi fejlesztés koncepciója áll. Lényegi jellemzője – 
akárcsak a LEADER-programnak –, hogy egy közösség tagjai helyi partnerségeket ala-
kítanak ki, amelynek keretében integrált fejlesztési tervet dolgoznak ki, majd hajtanak 
végre. A mechanizmus két főbb szakaszból áll:

–  helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és új helyi akciócsoport (GAL) létrehozása 
vagy a már meglévő helyi akciócsoport adaptálása a közösségvezérelt helyi fejlesz-
tés mechanizmusának követelményeihez;
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–  a kiválasztott és jóváhagyott fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó intézkedéscso-
mag / integrált projektek jóváhagyása és előterjesztése a projektek támogatását 
biztosító Irányító Hatóságok felé (IH HEFOP, IH ROP).

Feladataink
Az a pályázati forrás, ami a jóváhagyott Helyi Fejlesztési Terv nyomán megnyílt a helyi 
akciócsoportok számára, igazából egy háromlépcsős pályáztatási folyamatot jelent:

1.  2017-ben Sepsiszentgyörgy önkormányzatának kezdeményezésére megalakult a 
Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület, amely – külső szakértők bevonásával – pályá-
zott a Helyi Fejlesztési Tervre, mintegy 7 millió euró értékben olyan beavatkozások 
inanszírozására, amelyek Sepsiszentgyörgy szegregált közösségeit érintik a Csíki 

negyedben, Szépmezőn és az Őrkő területén. 
2.  A nyertes fejlesztési tervvel rendelkező akciócsoportok külön pályázatot nyújtottak 

be 2018-ban a működési költségeik fedezésére, ami 2023 októberéig tart, vagyis 
eddig az időpontig kell a fejlesztési tervben vállalt célkitűzéseket elérni. 

3.  A harmadik lépcső a helyi pályáztatási folyamatot öleli fel, ami a helyi pályázatok 
kiírását jelenti a Helyi Fejlesztési Tervben előirányzott költségvetési tételeknek 
megfelelően (plusz önrész). A pályázatokat a Helyi Fejlesztési Tervben szereplő 
célkitűzések és a rájuk szabott intézkedések végrehajtására a GAL Sepsi hirdeti 
meg. A pályázati dokumentáció kidolgozásától a meghirdetéséig, a pályázatok be-
fogadásán át az elbírálók kijelöléséig, de a pályázatok kiértékeléséig is az egész 
folyamatot az akciócsoport menedzseli.
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 Szilágyi Károly

Jó példák, gyakorlatok helyi 
és regionális szinten

Akkor megszólalt Péter: „Vajon megtagadhatja-e a vizet 
valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy 
megkapták a Szentlelket, mint mi?” És úgy rendelkezett, 
hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők 
pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. 

(ApCsel. 10,46–48.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném megköszönni az Eötvös József Cigány–Magyar 
Pedagógiai Társaságnak a meghívást erre a konferenciára, nagy megtiszteltetés a 
gyülekezeteinknek, és személyesen nekem is, hogy itt lehetek. Gyülekezeteink örömmel 
fogadták, hogy az életük egy konferencia témájává lehet. Azért beszélek többes számban, 
mert a cigány gyülekezet sok dologban rászorul a magyar református gyülekezetre. Az 
igazság az, hogy nem is lenne életképes a magyar gyülekezet háttere nélkül. A cigány 
gyülekezet tehát a Gáti Református Egyházközség része.

I. A közösség bemutatása
a) A kezdet

A cigány emberek, ahol én élek, mindig is a periférián tengődtek, lenézettként. A nagy 
Szovjetuniónak sem sikerült a társadalomba integrálnia őket – nem is nagyon igyekez-
tek. A nagy birodalom büszkén hirdette az olvasni tudás lehetőségét, a cigány embereket 
többségét mégis az analfabetizmus jellemezte. A magyar kormány oktatásra szánt 
támogatása nélkül ma sem sok minden változna. Ez a támogatás a családokat arra ösz-
tönzi, hogy küldjék iskolába a gyerekeiket (másként nem kapnak támogatást), de külön-
böző óvodafejlesztési programok is indultak, melyek már kisgyerekkortól lehetőséget 
adnak a gyerekek formálására.

Sajnos a múltban az egyházak sem fordítottak kellő igyelmet a cigány emberekre. 
Azok hol az egyik felekezethez csapódtak, hol a másikhoz, de tudatos misszió nem volt 
közöttük. Az első próbálkozások a rendszerváltozás után történtek: nem kis sikerrel 
jártak, mert a cigány emberek örömmel fogadták a közeledést, megtiszteltetésnek érez-
ték. Olyan lépés volt ez az irányukba, amilyen még sohasem történt azon a vidéken. 
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Nagyobb cigány közösségekben pedig gyülekezetek is kezdtek kialakulni a közeledés 
következtében.

b) A gyülekezet története 
A kezdet egy kis bibliaórai közösség volt 1997-től, azokkal a testvérekkel, akik eljöttek 
a magyar gyülekezetbe istentiszteleti alkalmakra. A helyszíne ezeknek a bibliaóráknak 
családi házaknál volt, néha gazdagabb családnál, néha egyszerű putriban. Ekkor kezdtek 
el járni az alkalmakra olyanok is, akik az istentiszteletekre nem jöttek el; nem is az Ige 
iránti érdeklődésből tették, hanem mert a tiszteletes eljött a cigányok közé. Nem volt 
hiábavaló próbálkozás, hiszen hirtelen megszaporodtak a templomban a cigány emberek. 
Elsősorban természetesen a nők. 

2000-ben amerikai reformátusok segítségével templomépítésbe fogtunk, kifejezetten 
a cigány emberek számára, amely 2001 végére el is készült. Igaz, fűtetlen helyiségben 
kezdhettük az istentiszteleteket, de már jó 50-es létszámmal. 

Voltak próbálkozások gyerekekkel, felnőttekkel kon irmációoktatásban, gyerekek 
nevelésében. Nyári gyerek- és i júsági heteket, felnőtt csendes napokat szerveztünk né-
ha több, máskor kevesebb sikerrel. De elmondható, hogy kialakult a gyülekezet identi-
tása, s azokat, akik a gyülekezeti életet komolyan vették, a magyar közösség is tisztelni 
kezdte. 

Olyan mértékű volt a változás, hogy eltűnt a két közösséget elválasztó láthatatlan fal. 
Bár mentalitásában két különböző gyülekezetről van szó, van átjárás a tagok között, 
magyar családok is részt vesznek a cigány istentiszteleteken, és cigányok is eljárnak a 
magyarokéra.
 

c) A jelenlegi állapot 
Jelenleg kisebb a gyülekezet létszáma, mint kezdetben volt, mert időközben megjelent 
két másik felekezet is, ami megosztotta a tábor közösségét. Az igazi nehézséget az jelen-
tette, hogy a cigány embereknek el kell utazniuk, hogy a családjukat el tudják tartani. 
Elmondható viszont, hogy van lelki fejlődés, mert a bibliaórát helyettem már az egyik 
gyülekezeti tagunk tartja. Az egyik gyermekfoglalkozást is tartotta már más, de a munka 
miatt neki is el kellett utaznia, ezért most a magyar gyülekezetből jönnek a gyerekekkel 
foglalkozni minden vasárnap, az istentisztelettel egy időben. 

II. A tábor sajátosságai
Néhány szót szeretnék szólni azokról a sajátosságokról is, melyekkel a mindennapi 
munkánk során találkozunk, és amelyek sokszor befolyásolják a szolgálat sikerét vagy 
kudarcát.
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a) Két véglet a szegények és gazdagok között 

A tábor nemcsak vallásilag, de a mindennapi életében is megosztott közösség lett. Két 
véglet uralkodik benne, a nagy gazdagság és a mélyszegénység, de nagyon kevés a kettő 
közti átmeneti helyzetű ember. Vannak ügyesebbek, akik Moszkvába mennek tavasztól 
őszig dolgozni, ők nagyon szépen keresnek, ez meg is látszik az életükön. Akik itthon 
maradnak, azok pedig a mélyszegénység szintjén élnek, és úgy próbálnak jövedelemhez 
jutni, hogy gyerekeket szülnek mint leányanyák, s az értük kapott pénzből próbálnak 
kijönni. Nem könnyű mind a két csoportnak egyszerre szolgálni, mert mindkettő igyel-
met igényel, de nincs igazán módunk a különbség csökkentésére. 

b) Az együttlét köteléke
A cigányok közül megvan néhányban a jobb életre való vágy, mégis annyira kötődnek a 
közösségükhöz, hogy amikor innen kiszakadnak, depresszióba zuhannak. Nem tudnak 
alkalmazkodni a magyarok zárkózott életstílusához. Kiszakadva a tábor ritmusából 
nehezen viselik a magányosságot, hiszen a táborban a nap minden percében pezseg az 
élet, késő estéig. Aki kilép az ajtón, egy nagy közösségben találja magát, és ez a közösség 
jó a gyerekeknek, a felnőtteknek, de még az öregeknek is. Ezért sokan nem is próbálkoz-
nak beilleszkedni a falu közösségébe, szeretik az itteni életet. A templomépítésnek is ez 
volt az oka: nem érezték jól magukat abban a közösségben, amit a magyar gyülekezet 
nyújtott. 

c) A nőké a munka
A közösségen belül minden otthoni munkát a nők végeznek. Ebben a fér iakra nem lehet 
számítani, mert ők elvileg a kenyérkeresettel vannak elfoglalva. 

Már a kislányok is megszokják, hogy a gyerekneveléstől kezdve az összes háztartási 
teendő az ő feladatuk lesz. Nem nézik le a nőket, de vitathatatlanul a fér i a ház ura. 

d) A fér iaké a közösségi élet
A fér iak, ha nem dolgoznak valahol éppen, akkor közösségi életet élnek. Nagyon jól el 
tudnak társalogni naphosszat, mert a pénz megkeresésével ők már eleget tettek a csa-
ládi kötelezettségeiknek. Fő tevékenységük ilyenkor a barátkozás, akár egész nap. 

III. A problémák, amelyekkel szembesülni kell
Vannak olyan gondok, amelyek megnehezítik az életet, s amelyeken javítani kell.
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a) Értékét vesztett társadalom

A cigány kultúra elvesztette az értékeit, az identitását, ezek helyébe pedig nem került 
semmi. Az apáról iúra örökített hagyományoknak a gyakorlatban egyre kisebb a jelen-
tőségük, s ez veszteség a közösségre nézve. Nem beszélik a nyelvüket, oda a kultúrájuk, 
az erkölcs is egyre kevésbé fontos, pedig ezek eredetileg sokkal szigorúbbak voltak a 
falu lakosságának az értékrendjénél. 

b) Az apák nincsenek a helyükön
A baj gyökere abban van, hogy az apák nincsenek a helyükön. Mivel maguk sem ismerik 
az igazi családi értékeket, a gyerekeiknek sem tudják átadni ezeket. Igyekszünk megta-
nítani őket arra, milyen fontos az apai és az anyai szerep a család életében, mert minden 
gyerek olyan szülővé válik, amilyet otthon látott. Fontos lenne, hogy az apák és anyák 
példák lehessenek a gyermekeik életében. 

c) Neveletlen gyerekek
Mikor a szülők is céltalanul élik az életüket, a gyerekeket az utca neveli, s ott olyan pél-
dát látnak, ami rossz irányba sodorja őket. Erőszakossággal akarnak érvényesülni, nem 
sok lehetőséget látnak a tanulásra, a felemelkedésre vagy a táboron kívüli életre, 

Komoly célunk lenne az értékteremtés, és ezt korán kell elkezdeni, mert mire a gye-
rekek hozzánk kerülnek, már nehezen formálhatók. Kilenc hónapig végeztünk napközis 
foglalkozást, a végére a gyerekek hozták is az eredményeket, kezdtek jó jegyek születni. 
De megszűnt a forrás, s mivel ez az oktatás önkéntességgel nem oldható meg, fel kellett 
hagynunk vele. Csalódottan vissza kellett térniük a régi életformájukhoz, a tanulást 
ismét mellőzik, az iskolában pedig rosszul teljesítenek, mert nem veszik komolyan.

d) Jövőtlenség a iatalok előtt
A cigány iataloknak nincs jövőképük. Egyik napról a másikra élnek, csak akik átjárnak 
dolgozni Magyarországra, azoknak az életminőségén látszik a változás. A többség azon-
ban nem tudja megtervezni az életét. Mi szeretnénk elérni, hogy legyenek céljaik és 
egészséges önbecsülésük.

IV. Örömteli dolgok
Azért vannak örömteli dolgok is a gyülekezet életében.
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a) Akiket sikerült Istenhez vezetni

Akiket sikerül Istenhez vezetni, elfogadottá lesznek az emberek szemében. Könnyebben 
találnak munkát, a magyarok is testvérként kezelik őket a gyülekezetben. A lelki élet, a 
bizonyságtétel, a megváltozott élet kiemelkedési lehetőség számukra. Akik pedig kie-
melkedtek, másokat is szeretnének kivezetni a testi-lelki szegénységből. Ők missziót 
végeznek. 

b) Induló óvoda
Egy induló óvodaprojekttel szeretnénk már gyerekkorban elkezdeni az értékteremtést, 
megtanítva a kicsiket az etikai, a viselkedési, a hitbeli és egyéb ismeretekre.

IV. Hibák, melyeket sikerült elkövetni
Voltak hibáink is, egyet említenék közülük. 

a) Adományokat adtunk, nem pedig munkát
Az adományok osztása csak rombol. Nekik munka kell. Az adományok ártottak a gyü-
lekezeti életnek, ártottak a közösségnek, viszályokat szültek, és soha nem volt elég be-
lőlük. A munka a legjobb értékteremtő, munkahelyeket kellene teremteni. 

b) Kevés igyelmet fordítottunk a kulturális értékekre 
Az oktatási programnak a kulturális értékek megőrzése is a célja lenne, hogy ne vesszen 
el a cigány identitás és kultúra. Ez még csak terv, de ha beindulnak az oktatási progra-
mok, kisgyermekkortól szeretnénk erre is súlyozni. 
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 Sárosi Arthur

Pusztába kiáltott szó
Megszoktuk, hogy fontos dolgokat teszünk: másokon segítünk, másokról gondoskodunk.
A fontos az fontos, de nem mindig lényeges. Fontos dolgokat cselekedni is helyes, ugyan-
akkor a lényeg és a lényeges mindig értékközpontúságot jelent. Az értékközpontúság az 
igazság kérdését vonja magával, ezért az igazság megismerésének előfeltételeként készen 
kell lennünk beismerni, ha tévedünk. Mielőtt a szociálisan hátrányos csoportokkal fog-
lalkoznánk, próbáljunk egy kérdésre választ keresni:

Egy 12 fős családból (szülők, gyerekek, testvérek) a háború elvisz 4-et: mi ez? 
Zsidó holokauszt? Cigány holokauszt? Mindkettő lehet, számomra ez mégis elsősorban 

Trianon, amikor a magyar nemzet egyharmadát leválasztották az anyaországról. 
Mindenki a „saját holokausztja” és „saját Trianonja” árnyékában nő fel és szocializá-

lódik, ami traumatizált személyiség- és közösségfejlődést eredményezhet, megnehezít-
ve az objektivitást és az imparcialitást. Tehát ne legyen irántam elvárás az, hogy első-
sorban a mások traumatizált szerepében tetszelegjek, mert ez hazug és hamis. 
Megfelelési kényszer nélkül fogok beszélni, de nem szubjektivitás nélkül, mivel a néző-
pontom a sajátom, nem a másokét képviselem. Korábban feltettem magamnak a kérdést: 
Mire valók ezek az előadások? Hiszen itt cselekedni kell, nem pedig fecsegni. Végül egy 
barátom érvelését fogadtam el, aki szerint ez afféle „pusztába kiáltott szó”.

Bemutatkozás
Sárosi Arthur vagyok, családorvos Kolozsvárott, ugyanakkor a kolozsvári Diakonia 
Keresztyén Alapítvány igazgatója, de alapjában véve senki sem vagyok, és minél inkább 
sikerül „senki lennem”, annál inkább kiteljesedem. A ’90-es évek végén egy Kolozsvárhoz 
közeli faluban dolgoztam orvosként, ahol először találkoztam testközelben cigány em-
berekkel és cigány közösséggel. Számomra, aki azelőtt a segítségnyújtás fogalmát és 
formáját csak az egészség vonatkozásában ismertem, ez fordulópont volt. Nem tudtam 
ingyenes gyógyszereket felírni olyan gyerekeknek, akiknek nem volt születési bizonyít-
ványuk. Mivel a szülőknek nem volt személyi igazolványuk, nem dolgoztak, és szociális 
segélyt sem kaphattak iratok nélkül. A cigány gyerekek egyáltalán nem jártak óvodába, 
többen beiskolázatlanok maradtak, és sokan korán kimaradtak az iskolából. Az írástu-
datlanság inkább szabály volt, mint kivétel. 

Adta magát a kérdés, hogy megmaradok-e az orvosi szerepben, vagy beavatkozom 
valamibe, amihez nem értek, és amit addig nem csináltam. Munkámnak az alapját a 
keresztény értékek jelentik. Nem töprengtem sokáig. Valami új kezdődött el, abból kiin-
dulva, hogy kinek vagyok a felebarátja. Ez megfordítja a bibliai kérdést: „Ki az én fele-
barátom?” Paradigmaváltás következett az életemben. 
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Szociálisan hátrányos gyerekekkel való foglalkozás 

A Diakonia Keresztyén Alapítvány a keresztyén értékek alapján feladatának tartja az 
egyéni és közösségi felelősségérzet és felelősségvállalás erősítését, a szemléletformálást, 
a testi-lelki-szellemi képességek kibontakoztatását, az élet megóvását, a betegek és a 
hátrányos helyzetűek segítését. 

– Csak ott tudunk segíteni, ahol jelen lehetünk.
– A szegényeknek/romáknak nem alamizsnára van szükségük, hanem emberségre, 

és arra, hogy emberszámba vegyék őket.
– A Diakonia által támogatott gyerekek és családok szociális felmérés alapján kerülnek 

be a programba, nem nemzetiségi alapon.
– A szociális és az iskolai felzárkóztatás áll a szemléletünk középpontjában, valamint 

a társadalmi integráció.
– A gyerekek csak akkor vehetnek részt programjainkban, ha azelőtt voltak már is-

kolában vagy óvodában. A Diakoniánál meleg vagy hideg ételt kapnak, viselkedni, tisz-
tálkodni tanítjuk őket; velük együtt tanulunk, és segítünk a házi feladatok elkészítésében.

A magyar nemzetiségűek aránya Kolozs megyében a 2011-es népszámlálás adatai szerint. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozs_megye. 
A színek az eredetiben: piros = magyar többség 80% felett, narancssárga = magyar többség 
50–79% között, citromsárga = magyar kisebbség 20% felett, kék = magyar kisebbség 10–20% 
között, szürke = magyar kisebbség 10% alatt. 
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Hogyan fog a fenti térkép kinézni 50 vagy 70 év múlva? 
Jelenleg három megyében dolgozunk: Kolozs, Bihar és Szilágy megyében, naponta 720 
gyerekkel.

Meggyőződésem, hogy van válaszunk a feltett kérdésre.

A magyar oktatás megmaradása
A gyerekprogram magyar nyelven való működése, valamint a vegyes és a roma családok 
ösztönzése és támogatása annak érdekében, hogy gyermekeiket a helyi magyar iskolá-
ba járassák, nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar tagozat vagy iskola ne 
szűnjön meg a gyereklétszám csökkenése miatt. 

Eredmények Kolozsvárott és Kolozs megyében
Mérában 2001-óta megmaradtak a különálló (nem összevont) osztályok, annak ellené-
re, hogy a bácsi önkormányzat iskolabuszt küld naponta Mérára. Az iskola megmaradt 
magyarnak.

Minden gyerek elvégzi a nyolc osztályt, és a cigány gyerekek már nemcsak szakisko-
lában, hanem magyar tannyelvű líceumban is továbbtanulnak. A nyolc osztályt végzet-
tekből tavaly csak egy gyerek maradt otthon.

Egy mérai lány, aki a Diakonia délutáni szociális programjába járt, most a Kolozsvári 
Református Posztliceális Asszisztensképző elsőéves diákja.

A kolozsvári Nicolae Titulescu iskolában a 2010–2011-es tanévben 12 gyerek járt 
az első osztályba magyar tagozaton. A 2017–2018-as tanévben 23 gyerek járt a magyar 
tagozat előkészítő osztályába.

Désen a 2014–2015-ös tanévben 5 gyerek járt az előkészítő osztályba magyar tago-
zaton, a 2017–2018-as tanévben 11 gyerek járt a magyar tagozat előkészítő osztályába.

Magyarszováton a 2014–2015-ös tanévben 4 gyerek járt óvodába magyar tagozaton. 
A 2017–2018-as tanévben 10 gyerek járt a magyar tagozaton oviba. A 2014–2015-ös 
tanév előkészítő osztályába 4 gyerek járt magyar tagozaton iskolába, most 3 gyerek jár.

A szociálisan hátrányos helyzetben levők támogatása 
Nekünk ez lehetőség az emberségre, nekik esély a kibontakozásra.

– Kolozs megyében fontos lenne jelen lenni még: Gyaluban, Visában, Vajdakamaráson.
– A legfontosabb ott megmaradni hosszú távon, ahol már elkezdtünk dolgozni, hiszen 

eredmények csak közép- és hosszú távon várhatóak.
A gyerekek szociális felmérés pontrendszere alapján kerülnek a programba. Aki nem 

jut be, az várakozólistára kerül. Ha egy gyerek összegyűjt 10 nap igazolatlan hiányzást, 
kikerül a programból, és bejön helyette valaki a várakozólistáról. Egy csoport létszáma 
12-15 gyerek, mellettük egy pedagógussal vagy egy szociális munkással. Fontos a rend-
szeres családlátogatás, illetve a szülőkkel való munka is (szülők iskolája).
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Problémák és válaszok – szociális gyerekprogramok

A magyar közösség perifériáján elő szociálisan hátrányos, vegyes házasságból szárma-
zó gyerekek óvodába járása, iskoláztatása és iskolai felzárkóztatása: 

– a szegény családokból származó gyerekek támogatása arra nézve, hogy alkalmaz-
kodni tudjanak környezetükhöz és az iskolai elvárásokhoz (az intellektuális és szociális 
fejlettségi szintjük nagyon alacsony, igyelemzavarral, összpontosítási és tanulási ne-
hézségekkel, valamint szocializációs problémákkal küszködnek);

– biztosítjuk a nevelést és a felügyeletet, valamint azokat a körülményeket, környe-
zetet és támogatást, amire a szülőknek nincs lehetőségük a szegényes életkörülmények, 
valamint ismereteik hiánya és az iskolázatlanságuk miatt. A nevelésben nyújtott támo-
gatás fontos a munkanélküli, a szervezetlen, illetve az egyszülős családban élő gyere-
keknek, ahol a családi légkör nem megfelelő a gyermekek pszicho-emocionális fejlődé-
séhez.

A Diakonia szociális gyerekprogramjának előnyei:
– nem igényel nagy beruházást: a helységeket az önkormányzat, az iskola vagy a helyi 
egyház biztosítja. Azonnal indítható: nem kell egy építkezést kivárni, csak esetleg a 
felújítást.

– a gyerekek a családban maradnak;
– támogatja a helyi iskolák fennmaradását;
– munkahelyeket biztosít falun; 
– az emberek egymásra találnak;
– emelkedik az oktatás színvonala,
– a magyar nyelvhasználat és öntudat erősödik.

A Diakonia szociális gyerekprogramjának hátrányai:
Mivel román állampolgárokról van szó, az eddigi stratégiánk az volt, hogy programja-
inkat akkreditáljuk, ami évente feljogosított minket állami szubvenció igénylésére. 

– 2017-re az igényelt állami szubvenció 147 gyerekre 308 700 lej volt (a 914 gyerekből 
csak 147 számára tudtunk olyan infrastrukturális és személyzeti körülményeket bizto-
sítani, hogy szubvenciót kérhettünk); ebből 90 gyerekre 189 000 lejt hagytak jóvá, végül 
ezt is levágták februártól kezdve, így a program működése veszélybe került;

– a Kolozs megyei tanáccsal volt egy együttműködési szerződésünk, amelyet a tanács 
politikai okokból felmondott; ez a szerződés évi 164 400 lej értékű volt;

– a helyi, megyei, illetve országos inanszírozás politikafüggő, a vegyes nemzetiségű 
lakosságú települések esetén nekünk az érdekérvényesítési képességünk gyengébb lehet;

– a projektek inanszírozása 2-3 évig tart, ez a munka viszont évtizedekre szólna.
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Támogatás a szükségletek szerint

Maslow piramisa és a korszellem
– Fontosnak tartjuk az alapvető szükségletek kielégítését: ezért kapnak a gyerekek 

ételt (üres gyomorral nem lehet igyelni és tanulni), ám az anyagias külvilág által nem 
értékelt lelki értékeket is közvetítenünk kell. 

– Tanítjuk a szeretet, a hála kifejezését, támogatjuk az apró sikereket. Elfogadó és 
szeretetteljes légkört és környezetet alakítunk ki.

– A piramis 3. és 4. fokát is építjük, mert közép- és hosszú távú célok csak megfelelő 
önbizalom alapján alakulnak ki.

– A roma családok mostani céljai az aznapi étel, ital, dohány és tűzifa biztosítása: az 
igényeknek ezt a puszta materializmusát meg kell haladnunk.

– Tudatosan sikertörténeteket és élményeket akarunk építeni. 

A Diakonia szociálisan akkreditált szervezet, tehát megfelel a szociális szakma mód-
szertani és személyzeti szempontjainak. Több mint 30 több településen dolgozunk, 150 
alkalmazottal. Kolozsvár az egyik legerősebb egyetemi központ Romániában, ahol a 
szakmai verseny nem elhanyagolható. A szociális munka aktuális munkamódszereit 
ismerjük, nagy részüket alkalmazzuk is. A Babeş–Bolyai Egyetemmel kötött szerződés 
alapján szakmai gyakorlatot biztosítunk a Szociológia és a Szociális munka karra járó 
diákok számára.

– Az érintkezés minimális és főleg intézményi úton valósul meg: oktatás, egészségügy, 
ügyintézés, szociális szféra, munkáltatás/munkavállalás.
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– Az előítéletek dominálnak.
A viselkedésminta jellemzői: kontaktuskerülés, ignorálás, burkolt vagy nyílt kon lik-

tusok. 
Az egyik és a másik közötti távolságot csak akkor csökkenthetem, ha mindkét fél 

ebben érdekelt. Az eséllyel élnie kell annak is, aki adja, annak is, aki kapja, mindenki 
több lesz általa.

Közösségi sikerekre törekszünk, nem alkalmi fesztiválozásra, a személyes élmények 
fontosak, de nem elegendőek. A „siker” nem a megfelelő kifejezés, mivel itt folyamatról 
van szó. Aki támogatást és segítséget nyújt, az a támogatott fejlődése által teljesedik ki. 
A lényeg a gyümölcs, amely által a fa megismerszik.

Az egyik és másik helyett a MI az, amit tudatosan fejleszteni kell. 
A misszió vagy létezik, vagy nem létezik. És ha létezik, az olyan, mint a nap, mint a 

szeretet: nem válogat, nem tesz különbséget. Számomra a cigánymisszió mint fogalom 
értelmezhetetlen.

Hogyan?
Hogyan lehet egészséges gyerekeket nevelni egy beteg társadalomban? Hogyan lehet 
közösséget építeni az ego árnyékában? Hogyan lehet lelki, spirituális értékeket átadni 
egy fogyasztói társadalomban, a materialista kapitalizmusban? Hogyan lehet motiválni 
egy agymosott társadalom tagjait (gyereket, szülőt, munkatársat stb.)?

Következtetés
Cselekedet nélkül nincsen válasz, legföljebb vita. Az egyéni kezdeményezések nem ve-
zetnek eredményre, ha mögöttük nincs szélesebb összefogás. A partnerségek kialakítá-
sa és fejlesztése elengedhetetlen.

A résztvevők hitelessége fontosabb, mint a módszertan. Személyes példákra van 
szükség, elmélettel és szakértőkkel tele a padlás.

Nem szégyen kimondani, hogy a felzárkóztató programok részben a szülőket pótolják. 
A szülők viszont kulcsfontosságú partnerek lehetnek.

Folyamatközpontú szemlélet
Bármennyi szülői felkészítő kurzuson veszünk részt, bármennyit beszélgetünk a roko-
nokkal vagy barátokkal, akiknek már van gyerekük, szülők csak akkor leszünk mikor 
az első gyerekünk megszületik, aztán a második, a harmadik... Elkezdjük az első gyere-
künket nevelni, és lassan kiteljesedünk szülőként. Tökéletesek soha nem leszünk, legjobb 
szándékunk ellenére is követünk el hibákat, ezekből viszont tanulhatunk a jövőre nézve. 
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Megszületik a második gyerekünk, aki más mint az első, mi pedig újabb hibákat fogunk 
elkövetni. A folyamatok ilyenek, és az élet egy folyamat. 

A legnagyobb hazugság, ha a „hatékonyság” kulcsszó szerint rendezzük be az életün-
ket. „Az idő pénz” – igen, az üzleti életben, a privát szférában azonban megnyomorít. 
Az emberi kapcsolatokra időt kell szánni: lehet módszereket alkalmazni, de nem szabad 
a módszereknek alárendelni a folyamatot. A folyamatokat optimalizálni kell, nem kont-
rollálni, mert saját belső energiájuk van.

Mint minden igazi folyamat, a gyereknevelés, a felelősségvállalás is kettős szerkezetű: 
– egy külső folyamat, amit szemlélhetünk,
– és egy belső folyamat, ami a szülőkben, a nagyszülőkben és a gyerekben zajlik. 
A szociális munka keretein belül is él ez a kettősség. Ha a keretek szűkösek, szintet 

kell lépni, és olyan kereteket építeni, amelyek a folyamatot nem gátolják, hanem opti-
malizálják, katalizálják.

A gyülekezet szárnyai
A gyülekezetek szárnyaik alá vesznek több szociális gyerekprogramot. Az önkéntesek 
felügyelik a gyerekeket, játszanak velük, mesét olvasnak stb. A jól kiválasztott mese 
értékeket, üzeneteket közvetít, pl. „jó tett helyébe jót várj”, vagy a mellőzött, esélytelen, 
mostoha sorsú legkisebb király i vagy Hamupipőke elnyeri a mese végén méltó jutalmát, 
a gonosz pedig a büntetését. A gyerek azonosul a pozitív hőssel. Megkérdezzük a gyere-
ket, hogy a mese melyik része tetszett neki jobban. Lerajzoltatjuk, megkérdezzük, ki van 
a rajzon, mit csinál, miért éppen ő, látott-e a valóságban hasonló esetet... Lassan kinyílik 
a gyerek lelke. Ha kockajátékoznak: ki dob nagyobbat? Játszva matekoznak, gyakorolva 
az összeadást. Sok gyerekjáték mozgáskoordinációt is tanít.

Lelki gyakorlat kezdőknek: Pl. gyakorolni a dicsérést – ez a dicsérés hete, a hét végén 
megbeszélni: Kit dicsértél meg ezen a héten? Miért? Hogy érezted magad, mikor ezt 
tetted? Mit vettél észre azon, akit megdicsértél? Mit mondott? 

Ez a folyamat a gyülekezetre is hathat, a tagok felelősségérzete fejlődik a gyülekeze-
ten kívüliek iránt is.

Végkövetkeztetés
A pénz szükséges mint a megoldás része, de nem több, csak eszköz. A változáshoz ener-
gia is kell: a szakmaiság és a szeretet energiája. A kiégés veszélyét elkerülendő fontos a 
csapatmunka és a határok meghúzása. A változás mindkét félen múlik – nem mindenki 
akar változni. A Szentlélek, a Gondviselés érleli meg mindenkiben a gyümölcsöt. Minden 
közösség csak a saját dinamikáját tudja követni, nem lehet ráerőszakolt indikátorokkal 
mérni a változást. 
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 Récsei Mária – Márton Kinga Izabella

A Gyulafehérvári Caritas 
romákkal való munkája
Jó példák, hatékony programok/módszerek 
A szükség közelről látszik – valljuk mint a Gyulafehérvári Caritas, a civil szervezet, mely 
közel harmincéves múltra tekint vissza, és hatszáz munkatársammal, számos önkén-
tessel közel merünk menni a nehézséghez, a nehéz sorsú emberekhez. A római katolikus 
egyház szeretetszolgálatának munkatársaként a méltóságban hiszek. Kollégáinkkal 
célunk úgy segíteni, hogy az ne megalázó legyen, ne a rászorultságot hangsúlyozza, 
hanem a lehetőséget: kis segítséggel képessé tenni az embereket arra, hogy sorsukat jó 
irányba változtassák. Nem helyettük, hanem velük együtt cselekszünk. 

Ha arra kíváncsi valaki, milyen korosztálynak lehet hasznára a szeretetszolgálat, egy 
választ kaphat: mindegyiknek, az újszülöttől az utolsó napjait töltő aggastyánig. Ha a 
nemzetiségekre nézünk rá, akkor a sokszínű Erdélyben erre is ugyanaz a válasz: az 
összes náció és felekezet kedvezményezett. A Caritas elképzelése szerint a romaprob-
léma megoldásához nem a romáknak kell változniuk, hanem az együtt élő közösségek 
minden tagjának, Isten teremtményeinek, akiknek alapvető tulajdonsága a jóság. 

Jó példák, gyakorlatok és hatékony programok/
módszerek a romákkal való munkában
Amikor kirekesztett közösségekkel dolgozunk, különösen fontos a közösség tagjainak 
közvetlen bevonása azért, hogy a szükségleteiknek megfelelő beavatkozásokat végez-
hessük el. Minden közösségi intervenció, amely elhanyagolja a közvetlenül érintettek 
bevonását, elszigeteli vagy eltávolítja az illető közösséget, ahelyett, hogy támogatást és 
megértést nyújtana számára. Ezért a United Networks – Integrált kezdeményezés hát-
rányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért nevű projektünk módszertana az „alulról 
felfelé” típusú szervezésen alapszik, ami azt jelenti, hogy minden beavatkozás az illető 
közösség szükségletei és elképzelései alapján folyik. Ezt egészíti ki a „felülről lefelé” 
történő szervezés, tehát a közösségi facilitálás folyamata párhuzamosan zajlik az intéz-
ményi facilitáláséval. Ezek célja, hogy közös teret hozzanak létre az intézmények, a 
kirekesztett közösség és a többségi közösség számára, lehetőséget nyújtva a problémák 
közös megértésére és egy olyan valódi együttműködésre, melynek révén megvalósítható 
a társadalmi integráció.

A kirekesztettség leküzdését egy olyan informális keret létrehozásával és fenntartá-
sával láttuk megvalósíthatónak, amely lehetővé teszi az adott közösség és a helyi intéz-
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mények képviselőinek bevonásán alapuló folyamatos párbeszédet az intézményi és 
közösségi facilitálás által.

Közösségi facilitálás
A közösségi facilitálás során elsősorban a helyi beavatkozások célközösségeit azonosí-
tottuk be – ezek mindhárom helységben a hátrányos helyzetű közösségek voltak –, majd 
arra törekedtünk, hogy kialakítsunk egy bizalmi kapcsolatot velük. Ezt követően a kö-
zösségekben mennyiségi és minőségi felmérést végeztünk, melyek eredményei alapján 
elkészültek a közösségek profilját rögzítő jelentések. Következő lépésként elindult egy 
konzultációs folyamat, melynek során a roma közösség tagjai visszajelzést adtak, vala-
mint a saját szempontjuk szerinti fontossági sorrendbe helyezték a felmérésekben azo-
nosított problémákat, ezzel megalkotva az adott közösségre vonatkozó sürgősségi és 
akciótervek alapját. Végül a projektcsapatok a helyi (roma) informális akciócsoportok 
kialakításán dolgoztak: ezek tagjait folyamatosan mozgósították, és bevonták a közös-
ségi javaslatokról való döntésekbe, majd azok megvalósításába. Az intézményi facilitá-
lás a közösségi folyamattal párhuzamosan, ehhez hasonló lépésekben történt. Először 
feltérképeztük a helyi intézmények és vállalkozások körét, majd arra törekedtünk, hogy 
bizalmi kapcsolatot építsünk ki a képviselőikkel. 

A konzultáció eredményeként összesítettük azokat a szükségleteket, lehetőségeket, 
erőforrásokat és javaslatokat, melyeket a helyi szociális, oktatásügyi, egészségügyi, 
kulturális, turisztikai és adminisztratív területeken tevékenykedő vállalkozások és 
intézmények képviselői megfogalmaztak, különös tekintettel a helyi roma közösségek-
hez való kapcsolódásokra. Az intézményi és közösségi facilitálás révén a helyi roma 
akciócsoportok és az érintett intézmények képviselői megvitathatták és kidolgozhatták 
a rövid, közép- és hosszú távú javaslatokat. E folyamatok dinamikáját tekintve 
körvonalazódtak a szükségletek, és a valós forrásokat egy hosszú listába foglaltuk. 
A közösségi facilitátorok elindították azt a folyamatot, amely által a helyi szereplők – a 
roma közösségek tagjai, a helyi intézmények és szervezetek képviselői – leszögezték és 
fontossági sorrendbe állították a projekt keretén belül megvalósítható tevékenységeket. 
A viszonylag rövid idő alatt megoldható szükségleteket, melyek az életkörülményeknek 
elsősorban a helyi erőforrásokból történő javítására vonatkoztak, a Szükségletek Sür-
gősségi Tervébe összesítettük. Ezt egy alulról felfelé haladó folyamat példájának tekint-
hetjük, melynek során az önkormányzatok és a kirekesztett közösségek konkrét szük-
ségleteket fogalmaztak meg közösen. Egy másik típusú, alulról felfelé haladó folyamat 
valósult meg a kirekesztett közösségek közép- és hosszú távú szükségleteinek a helyi 
fejlesztési stratégiába való belefoglalása által, melynek kidolgozásában részt vettek a 
közösségi facilitátorok és a marginalizált közösségek képviselői is. Mindemellett fontos 
volt a networking (hálózati munka) is: ez szigorúan véve afféle támogató módszer, az 
információ egyéneken és csoportokon keresztül történő cseréjének és szolgáltatásának 
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egy formája a közös cél érdekében. Tágabb értelemben véve a networking egy többrétű, 
összetett módszer, melynek célja, hogy stratégiai kapcsolatokat építsünk ki személyes 
találkozások során annak érdekében, hogy egymás céljait segítsük. Egy névjegy, egy 
telefonszám, egy e-mail-cím önmagában nem sokat ér. Ha azonban egy arcot, személyes 
találkozást, esetleg közös munkát is kapcsolhatunk hozzá, könnyebben megnyílnak az 
ajtók, hatékonyabban tudunk működni abban a hálózatban, amely a munkánkat összeköti. 
A networking tehát eszköz a kapcsolati tőke bővítésére, és lehetőség az egymástól való 
tanulásra. A projekt egésze az emberekre, az emberi kapcsolatokra és a közös gondol-
kodásra épül. Kezdetben regionális fórumok és megyei hálózatok elindítása volt a cél, 
ezeken a kapcsolati hálókon alapszanak a további intervenciós tevékenységeink is.

Nappali foglalkoztató központok
A Maros megyei Kis-Küküllő mentén elhelyezkedő központjainkba járó gyerekek 
nehéz körülmények között élő családokból származnak. Szolgáltatásainkat igyekszünk 
folyamatosan fejleszteni és bővíteni, hogy minél megfelelőbben válaszolhassunk a kü-
lönböző igényekre. 

Nappali központjaink elsődleges célja különböző nehézségekkel küzdő gyerekek és 
szüleik számára komplex szociális szolgáltatások biztosítása, az iskolakerülés és 
-elhagyás megelőzése, a társadalmi integráció elősegítése a gyermekek védelme, 
valamint jóléte érdekében. Szolgáltatásaink keretén belül az igényeknek megfelelően a 
gyerekek az alábbi egyéni és csoportos szolgáltatásokban részesülhetnek: egyéni ta-
nácsadás és fejlesztés, szociális, gyógypedagógiai, pszichológiai, pedagógiai, valamint 
csoportos tevékenységek; edukációs, nevelési, kompetenciafejlesztési (szociális, érzelmi 
és kognitív), rekreációs és szocializációs, valamint különböző prevenciós tevékenységek. 

Fontosnak tartjuk a rendszerszemléletű megközelítést, ennek érdekében szorosan 
együtt dolgozunk a szülőkkel, a pedagógusokkal és a helyi közösségekkel. A szülőknek 
felkínált szolgáltatásaink (egyéni tanácsadás, szülőcsoportok) célja a szülői kompeten-
ciák fejlesztése. A pedagógusokkal is rendszeres az együttműködésünk, intervíziós és 
esetmegbeszélőket tartunk, valamint évente képzéseket szervezünk. Egy másik fontos 
szempont az intervenciók kidolgozásában és a szolgáltatásnyújtásban a multidiszcipli-
náris csapat megléte: ez szociális munkásokból, pszichológusokból, pedagógusokból, 
szociálpedagógusokból és gyógypedagógusokból áll. Egy külföldi partner segítségével 
sikerült elindítani prevenciós programunkat, amelynek köszönhetően lehetőséget biz-
tosítottunk a nappali központjainkba járó gyerekeknek, hogy egészségügyi alapszűrésen 
(fogászati, szemészeti és hallásvizsgálatokon) vegyenek részt. A szűrések fő célja a 
megelőzés mellett az is, hogy ha rendellenességet észlelnek a szakemberek, az érintett 
gyerekeket további vizsgálatra, intervenciókra küldjék. Szintén e projekt keretén belül 
egészségügyi prevenciós foglalkozásokat is szerveztünk a gyerekeknek és szüleiknek, 
higiéniai eszközöket is biztosítva számukra.
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A Kovászna megyei Őrkői és Ozsdolai Nappali Foglalkoztatók olyan célcsoporttal 
dolgoznak, amelyek körében az abszenteizmus, az iskolaelhagyás és -elhanyagolás a 
hétköznapok része. Az Őrkői Nappali Foglalkoztató 2020-ban lesz 10 éves, és évente 
hozzávetőlegesen 100 gyerekkel foglalkozik. Az Ozsdolai Nappali Foglalkoztató viszony-
lag iatal intézményünk, 2016 novemberében nyitotta meg kapuit, azóta folyamatosan 
bővülő tevékenységekkel igyekszik pótolni az iskolai hiányosságokat a többnyire Kishi-
lib falurészből származó gyermekek körében: ez jelenleg 24 ellátottat jelent. Mindkét 
központ megfelel a törvény által előírt standardoknak: engedéllyel rendelkező szociális 
szolgáltatások működnek itt, melyek az iskolai problémák mellett egyéni és családi 
szociális problémákra is igyekeznek enyhítést nyújtani. Hétköznapjaink része a szociá-
lis készségfejlesztés, a szociális asszisztencia, a szülőkkel való csoportmunkák, család-
látogatások és egyéni fejlesztések. A multidiszciplináris csapat megtartása folyamatos 
kihívást jelent egyrészt a célcsoporttal való nehéz munkavégzés, másrészt a civil szer-
vezeti létből fakadó alacsony bérezés okán. Azonban e csapatok működése képezi az 
alapját annak, hogy a szolgáltatás engedélyezett legyen. Mindkét központban heti öt 
napon zajlanak tevékenységek, mindkét központ munkájának folytatása fontos ahhoz, 
hogy ne csak pontszerű eredményeink legyenek, hanem az adott közösségekben gene-
rációs mértékben is változást érhessünk el. 

„Híd a zavaros vizek felett” 
Közösségépítés zajlik e név alatt a Caritas nappali központjaiban a Superar1 kórusa által. 
Célunk megteremteni egy hosszú távú és több caritasos nappali központban alkalmazott 
muziko-szociális program alapjait, s ennek segítségével csökkenteni a feszültségeket és 
a megkülönböztetést a különböző etnikai/vallási/kulturális csoportok között. A fő 
beavatkozás zenei, bár az eredmények túlnyomórészt társadalmi jellegűek, így a zene 
az a platform (a híd), amely ösztönzi a társadalmi változásokat. Négy megyében összesen 
hat nappali központban indultak Superar-kórustevékenységek, a részt vevő gyermekek-
kel heti négy órában foglalkoznak munkatársaink. Nappali táborok, helyi fellépések és 
a többi helyszínek gyerekeivel közös koncertek színesítik a programot.

A SOLE-módszer
Ozsdolán, a Caritas Nappali Központjában a SOLE-módszert2 2018 elején (a második 
iskolai félévben) kezdtük el alkalmazni elsőtől negyedik osztályba járó gyerekekkel, 
illetve egy ötödik és egy hetedik osztályban. Az elemi osztályokban és az ötödik osz-
tályban általános nevelési kérdésekkel foglalkoztunk, a hetedik osztályban azonban 

1 Sistema Europe. https://www.sistemaeurope.org/ (letöltés ideje: 2019. 05. 27.). Superar. http://www.su-
perar.eu/method.html (letöltés ideje: 2019. 05. 27.).
2 School in the Cloud. https://www.theschoolinthecloud.org/how-to/sole-toolkit/ (letöltés ideje: 2019. 
05. 27.).
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munkatársunk az országos izika tanterv tananyagához igazított kérdésekkel dolgozott. 
A gyerekek a kezdeti nehézségeket gyorsan leküzdötték, hamar rájöttek a belső dina-
mikákra, néhány alkalom után már maguktól csoportosultak, tudva, miként alakul ki 
egy teljes csapat, hogy tagjai között legyen, aki tud információt gyűjteni, aki rendszerez, 
aki szépen tud rajzolni, aki bemutat, aki irányít. 

A gyerekek iskolai átlagának növekedése és a izika tananyag megértése mellett 
lényegesen nőtt az együttműködés a gyerekek között, prezentációik az idő előrehalad-
tával mind tartalmasabbak, színesebbek lettek, egyre aktívabban kapcsolódott be min-
den gyerek a bemutatókba. A SOLE-módszer tehát, amellett, hogy a jó kérdés megfogal-
mazásával bármilyen tananyag feldolgozására, elsajátítására alkalmas, lehetőséget ad 
a gyerekek soft skill-fejlesztésére, aminek módszere az együttműködés, prezentációk 
készítése, információszűrés, összegzés és az előadói készségek fejlesztése.

A Sindelar-módszer
A Maros megyei nappali központokban továbbá hatékonynak bizonyult a Sindelar-féle 
kognitív fejlesztő program,3 mely az iskolai tanulást megalapozó, gyengébben funkcio-
náló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a i-
gyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a 
térbeli orientáció. Az eredményeket jól lehet mérni a módszer kidolgozója által megal-
kotott pre- és post-teszttel.

Zsetonvásár
A Samu kincses vására egy hosszabb folyamat része. A marosszentgyörgyi nappali 
központ (iskolai tanórák utáni korrepetálási) tevékenységei során a gyerekek egy-egy 
jól elvégzett feladatért vagy példás magaviseletért jutalomként egy színes gépkapcsot 
kapnak. Minden harmadik gémkapocs után egy zseton jár, melyek később a vásár hiva-
talos izetőeszközei lesznek. A vásárban a gyerekeknek lehetőségük van zsetonjaikat az 
ott található portékára (taneszköz, ruha, tartós élelmiszer, használt játékok) váltani, a 
termékeknek megvan a zsetonban kifejezett áruk. Minden gyerek csak annyi zsetonra 
vásárolhat, ahányat előzőleg összegyűjtött. Fontos, hogy a megszerzett zsetont nem 
vesszük vissza. Ez egy motivációs módszer. Céljaink a vásár által: motivációs rendszer 
fenntartása; döntéshozatali készségek fejlesztése; a gazdálkodás és a takarékosság 
gondolkodásmódjának elsajátítása; a szorgalom és a teljesítmény jutalmazása; a gyere-
kek iskolai rendszerbe való beilleszkedésének megkönnyítése; az iskolai tanulmányok 
népszerűbbé tétele; a sikerélmények növelése; a teljesítménnyel járó öröm és annak 
értékelése; a visszajelzés-kultúra gyakorlása már iatalkortól is. 

3 Sedlak, Franz – Sindelar, Brigitte: De jó, már én is tudom! – Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek fejleszté-
se, Budapest, A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft., 2005.
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Iskolázatlan felnőttekkel való munka

A Sepsiszentgyörgy peremén található Őrkő negyedben egy több mint kétezer fős erős 
roma közösség él mélyszegénységben. A közösségre kimondottan jellemző az iskolázat-
lanság és a munkanélküliség. 2018 őszén azonban egy – számunkra is – nagy kihívásba 
vágtunk bele: harminc roma felnőtt számára egy integrált szociális szolgáltatáscsoma-
got dolgoztunk ki. A csomag része az alfabetizáló és a román nyelvoktatás, szociális 
készségfejlesztés, egyéni mentoring és szakmai képesítés nyújtása. Tekintve, hogy az 
ellátottak legnagyobb részének nincs meg a kötelező nyolcosztályos iskolai végzettsége 
ahhoz, hogy a munkaerő-ügynökség szakképzésein részt vehessen, meglévő kompeten-
ciáik fejlesztését és kompetenciamérést, ezáltal szerzett kompetenciaigazolást tudtunk 
felajánlani számukra. Ezt a lehetőséget egy magáncég segíti. A harminc főből hárman 
kereskedelmi dolgozói, ketten láncfűrészkezelői, ketten kőművesi, egy személy 
autószerelői és további nyolc személy szobalányi kompetenciákról tehetett vizsgát. A 
kompetenciaigazolások előnye, hogy a tudásszint több egységre bontott, így a vizsgázó 
annyi egységről kapja meg az oklevelet, ahányat teljesíteni tud. Ez a már említett 
célcsoport esetében kiváló lehetőség, hiszen a legtöbb esetben a szakmai tudásuk 
megvan, azonban képtelenek ezt egy írásos vizsgán tökéletesen visszaadni, vagy nincs 
meg a követelmény szerint elegendő elvégzett osztályuk ahhoz, hogy részt vegyenek egy 
hosszabb szakmai képzésen. 

A legkiemelkedőbb eredményünk, hogy a teljesen írástudatlan felnőttek ez alatt a 
néhány hónap alatt felismerik a magyar ábécé legtöbb betűjét, és le tudják írni saját 
nevüket. Mi tovább kísérjük őket, bízva benne, hogy a megszerzett kompetenciaigazo-
lások akár még konkrét munkaerőpiaci elhelyezkedést is eredményezhetnek. 

Ez az integrált szolgáltatáscsomag – a fent összegzett tevékenységek mellett – gye-
rekfelügyeletet biztosított a csoportfoglalkozások ideje alatt; emellett tanulmányutat 
szerveztünk az ellátottaknak, olyan településekre látogattunk el velük, ahol különböző, 
szintén hátrányos helyzetű közösségeket érintő tevékenységek zajlanak. 

Összegzésképpen fontos megemlíteni, hogy e módszerek és jó tapasztalatok akkor 
lehetnek csak sikeresek, ha mindig igyelembe vesszük az egyéni és közösségi igényeket, 
illetve azok változásait.
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 Beszterczey András – Ráczné Németh Teodóra – 
Nagy Edina – Nagy Szűcs Johanna – Vertetics Viola

Vonalvezető a házi 
segítségnyújtást biztosító 
szolgáltatók számára
Módszertani levél

„Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős”
(Magyar Református Énekeskönyv, 455. dicséret, 7. vers)

A házi segítségnyújtás szolgáltatás jelenlegi jogi szabályozási kereteit, azok össze-
függéseinek megismerését segíti az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019 
tavaszán kiadott, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani 
Osztálya és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya 
által készített Vonalvezető, mely a házi segítségnyújtás szolgáltatást biztosítók szakmai 
tevékenységét segíti. 

A módszertani útmutató jellegű leíró dokumentum a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott szakmai és működési feltételeket foglalja magában, célja, hogy segítse 
a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók mindennapi munkájában a megszerzett 
ismeretek gyakorlati alkalmazását.

Jelen írás a Vonalvezető megjelenése kapcsán ír a házi segítségnyújtás alapszolgálta-
tásról, kitekintve a szolgáltatás evolúciójára, a hatályos jogszabályi környezetet bemu-
tató Vonalvezető mentén kísérve végig az olvasót.

Kulcsszavak: idősellátás, szolgáltatás, gondozási szükséglet, gondozás, segítés, szolgál-
tatási elemek.

A házigondozó-szolgálattól a házi segítségnyújtásig 
A házi segítségnyújtás az egyik legrégebbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási, 
szolgáltatási forma, mely házi szociális gondozószolgálatként került nevesítésre a 
házi szociális gondozószolgálatról szóló 4/1976. (IV. 10.) EüM-rendelettel. Célja, 
hogy segítséget adjon életvitelük biztosításához azoknak az öregeknek, akik önmagukat 
ellátni nem képesek, gondozójuk nincs, és a szociális helyzetük ezt indokolja. A házi 
szociális gondozást ekkor elsősorban erre önként vállalkozó társadalmi gondozók be-
vonásával kellett megszervezni, akik tevékenységükért pénzbeli juttatást kaphattak. 
A rendelet értelmében a házi szociális gondozást indokolt esetben hivatásos gondozók 
is végezhették. A szociális gondozószolgálat megszervezéséhez és ellátásához a Vörös-
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kereszt szervezeteinek segítségét kellett kérni. E rendeletet váltotta fel a területi szoci-
ális gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM-rendelet. A területi szociális gondozás 
feladata volt, hogy az arra rászorulók életviteléhez saját környezetükben szükséges 
mértékű segítséget nyújtson. Területi szociális gondozásban azokat a személyeket 
kellett részesíteni, akiknek az életkoruk, egészségi állapotuk vagy valamilyen fogyaté-
kosságuk miatt szükségük volt rá. A gondozásba vétel az arra rászoruló kérelme alapján 
történt. A gondozásba vételt más, a rászoruló körülményeit ismerő állami, társadalmi 
és egyéb szervek (pl. a családsegítő központ, a Haza ias Népfront, a Vöröskereszt helyi 
szervei, a lakóbizottságok) is javasolhatták. A javaslat alapján – ha a meghatározott 
feltételek fennálltak – a gondozást biztosítani kellett, de ekkor is szükség volt az érintett 
hozzájárulására. A gondozásba vételnél a kedvezőtlenebb szociális helyzetű jogosultakat 
előnyben kellett részesíteni. A területi szociális gondozás formája volt az idősek klubja, 
a szállást biztosító idősek klubja, a szociális étkeztetés és a házigondozó-szolgálat. 
A területi szociális gondozás általánossá tétele érdekében gondozási központokat kellett 
kialakítani. A központokat és illetékességi területüket – a megyei (fővárosi) tanács 
végrehajtó bizottsága szociális feladatot ellátó szakigazgatási szervének előzetes egyet-
értésével – a községi, nagyközségi, városi jogú nagyközségi, városi (megyei városi), fő-
városi kerületi tanács végrehajtó bizottságának szociális feladatot ellátó szakigazgatá-
si szerve jelölte ki. A gondozási központ volt felelős az illetékességi területén felmerülő 
gondozási igények kielégítéséért. A gondozási központok illetékességi területét úgy 
kellett kijelölni, hogy lehetőleg igazodjon az államigazgatási határokhoz, és ellátatlan 
település ne maradjon. A gondozási központ illetékességi területét az alkalmazott 
hivatásos házi gondozók között gondozói körzetekre osztották fel.

Szakmai tartalmát tekintve az akkori szolgáltatás a lakásukon nyújtott szükség 
szerinti segítséget azoknak az öregségi nyugdíjkorhatár feletti, fogyatékos vagy 
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik azt életvitelükhöz, szemé-
lyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális 
igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igényelték. Nem volt házi gondozásban 
részesíthető, akinek gondozására más személy köteles és képes, aki fertőző beteg vagy 
kórokozó-hordozó, illetve veszélyeztető állapotú elmebeteg. Azt, akinek ellátását tartá-
si vagy tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták – ideiglenesen 
– a helyzetének rendezéséig lehetett házi gondozásban részesíteni. 

E rendelet csak 1994. február 7-tel vesztette hatályát, ami azt jelenti, hogy még a 
Szociális törvény megszületését követően közel egy évig hatályban maradt. A szakmai 
részletszabályok pedig megjelentek a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I. 30.) NM-rendeletben, 
majd a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendeletben (a továbbiakban: 
Szakmai rendelet).
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A Szociális törvény (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról) születésekor, 1993-ban már házi segítségnyújtásként jelenik meg e gondozási 
forma, ekkor még mint az egyik alapellátás. Szakmai tartalmát tekintve a jelenlegihez 
képest jóval szűkebb terjedelemben mindössze annyi szerepelt, hogy azokról a szemé-
lyekről kell gondoskodni ezen ellátás keretében, akik otthonukban önmaguk ellátá-
sára saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Szolgáltatástörténeti 
érdekességként érdemes megjegyezni, hogy azokról a gyermekekről is házi segítség-
nyújtás keretében kellett gondoskodni, akik részére nappali vagy bentlakásos intéz-
ményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem volt biztosítható (pl. beteg, kór-
okozó-hordozó), és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben 
tudták megoldani. 

Az időben előre haladva több olyan változáson ment át a házi segítségnyújtás, amely 
a szolgáltatás történetiségében jelentős. 

Meghatározó mérföldkő a gondozási szükséglet vizsgálatának bevezetése 2008. 
január 1-jével. Az akkori új rendelkezések értelmében az ellátás indokoltságát a gondo-
zási szükséglet vizsgálata alapozza meg a Homogén Gondozási Csoportok (HGCS) 
Adatlap pontrendszerével.

A gondozási szükséglet vizsgálata céljából szakértői bizottságok működtek, a vizs-
gálandó területek az egészségi állapot, az ápolási szükséglet és az önkiszolgálási ké-
pesség mértéke volt. A házi segítségnyújtás igénybevételére napi négy órát meg nem 
haladó gondozási szükséglet mellett kerülhetett sor. 

A Szociális törvény az önkormányzatok számára kötelező feladatként írja elő a házi 
segítségnyújtás biztosítását. A gondozási szükségletre épülő új szabályozással össz-
hangban fogalmazza meg a törvény, hogy az önkormányzat kötelező feladatellátásának 
keretében a gondozási szükséglettel rendelkező személyeket köteles ellátásban 
részesíteni.

2010. augusztus 17-től jelentős változás, hogy a szolgáltatás iránti kérelem alapján az 
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát a korábbi szakértői bizottságok szerepét felváltva, 
megállapítva a napi gondozási szükséglet mértékét.

A házi segítségnyújtás 2014-ben megkezdődő átalakítása a inanszírozható gondo-
zási tevékenységek körét, valamint a jogosultsági feltételeket érintette, módosultak 
a gondozási szükséglet ponthatárok.

A módosítások folytatódtak 2015-ben és 2016-ban is, azzal a céllal, hogy a házi segít-
ségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra 
kerüljön sor, annak biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak 
a segítségre szoruló személyek, és az állami szerepvállalás hosszú távon a nagyobb 
ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányába erősödjön.
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Az irányadó gondozási szükséglet változásai 
2008–2017 között

Az irányadó gondozási szükséglet változásai
2008. január 2-től

2011. december 31-ig
2012. január 1-től
2015. január 16-ig

2015. január 17-től
2015. december 2-ig

2015. december 3-tól
2017. február 16-ig

0-5 pont nincs 0-10 pont nincs 0-19 pont nincs 0-19 pont 1 órát el 
nem érő

6-20 pont 1 óra 11-20 pont 1 óra 20-25 pont 1 óra 20-24 pont 1 óra

21-30 pont 2 óra 21-30 pont 2 óra 26-30 pont 2 óra 25-30 pont 2 óra

31-35 pont 3 óra 31-35 pont 3 óra 31-35 pont 3 óra 31-34 pont 3 óra

36-40 pont 4 óra 36-40 pont 4 óra 36-40 pont 4 óra 35-39 pont 4 óra

40 pont 
felett

4 órát 
meghaladó

40 pont 
felett

4 órát 
meghaladó

40 pont 
felett

4 órát 
meghaladó

40 ponttól 4 órát 
meghaladó

2016. január 1-jével fordulóponthoz érkezett a szolgáltatás, ekkortól jelenik meg 
külön tevékenységi körként a házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés és a 
személyi gondozás, mely a napjainkban is működő rendszert meghatározza. 

A szociális segítés feladatkör személyi gondozástól elváló megjelenésével a pre-
venció szemlélete is erőteljesebben meg tud jelenni az idősellátásban, hiszen a szemé-
lyi gondozási igény megjelenése előtt is az ellátórendszer látókörében lehet az igénybe-
vevő, így proaktív, előrelátó cselekvési attitűddel segíthetők a rászorulók. A szakmai 
munkára pozitívan próbált hatni a szakképzettséget nem igénylő tevékenységi kör 
leválása. A szakképzett gondozóknak a szakképzettséget igénylő személyi gondozásra 
maradhat több idejük, az intenzív gondozás biztosításával sokkal tovább lehet saját 
otthonukban gondozni az időseket, ami az idősek életminősége szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű.

A szociális segítést szociális gondozó munkakörre előírt végzettséggel nem rendel-
kező személy is, a személyi gondozást viszont csak szociális vagy egészségügyi szak-
képesítéssel rendelkező személy végezheti. A személyi gondozás mellett a szociális 
gondozó a szociális segítés körébe tartozó tevékenységeket is elvégezheti. A gondozási 
szükségletet továbbra is vizsgálni kell, a korábbiakhoz képest azzal a változással, hogy 
a gondozási szükséglet felmérésével azt is megállapítják, hogy az igénylő számára 
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. Az intézményvezetői hatáskörben 
megállapított gondozási szükséglet felülvizsgálatára és módosítására a működést en-
gedélyező szervek jogosultak.

Meghatározó a szakma egészének történetében, ami nem csak a házi segítségnyújtást 
érinti, hogy 2017. február 17-tel a szolgáltatási elemek1 új fogalmakként bukkantak 
fel a Szakmai rendeletben.

1 Részletesen A házi segítségnyújtás szolgáltatási elemei fejezetben tárgyaljuk.



Vonalvezető a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók számára   161

Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

Végigtekintve a szolgáltatás történetének főbb állomásait, érezhető a szabályozás 
fejlődése és mind speci ikusabbá válása. Napjainkban egy professzionalizálódó szolgál-
tatási formával van dolgunk, amelyet jogszabályok sokasága szabályoz. 

A házi segítségnyújtás jelene
Az öregedő társadalmak adatainak tükrében az élettartam hosszabbodásával Magyar-
országon is egyre nagyobb társadalmi és gazdasági kihívás az idős emberek hosszú távú 
ápolása, gondozása. Az idősek számának növekedése következtében a szociális ellátó-
rendszer egyre több gonddal néz szembe. Továbbra is elsődleges cél az idősek minél 
hosszabb ideig, saját otthonukban történő segítése, gondozása.

Az alábbi térképen mutatjuk be 2019. áprilisi adatok tükrében, miként alakul hazánk-
ban megyei bontásban a házi segítségnyújtást biztosító szolgálatok száma, a megkötött 
megállapodások, valamint az egy adott napra vonatkozó napi igénybevételek száma.

Forrás: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály
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Miben lehet az ellátást igénylő segítségére a házi 
segítségnyújtást végző gondozó/segítő munkatárs?
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, melynek keretében az igénybevevő a lakókör-
nyezetében kap olyan segítséget, ami az önálló életvitele fenntartásához szükséges. 
A célzottabb segítségnyújtás érdekében a fent említett szociális segítés és személyi 
gondozás szolgáltatási altípusba rendszerezhető a végezhető tevékenységek köre.

A szociális segítés a szakképzettséget nem igénylő feladatokat foglalja magában:
– a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést;
– a háztartási tevékenységben való közreműködést;
– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást;
– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében a szakképzettséget igénylő gondozási, ápolási fel-

adatok is végezhetők a szociális segítés fent említett tevékenységei mellett. Személyi 
gondozás keretében ezek alapján biztosítani kell:

– az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását;
– a gondozási és ápolási feladatok elvégzését;
– a szociális segítés feladatait.

Ki végezhet házi segítségnyújtást?
A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző személynek rendelkeznie 
kell a Szakmai rendelet szerinti képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel, de 
a szociális segítés keretébe tartozó tevékenységeket elvégezheti szakképesítéssel 
nem rendelkező, segítő munkakörben foglalkoztatott személy is.

Kizárólag szociális segítés – segítő munkakörben – társadalmi gondozó alkalma-
zásával, közérdekű önkéntes tevékenység keretében, közfoglalkoztatotti jogviszonyban 
álló személyek vagy szociális szövetkezet igénybevételével is nyújtható.

Ebben az esetben a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató 100 órás belső képzést 
szervez azon segítő munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek részére, akik a szo-
ciális gondozó munkakörhöz előírt szakképesítéssel nem rendelkeznek.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya a Schweit-
zer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztályával közösen készített 
a szociális segítők 100 órás képzésének megvalósításához módszertani segítséget nyúj-
tó Tematikaajánlót, mely kapcsolódik a korábban megjelent házi segítségnyújtás témá-
jú Vonalvezetőhöz.2

2 Elérhető a Szociális Ágazati Portálon.
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A képzés célja az idős személyekkel végzett segítő tevékenységre való felkészítés, 
ennek a keretében érzékenyítés, kommunikáció, problémakezelés, valamint a kom-
petenciahatárok kijelölése a szociális segítés és a személyi gondozás között. A kép-
zésen való részvételt – a résztvevők által aláírt dokumentumon – az intézményve-
zető igazolja. A képzés ideje alatt a segítő munkakörbe tartozó feladatok más 
szakképzett vagy a képzést elvégzett munkatárssal együttesen végezhetőek. A te-
matika segít átgondolni a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatóknak/intézmé-
nyeknek a házi segítségnyújtás szolgáltatás részeként biztosított szociális segítést 
végző személyek 100 órás belső képzésének intézményi szinten történő megszer-
vezését.

A szolgáltatás értékei, alapelvei
Az „érték” kifejezés köznapi értelmezését a szakmai elvárások és szabályok mentén 
végiggondolva juthatunk el azokhoz az elvekhez, tevékenységekhez, melyek által ma-
gasabb szintű működést, szolgáltatásnyújtást érhetünk el.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásának biztosítása során érvényesülnie kell az egyé-
ni szükségletek elvének, a szolgáltatás biztosításánál igyelembe kell venni az idős 
személyek sajátos igényeit. A izikai és lelki biztonság, a lehető legjobb életminőség, 
a betegségek kockázatának alacsonyan tartása, az emberi méltóság megőrzése és 
a funkcionális önállóság elősegítése azok az alapértékek, amelyek köré a napi mun-
kát, szolgáltatásnyújtást szervezzük. Az ellátás közben igyelni kell a gondozottak 
személyét megillető alkotmányos és emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartására, 
mivel ennek elmaradása veszélyezteti az elért eredményeket, sikereket, a jogok 
elhanyagolása sérülésen kívül is állapotrosszabbodáshoz vezethet. 

Az igénybevevőket megilleti a pontos tájékoztatáshoz való jog – ezt a „felhasználó” 
szintjén, érthetően kell megtenni, akár a szolgáltatással, akár az adataik védelmével 
kapcsolatosan történik. 

Az igénybevevőt érintő adatokhoz, információkhoz való hozzáférés biztosítása elen-
gedhetetlen. Az ellátást igénybe vevő személyes adatainak védelme szintén alapérték: 
az ellátott személyes adatainak, élettörténetének, egészségi állapotának, szociális és 
anyagi helyzetének bizalmas kezelését az ellátás során és azt követően is be kell tartani. 

Az idős emberek társadalmi integrációjának segítése, aktivitásuk megőrzésének 
támogatása, társadalmi hozzájárulásuk elismerése, szükség esetén a megfelelő 
gondoskodás és gondozás biztosítása elengedhetetlen része a házi segítségnyújtásnak. 
Fontos megőriznünk az életörömre és az autonómiára, az önrendelkezésre és 
önmegvalósításra való törekvést idős igénybevevőinknél.
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Ki veheti igénybe a házi segítségnyújtást?

Elsősorban azok az időskorú személyek részesülhetnek ebben az ellátásban, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk a családtagok nem 
vagy csak részben tudnak gondoskodni.

Az idősek mellett igénybe vehetik az ellátást azok a pszichiátriai betegek, fogyaté-
kos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik szomatikus állapotukból adódóan 
az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyéb-
ként önmaguk ellátására képesek, a környezetükben azonban nem érhető el célcso-
port-speci ikus szociális alapszolgáltatás. 

Egészségi állapotuk miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – azok a 
segítségre szoruló személyek is igényelhetik ezt az ellátási formát, akik gondozási 
szükséglettel rendelkeznek (akut, krónikus, rehabilitációs egészségügyi ellátás mellett 
vagy után vannak), s a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támo-
gatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek is elláthatók házi segítség-
nyújtás keretében, náluk azonban nem vehető igénybe költségvetési támogatás.

Továbbá azok a személyek is elláthatók házi segítségnyújtás keretében, akik elhelye-
zési kérelmüket beadták szakosított ellátást biztosító intézménybe, erre vonatkozó jo-
gosultsággal rendelkeznek, bekerülésükre azonban egyéb okok miatt (pl. férőhelyhiány) 
nincs lehetőség.

Az ellátás igénybevételének folyamata
A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, a szakmára vonatkozó jogszabályi 
előírások azonban kötelezővé teszik az igénybe vevő személy vagy törvényes képviselő-
je részéről néhány dokumentum benyújtását. Mivel ezek a dokumentumok az ellátást 
igénylő személyről érzékeny adatokat tartalmaznak, fokozottan ügyelni kell arra, hogy 
a GDPR szabályai ne sérüljenek. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény szigorú szabályokat határoz meg az adatkezeléssel összefüggő 
tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban. Az igénybe vevő személyt tájékoztatni 
kell arról, hogy az ellátás biztosításához megadott adatok kezelését törvény írja elő 
a szolgáltató számára; ezenfelül ha szükség van olyan információra, amelyet jog-
szabály nem tesz kötelezővé, az csak saját hozzájárulása alapján kérhető el tőle. Az 
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoz-
tatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult sze-
mélyekről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az 
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adatokat, továbbá a tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A jogszabály meghatározza az intézmények/szolgálatok számára az ellátás biztosítá-
sához szükséges dokumentumok meglétét. E dokumentumok egy része az igénybevétel 
„elbírálásához”, a jogosultság megállapításához, a nyilvántartáshoz, a jogviszony léte-
sítéséhez szükséges. Másik részük az ellátást igénylő személyek számára fontosak, hiszen 
e dokumentumokban kapnak tájékoztatást az ellátás feltételeiről ( izetési kötelezettség, 
igénybe vehető szolgáltatások, igénylés feltételei stb.). Ezenfelül a napi tevékenység 
adminisztrálására szolgáló, jogszabályban előírt tevékenységnaplók a munka igazo-
lására szolgálnak: e dokumentumok a térítésidíj-elszámolás, valamint az állami támo-
gatás igénybevételének alapját képezik.

Az alábbi részletes felsorolás pontokba szedve tartalmazza az igénybevevők, valamint 
az intézmény/szolgálat által benyújtandó/vezetendő dokumentumok összességét:

Az igénybevevő által benyújtandó 
• Kérelem benyújtása (szóban vagy írásban).
• Egészségi állapotra vonatkozó igazolás benyújtása, mely előtte a háziorvos, a 

kezelőorvos vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos által kitöltendő.
• Jövedelemnyilatkozat és a jövedelem igazolásához szükséges bizonylatok benyúj-

tása, amennyiben térítési díjat kell izetni az ellátás igénybevételéért.

Az intézmény/szolgálat által vezetendő dokumentáció
• A kérelem és mellékletei benyújtását követően az intézmény/szolgálat nyilván-

tartásba veszi az ellátást igénylő személyt.
• Az intézmény/szolgálat tájékoztatást nyújt az igénybevétel feltételeiről.
• A jogosultság megállapításához az intézményvezető az orvossal együtt lefolytatja a 

gondozásiszükséglet-vizsgálatot.
• A gondozásiszükséglet -vizsgálat eredményéről értesítést kell adni: az igénybevétel 

biztosításáról (szóban vagy írásban) vagy a kérelem elutasításáról (minden esetben 
írásban).

• Az igénybevevőt értesíteni kell az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról is.
• Az ellátás biztosítására vonatkozóan megállapodást köt a szolgálat/intézmény 

részéről megbízott személy és az igénybe vevő személy, illetve a törvényes 
képviselője. A megállapodás aláírásával jön létre az intézményi jogviszony.

• A megállapodás megkötésével egyidejűleg írásban tájékoztatni kell az ellátottat, 
ill. törvényes képviselőjét a izetendő térítési díj összegéről.
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• Az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj meg izetésére vonatkozó 
vállalása esetén az ellátottnak vagy törvényes képviselőjének nyilatkozatot kell 
aláírnia az önkéntes izetésre vonatkozóan.

• Naponta az elvégzett tevékenységrekről tevékenységnapló vezetése.
Az igénybevételi eljárás sarkalatos pontja a gondozásiszükséglet-vizsgálat, 

amelyet, mint az ábra is mutatja, az igény benyújtását követően, az igénybevételt 
megelőzően kell elvégezni, mivel e dokumentum alapján állapítható meg az ellátás-
ra való jogosultság. Az értékelő adatlappal az igénybevevő önellátási képességének 
felmérésére kerül sor. A jogosultság megállapításával a nyújtható szolgáltatás altí-
pusát is meghatározzák: szociális segítés vagy személyi gondozás. A gondozásiszük-
séglet-vizsgálatot az ellátást nyújtó részéről az intézményvezető/szakértő végzi, s 
a jogszabályban meghatározott pontok kitöltésében az orvos, háziorvos minden eset-
ben közreműködik.

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők

0. Tevékenységeit 
elvégzi

0–19 Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja 
végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi 
állapot szinten tartására korlátozódik.

I. Egyes tevékenysé-
gek során segít-
ségre szorul

20–34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente 
többször segítségre szorul, vagy igyelmet, 
irányítást igényel.

II. Részleges segítség-
re szorul

35–39 Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésé-
ben napi rendszeres segítségre szorul, vagy 
napi szintű kontrollt igényel.

III. Teljes ellátásra 
szorul

40–56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozás-
ra, ápolásra szorul, intenzív oda igyelést és 
gyakori beavatkozást igényel.

A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek esetében a jogszabály diffe-
renciált módon határozza meg a szolgáltatás biztosításának lehetőségeit.

A házi segítségnyújtás „altípusai” közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor 
indokolt, ha az ellátást igénylő esetében az alábbi egyéb körülmények valamelyike 
teljesül:

– 65. életévét betöltötte, és egyedül él; 
– 70. életévét betöltötte, és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli; 
– 75. életévét betöltötte;
– egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását 

nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen 
képes ellátni.
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A gondozásiszükséglet-vizsgálat során az alábbi „fokozatok” határozhatók meg:

Kérelem 
benyújtása 

Gondozási 
szükségletre 
vonatkozó 
vizsgálat 

lefolytatása 

0. fokozat 

Egyéb körülmény 
fennáll 

Szociális segítés 

Egyéb körülmény 
nem áll fenn 

Nincs 
szolgáltatás-

nyújtás 

Önköltségalapú 
szolgáltatás-

nyújtás 

I. fokozat II. fokozat 

Személyi 
gondozás 

III. fokozat 

Idősotthoni 
ellátás;   

az intézményi 
elhelyezés 

biztosításáig házi 
segítségnyújtásra 

jogosult 

Ha a fenti egyéb körülmények nem állnak fenn, akkor az igénylő számára a szolgálta-
tás nyújtása csak akkor lehetséges, ha vállalja az önköltség összegével azonos személyi 
térítési díj meg izetését.

A házi segítségnyújtás másik „altípusa”, a személyi gondozás az I. vagy a II. foko-
zatban indokolt az ellátást igénybe vevő személyek részére.

A gondozásiszükséglet-vizsgálatot házi segítségnyújtás és idősek otthona szolgáltatás 
kérelmezése során kell elvégezni. Ha a gondozásiszükséglet-vizsgálat eredménye az ér-
tékelő adatlap szerint III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek 
hiányában a jegyző által (dokumentáltan) felkért szakértő tájékoztatni köteles a bent-
lakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a 
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes kö-
rülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segít-
ségnyújtás legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szük-
séglet vizsgálata még nem fejeződött be.
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Ha az igénybevételi eljárás dokumentumai már rendelkezésre állnak, és a gondozá-
siszükséglet-vizsgálat eredménye alapján a jogosultság fennáll, akkor lehet meg-
állapodást kötni a szolgáltatás igénybevételére.

A megállapodás az intézmény/szolgálat, valamint az ellátást igénybe vevő/törvé-
nyes képviselője között létrejövő szerződéses jogviszony. A megállapodás megkö-
tése a Szociális törvény szerinti kötelezettség, adminisztratív feladat, fontos azon-
ban a megállapodás tartalmi elemeinek részletes ismertetése az ellátást 
igénybe vevők részére, különös tekintettel a nyújtható szolgáltatások tartalmi ele-
meire, valamint a személyi térítési díj megállapítására, izetésére vonatkozóan, 
amennyiben az ellátás térítésidíj- izetési kötelezettséggel jár.

A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatko-
zata szükséges, ha cselekvőképes, vagy cselekvőképességében a szociális ellátások 
igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. Ez 
utóbbi esetben a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van, a meg-
állapodás csak az igénylő és törvényes képviselőjének együttes nyilatkozata és aláírása 
esetén érvényes. 

A jognyilatkozat alatt az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője aláírását 
kell érteni oly módon, hogy a dokumentumban az aláírást közvetlenül megelőző részben 
kifejezetten utalni kell arra: az aláíró ennek a dokumentumnak minden pontját megis-
merte, és az abban foglaltakat elfogadja, a szolgáltatást igénybe veszi.

A házi segítségnyújtás szolgáltatási elemei
A Szakmai rendeletben megfogalmazott szolgáltatási elemekre épülő program megva-
lósításával részesülhet a rászoruló a házi segítségnyújtás valamely formáját (szociális 
segítés, személyi gondozás) igénybe vevő személyközpontú, szükségleteire választ 
adó gondozásban. A szolgáltatási elemek a tevékenységeknél átfogóbb kategóriák, 
azaz magukba foglalják a tevékenységeket és a résztevékenységeket.

A Szakmai rendeletbe 2017. február 17-vel kerültek bele a szolgáltatási elemek 
de iníciói. A szolgáltatási elemek a szolgáltatás részeként megjelenő tevékenységek 
összességét jelentik, a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazodva. A szol-
gáltatási elemeket a szolgáltatóknak, intézményeknek a szakmai programban kell rész-
letezniük.

A rendelet értelmében a házi segítségnyújtás során az alábbi szolgáltatási eleme-
ket kell biztosítani:

– személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás;
– szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás.
A gondozásszolgáltatási elem az igénybevevő bevonásával történő, tervezésen 

alapuló célzott segítést jelenti mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket a rá-
szoruló saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy 
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hosszabb idejű testi-lelki támogatást, fejlesztést, amely elősegíti az igénybevevő számá-
ra a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadal-
mi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

A háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elem az igény-
bevevő mindennapi életvitelében történő segítését foglalja magában, a személyes kör-
nyezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes 
szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosításában, ha ezt 
saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

A Szakmai rendelet 5. melléklete tartalmazza a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott támogatásra jogosító – személyi gondozás és szociális 
segítés keretében – végezhető tevékenységeket és résztevékenységeket.

A következő táblázatban összefoglalóan jelenítjük meg a szolgáltatási elemek és 
tevékenységek, résztevékenységek rendszerét az igénybevevővel kötött megállapodás 
függvényében.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és 
résztevékenységei

Szolgáltatási 
elem Megállapodás

Szociális 
segítés

Személyi 
gondozás

Szociális segítés keretében háztartási 
vagy háztar-

tást pótló 
se  gít ség -
nyújtás

x x

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében
 takarítás a lakás életvitelszerűen használt he-
lyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben)

háztartási 
vagy háztar-

tást pótló 
segítség-
nyújtás

x x

mosás* x x
vasalás* x x
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében
bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), 
gyógyszer

háztartási 
vagy háztar-

tást pótló 
segítség-
nyújtás

x x

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés 
előkészítésében x x

mosogatás x x
ruhajavítás x x
ágyazás, ágyneműcsere x
közkútról, fúrt kútról vízhordás x x
tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés bein-
dítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szak-
mai kompetenciát igényel)

x x
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A házi segítségnyújtás tevékenységei és 
résztevékenységei

Szolgáltatási 
elem Megállapodás

Szociális 
segítés

Személyi 
gondozás

télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás 
bejárata előtt

háztartási 
vagy háztar-

tást pótló 
segítség-
nyújtás

x x

kísérés** x x
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet el-
hárításában

x x

Szükség esetén a bentlakásos szociális intéz-
ménybe történő beköltözés segítése x x

Személyi gondozás keretében
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében
információnyújtás, tanácsadás és mentális tá-
mogatás

gondozás

x

családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás 
segítése x

az egészség megőrzésére irányuló aktív szaba-
didős tevékenységben való közreműködés x

ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében x
Gondozási és ápolási feladatok körében
mosdatás

gondozás

x
fürdetés x
öltöztetés x
ágyazás, ágyneműcsere x
inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, 
kezelése x

haj, arcszőrzet ápolása x
száj, fog és protézis ápolása x
körömápolás, bőrápolás x
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) x
mozgatás ágyban x
decubitus megelőzése x
sztómazsák cseréje x
gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitoro-
zása x

vérnyomás és vércukor mérése x
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül 
és kívül x

kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszer-
zésében való segítség x
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A házi segítségnyújtás tevékenységei és 
résztevékenységei

Szolgáltatási 
elem Megállapodás

Szociális 
segítés

Személyi 
gondozás

kényelmi és gyógyászati segédeszközök haszná-
latának betanítása, karbantartásában való se-
gítségnyújtás

gondozás

x

a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia 
követése (a tevékenység elvégzéséhez való kom-
petencia határáig)

x

* Fenti tevékenységek közül a mosás, illetve a vasalás egyaránt végezhető az igénybevevő 
lakókörnyezetében, de amennyiben nem teszi lehetővé a lakás közművesítettsége, elvégezhető 
a tevékenység a szolgáltató vagy az intézmény telephelyén is.

** Kísérés alatt azt értjük, melynek során az ellátott önálló életvitelét erősítve, a szociális 
segítést végző az igénybevevőt izikális jelenlétével segítve vezeti, támogatja valamely közszol-
gáltatás igénybevételéhez való eljutásban, hogy a lehető legrövidebb úton és időben megkapja 
az általa igényelt szolgáltatást (pl. egészségügyi alap- vagy szakellátáshoz történő hozzájutáshoz 
segítés, közműszolgáltatónál ügyintézés stb.).

Miért fontos a tevékenységnapló?
2017. január 1-jei hatállyal a házi segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre vált, 
és a szociális segítés és a személyi gondozás jogosultsági kategóriákhoz igazodott. A 
tevékenységnapló a működés szempontjából meghatározó jelentőségű. Az ellátottak 
számára végzett tevékenység adminisztrálására szolgál egyrészt az ellátottak felé, 
másrészt a központi költségvetési törvényben biztosított állami támogatás elszámolá-
sának, valamint a kötelező szakmai létszám számításának alapját is képezi.

Jövőkép
Volt, van, lesz…

A születéskor várható élettartam növekedése örvendetes tendencia, ami növeli az idő-
sek számát és arányát egy adott népességen belül. A házi segítségnyújtásnak mint az 
egyik legrégebbi ellátási/szolgáltatási formának nagy jelentősége van abban a trendben, 
hogy az igénybevevők a lehető leghosszabb ideig otthoni környezetükben maradhas-
sanak.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás jövőbeni tervezésekor nem hagyható igyelmen 
kívül, hogy a 2018-as Alzheimer-világjelentés alapján 50 millió ember él demenciával, 
ami az előrejelzések alapján 2050-re megháromszorozódhat, így akár 152 millióra is 



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

172 JOG, KOMMENTÁR ÉS MÓDSZERTAN

növekedhet a demenciával élők száma. Saját kompetenciáin belül a szolgáltatásnak is 
fel kell készülnie a demenciával élők saját otthonukban történő segítésére, gondozására.

Irodalom
Vonalvezető házi segítségnyújtás szolgáltatást biztosítók számára: http://szocialisportal.hu/web/

guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/212937?redirect=/utmutatok (Letöltés 
ideje: 2019. 07. 17.)

Tematikaajánló házi segítségnyújtás szociális segítők belső képzése megvalósításához: http://szo-
cialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/213467?redirect=/
utmutatok (letöltés ideje: 2019. 07. 17.)

World Alzheimer Report 2018: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2018.pdf 
(letöltés ideje: 2019. 07. 17.)

Jogtár: https://uj.jogtar.hu
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 Fördös-Hódy Erzsébet

Az Egyetemes Tervezés 
Információs és Kutató Központ 
(ETIKK) 
Az egyetemes tervezés olyan módszer és tervezési stratégia, amely már a tervezés 
kezdetén igyelembe veszi a felhasználók legszélesebb körének igényeit. A megrendelő, 
a tervező, a gyártó felelőssége, hogy amikor előállít egy terméket, környezetet, szolgál-
tatást, az feleljen meg az egyetemes tervezés követelményeinek. Az egyetemes tervezés 
a fogyatékossággal élő emberek csoportjai számára biztosított akadálymentesség fogal-
mából nőtte ki magát. 

A fogalom szerepel a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény-
ben, amelyet Magyarország rati ikált, és amely így hazánkban is kötelező erejű. Az 
egyezmény az egyetemes tervezés megvalósítását társadalmi kötelezettségként írja elő. 
A csatlakozó országok oly módon is vállalták a hozzáférhetőség biztosítását a fogyaté-
kossággal élő emberek számára, hogy e kötelezettséget továbbadják a magánszférának 
műszaki előírások, szabványok formájában.
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Az ETIKK aktív irodaként működik, ahol különböző fogyatékossággal élő és megvál-
tozott munkaképességű emberek is dolgoznak, rehabilitációs szakmérnöki vezetéssel. 

A mérnöki szakmai háttérrel és a munkatársak tapasztalati szakértői munkájával a 
központ tanácsadást nyújt építési beruházások tervezésénél, kutatás- és termékfejlesz-
téseknél annak érdekében, hogy már a kezdet kezdetén az egyetemes tervezés szem-
pontjai érvényesüljenek.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által 2013-ban létrehozott Egyetemes Terve-
zés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) Magyarországon elsőként biztosít olyan 
szolgáltatást, amely nemcsak a különböző fogyatékossággal élők, hanem a gyermekek, 
az idős emberek, a nők, a kismamák, tehát az állampolgárok széles körének szempont-
jait képviseli. 

A Központ 2013-as megalakulása óta terjeszti az egyetemes tervezési módszert az-
által, hogy különböző (oktatási, konzultációs, eszköztesztelés stb.) események számára 
biztosította 100 m2-es akadálymentes irodáját, ahol a résztvevők akadálymentes kör-
nyezetben, modern eszközökkel és berendezésekkel körülvéve ismerkedhettek meg az 
egyetemes tervezés fogalmával. 

Az ETIKK aktív irodaként is működik, ahol különböző fogyatékossággal élő és meg-
változott munkaképességű emberek dolgoznak. A munkatársak felhasználói tesztcso-
portot alkotnak, s ezek segítségével a tervezők, a kivitelezők és a termékfejlesztők a 
speciális igényű személyekről szerzett elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel 
bővíthetik, amelyeket csakis e speciális igényű jövőbeni felhasználóktól kaphatnak meg.

A tervezők számára nagy segítség a fogyatékos emberek felhasználói csoportjával 
történő folyamatos együttműködés, hiszen csak és kizárólag velük együtt tudják meg-
tervezni a körülöttünk levő világot úgy, hogy azt a fogyatékos emberek meglévő képes-
ségeikkel is tudják használni. 

Egyetemes tervezés- és akadálymentesítési tanácsadó szolgáltatásunk, melyet ter-
vezők és kivitelezők számára hoztunk létre, az állami, a magán- és a civil szféra részt-
vevőinek az érdeklődését is felkeltette. Az ETIKK munkatársain túlmenően a felhaszná-
lói tesztcsoport kiegészítő tagjait képzik még a fogyatékos személyek országos 
szervezetei által a tesztcsoportba delegált önkéntesek. Az ETIKK szakmai vezetője 
építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök. E szakmai háttérrel – a felhasználó teszt-
csoport biztosításán túl – a központ tanácsadást nyújt építési beruházások tervezésénél, 
kutatás- és termékfejlesztésnél annak érdekében, hogy a munkában már a kezdet kez-
detén az egyetemes tervezés szempontjai érvényesüljenek. Előzetes kérés alapján egyé-
ni tanácsadást biztosítunk szervezetek, önkormányzatok, mérnökök és felsőoktatásban 
tanuló hallgatók számára.
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Az ETIKK legfontosabb tevékenységei, projektjei
Szakmai nap
A Budapest2024 Nonpro it Zrt. támogatásával az Egyetemes Tervezés Információs és 
Kutatóközpont a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és 
Pszichológia Tanszékének közreműködésével 2017. február 27-én szakmai napot tartott 
a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében. A konferencián mintegy 100 fő vett részt, 
köztük döntéshozók, egyetemi hallgatók és tanárok, építészek és fogyatékos emberek 
szervezeteinek képviselői. Az esemény keretében kiállították a tanszék hallgatóinak 
munkáit, egy mozgáskorlátozott személyek részére fejlesztett sporteszközt (string -
bike-ot), illetve a Központ egyetemesen tervezett eszközeit. A konferencia előadói ki-
tértek az egyetemes tervezés ergonómiai alapelveire, terjesztésének eszközeire, beve-
zettek a befogadó és az akadálymentes webtervezés rejtelmeibe. Szó volt arról, hogy 
miért éri meg egy pro itorientált vállalatnak az egyetemes tervezés alkalmazása az 
üzleti tevékenysége során. A konferencia témája volt továbbá az egyetemes tervezés 
oktatásának helyzete hazánkban, valamint az, hogy miért érdemes a fogyatékos embe-
reket is bevonni a létesítmények egyetemes tervezés szerinti auditjába. Az eseményről 
a Budapest2024 Nonpro it Zrt. projekt keretében összefoglaló kiadvány készült. 

2017 elején folytattuk megkezdett kétrészes munkaülés-sorozatunkat arról, hogy az 
engedélyezési, működési szabályozások, gyakorlatok folyamatában hol csúszik félre a 
szakszerű akadálymentesítés annak ellenére, hogy az új beruházások akadálymentes 
megvalósítása vagy a már meglévő épületek utólagos akadálymentesítése számtalan 
esetben nem vagy nem szakszerűen történik meg. A munkaülés résztvevőinek – minisz-
tériumok, önkormányzatok, hatóságok, fogyatékos emberek szervezeteinek szakértői, 
rehabilitációs szakmérnökök és környezettervezők, építészek, szolgáltatást igénybe 
vevők – javaslatai kiterjedtek a jogi szabályozás módosítására, a végrehajtás monitoro-
zására, az egyetemes tervezéssel kapcsolatos ismeretek elterjesztésére az ipar, a kama-
rák, a hatóság ügyintézői körében, de a fogyatékos embereknek a tervezésbe történő 
kötelező bevonására is. 

A „Játék Összeköt”
A Szerencsejáték Zrt. a FESZT közreműködésével felkérte a központot, hogy vegyen részt 
három egyetemesen tervezett pilot-játszótér, valamint egy egyetemesen tervezett ját-
szótereket létrehozó műszaki tanácsadói szolgáltatás kialakításában. 2017-ben a projekt 
előkészítési fázisai zajlottak: az ETIKK tájékoztató anyagokat, jó példákat, mintajátszó-
tereket mutatott be a honlapján, egyeztetett gyártókkal tervezőkkel, üzemeltetőkkel, 
és elindította műszaki tanácsadó szolgáltatását. Az ETIKK kiadásában kézikönyv készült 
a befogadó játszóterek építési szempontjairól.

A program 2018-ban folytatódott, „A Játék Összeköt” projektté bővülve.
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2018-ban a projekt keretében a központ folytatta a tervezési tanácsadást, és a 3 pi-
lot-játszótér projektmenedzseri feladatait látta el. Mára három helyszínen valósult meg 
egyetemesen tervezett játszótér: Budapesten a Budapest III. Kerületi Csillagház Általá-
nos Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény belső kertjében, Veszp-
rémben a Kálvin János Parkban és Miskolcon, az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény belső kertjében. Mindhárom 
helyszínnél kiemelten fontos szempont volt, hogy olyan, mindenki számára nyitott ta-
lálkozóhelyek jöjjenek létre, ahol ép és sérült kisgyermekek együtt játszhatnak.

Az egyetemesen tervezett játszóterek befogadó, inkluzív, mindenki számára tervezett 
játszóterekként nem pusztán akadálymentesítési megoldásokat kereső, hanem proaktív 
gondolkodásmódot feltételező tervezési metódussal létrehozott projektek, ahol fogya-
tékossággal élő és „ép” gyermekek az együtt játszás élményén keresztül válhatnak elfo-
gadó, nyitott felnőttekké.

A játszótéren megjelenő inkluzív játszótéri elemek olyan, az együtt játszás lehetősé-
gét biztosító játékok, melyek nem feltétlenül speciális kialakításúak, de hozzáférhető 
játékélményt biztosítanak megfelelő eszközkiképzéssel, burkolattal, megközelítési fe-
lülettel, akadálymentes közlekedési pontok biztosításával.

Mobilit4EU 
Az Európai Unió Horizon 2020 programjával támogatott projektben az ETIKK 3 évig 
képviselte az egyetemes tervezés és az akadálymentesítés szempontjait. A projekt el-
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sődleges célja, hogy meghatározza a 2030-as európai közlekedési rendszer jövőképét, 
cselekvési tervet alkosson, és döntsön a jövőkép végrehajtásának ütemtervéről. A mo-
bilitási igényeket és innovatív megoldásokat alakító trendek előzetes mátrixát javaslat 
szintjén a projektben részt vevő 17 konzorciumi partner, köztük az ETIKK fejlesztette 
ki. A teljes folyamat magában foglalja a közlekedési trendek tanulmányozását, a megol-
dási lehetőségek felkutatását, a jövőre vonatkozó elképzelések felvázolását is. Ezzel 
együtt a projekt célja, hogy az érintettek széles rétegét bevonják a konzultációs folya-
matokba. 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs és Kuta-
tó Központja az egyetemes tervezési és az akadálymentesítési szempontokat hivatott 
képviselni a 3 évig tartó projekt során. A projekt keretében kialakított internetes megje-
lenések akadálymentességi szempontjait az ETIKK munkatársai tesztelik, véleményüket 
angol nyelven továbbítják a projektfelelősök számára. Az ETIKK feladata volt olyan inno-
vációkat bemutatni a projekt számára, amelyek az akadálymentes közlekedést segítik. 

Felkérést kaptunk továbbá arra, hogy készítsünk összefoglalót a fogyatékos emberek 
szempontjairól az önvezető autók kialakításával kapcsolatban. Ennek érdekében szemi-
náriumot rendeztünk, amelyre meghívtuk a BME illetékesét és a különböző, fogyaté-
kosságot képviselő civil szervezetek képviselőit. Az ETIKK vitaindító előadását követő-
en a fogyatékossággal élő résztvevők aktív részvételének köszönhetően számos, az 
önvezető autók kialakításával kapcsolatos szempontot sikerült összegyűjteni. Felkérték 
az ETIKK-et Az egyetemes tervezés és a fogyatékos emberek szempontjainak folyamatos 
igyelembevétele a közlekedési kutatásfejlesztéseknél címmel cikk írására. A cikk 2018-ban 

jelent meg a közlekedési szakma számára fontos kiadványban. Szerzője az egyesület 
elnöke és az ETIKK szakmai vezetője. A kiadvány sokat segített az ETIKK európai elis-
mertségének növekedésében. 

Online képzési modul és jó példák tárháza
Az egyesületünk támogatást nyert az egyetemes tervezés megismertetésére, terjeszté-
sére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonpro it Kft. (FSZK) 
pályázatán. A projekt keretében szakértői előadásokat, érzékenyítő tréningeket tartot-
tak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak, építészeknek és 
közbeszerzési szakembereknek. 

A tervezőhallgatók számára készült egy, az egyetemes tervezést bemutató online 
tananyag és egy online kiadvány, amely az egyetemes tervezés hazai jó példáit, gyakor-
latát hivatott bemutatni. 

Az évek során az ETIKK számos alkalommal tartott érzékenyítő programot különbö-
ző csoportoknak: egyetemi hallgatóknak (BME, ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a 
Közbeszerzési Hivatal dolgozóinak, kisiskolásoknak (XIII. és XVII. kerületi általános 
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iskolákban, nyári táborban), különböző érdeklődőknek (cégek, szervezetek). Érzékenyí-
tő programokat tartottunk BKK-pénztárosoknak is.

A Közbeszerzési Hatóság számára is szerveztünk érzékenyítő tréninget. Előadást 
tartottunk a Közbeszerzési Hatóság szakembereinek az egyetemes tervezés eszméjéről, 
az akadálymentesítésről és annak hiányosságairól. A tréning zárásaként a kerekesszék-
kel és fehérbottal való közlekedést próbálták ki a szakemberek. A tréningen részt vett 
a Közbeszerzési Hatóság vezetője is. 

2017. november 14-én, hazánk V4-es elnöksége alatt sor került az „Átlátható, hozzá-
férhető és versenyképes közbeszerzés” c. nemzetközi konferenciára, ahol elnökünk 
meghívott előadó volt. 2017-ben együttműködési megállapodást írtunk alá a Közbeszer-
zési Hatósággal az egyetemes tervezés területén való együttműködésről. 

Előadások, konzultációk
A Központ előadásokat tartott a BME terméktervező- és termékmenedzser-hallgatói 
részére, a BME Közlekedésmérnöki Karának hallgatói részére az Intermodális csomó-
pontok tervezése és a Tervezés speciális felhasználóknak c. tantárgyak keretében. Az 
egyéb projektekben való konzultációk központunkban, illetve külső helyszíneken: a 
Liget Park Fórumon, illetve a BKK-nál zajlottak.



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központ (ETIKK)  179

Az „Aktív élet határok nélkül” c. konferencián Veszprémben az ETIKK szakmai veze-
tője előadást tartott az egyetemes tervezés szempontjaival tervezett játszóterekről. 
Előadásában többek között az akadálymentességről, az egyetemes tervezésről, integrált 
játszótéri eszközökről beszélt, ahol elmondta, hogyan konzultáltak fogyatékos gyerekek 
szülői csoportjaival. Az összegyűjtött szülői igényeket, a mintajátszótereket és a tesz-
telések eredményeit ismertette. Az egész napos konferencián több innovatív megoldást, 
új eszközöket is bemutattak a résztvevőknek. 

Eszköztesztelések 
A TobiiDynavoxPCEye szemvezérlő segédeszköz tesztelése 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megkereste Egyetemes Információs és Kutató-
központot azzal, hogy legyünk segítségükre egy beadott panasz kivizsgálásánál. A hi-
vatal az eszközzel kapcsolatban szakmai véleményezésre kérte a központot. A teszte-
lésben különböző sérültséggel élő (központi idegrendszeri károsodás és egyéb okok 
következtében mozgásfogyatékossággal élő és a beszédben történő kommunikációban 
teljes körű segítséget igénylő) és életkorú (gyermek és felnőtt egyaránt) alanyok vettek 
rész, mindegyikük a TobiiDynavoxPCEye szemvezérlő segédeszközt használta. A tesz-
telésen azt vizsgáltuk, hogy a kommunikációt segítő eszközök használata miként segíti 
a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelét. 

Játéktesztelés a Construmán 
A tesztelésre a Construma szakkiállítás keretében, zárt pavilonban került sor. Az Egye-
temes Tervezés Információs és Kutatóközpont a szokásos módon, tesztcsoporttagokkal 
és szakmérnöki vezetéssel vonult ki a helyszínre szemrevételezni az eszközöket. A 
Központ vizsgált kerekesszéket használó gyermekeknek is alkalmas homokozóasztalt, 
körforgót, rugós hintákat, libikókát, húzódzkodó csőalagutat, kötélhágcsóból kialakított 
fekvőhintát. Látássérült gyermekek részére tapintható eszközöket: térképeket, dáma- és 
malomjátékot, centimérőt, ábécét, labirintust, tapintható órát, tapintható iguratív alak-
zatokat és zenei eszközöket: xilofonokat, dobokat. Szemrevételezett még egyéb játékokat 
is, melyek nem kimondottan akadálymentesek, de egybeépíthetők az akadálymentes 
játékokkal, pl. a hintával (csúszda, mászóka, vár), ezáltal segítve az inkluzív játékélményt. 

Segway és BLUMIL tesztelése 
A Mozgásjavító Általános Iskola és Szakközépiskola néhány tanulója, illetve az Egyetemes 
Tervezés Információs és Kutató Központ munkatársai tesztelhették a Segway Kft. két 
munkatársa által hozott eszközöket, a Blumilt és a Segway-t. Mindkét eszköz egyszerű-
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sítheti, gyorsíthatja a mozgássérültek közlekedését. A tesztelés különböző típusú sé-
rültségekkel élő gyerek, iatal és felnőtt, valamint az ETIKK munkatársai részvételével 
zajlott. Az akkumulátorral működtetett járművekbe szerelt giroszkóp másodpercenként 
százszor korrigálja a jármű egyensúlyát, így akadályozva meg, hogy az eszköz felborul-
jon. Rendkívül stabilak, álló helyzetben képesek 360 fokos fordulatot tenni. A Blumil 
lehetőséget ad egy alternatív közlekedési módra. A tesztelésről videó készült (http://
www.etikk.hu/kutatas/segway-es-blumil-tesztelese/).

A fenti eszközön kívül a központ folyamatosan teszteli a BKK járműparkját, illetve 
külön eszköztesztelési felkéréseknek is eleget tesz.

Egyetemes tervezési és akadálymentesítési útmutató
További közlekedést érintő projektként az ETIKK a BKK megbízásából Egyetemes terve-
zési és akadálymentesítési útmutatót készít. A BKK tervezői részére készülő útmutató 
tervezési segédletként és érzékenyítő információs anyagként szolgál.

A segédlet célja, hogy egységes arculattal a műszaki megoldásokat funkcionálisan 
összefogja és rendezze. A tervezési útmutatóban foglaltak a Budapest Fővárosi Önkor-
mányzat megbízásából a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló útfelújítások, köztér-re-
konstrukciók, villamos- és autóbuszmegálló-építések, aluljáró-felújítások, ügyfélköz-
pont-létesítések, irodai és üzemi terek kialakítása, továbbá jármű- és eszközbeszerzések 
esetében lesznek betartandók. 

A FOF2017-projekt
A projekt számos egyetemes tervezés terjesztését célzó munkarészt vállalt fel – az ETIKK 
érzékenyítő előadásokat tartott többek között a BME tervezőhallgatóinak, tervezőmér-
nököknek, a Közbeszerzési Hivatal munkatársainak és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Kar dolgozóinak. Az előadások mellett online tréninghez kapcsolódó oktatóanyag 
készült a mérnökhallgatók részére az egyetemes tervezés bemutatására, valamint az 
ETIKK elektronikusan és nyomtatott formában kiadta a Jó példák tára c. kiadványt. A 
kiadványban az egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánta az ETIKK 
terjeszteni, amelyek már megvalósultak, és megfelelnek az egyetemes tervezés hét 
alapelvének. A beérkező pályamunkákat az ETIKK és felkért szakértői a szakmai zsűri-
zés során az egyetemes tervezés szempontjainak megfelelően értékelték. A beérkezett 
pályaművekből a zsűri két pályamunkát ítélt alkalmasnak arra, hogy a példatárba ke-
rülhessen. A Jó példák tára 12 jó példa bemutatásával nyújt mintaértékű megoldásokat 
tervezőknek, kivitelezőknek és beruházóknak.
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A fenti eszközön kívül a Központ folyamatosan teszteli a BKK járműparkját, illetve 
külön eszköztesztelési felkéréseknek is eleget tesz.

További információkat a honlapunk tartalmaz: http://www.etikk.hu/
ETIKK-iroda, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14. (Lurdy Ház). III. emelet
Telefon: +36-1-205-3174 e-mail: etikk@etikk.hu
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 Kiss Bernadett

A téli krízisidőszak vizsgálata 
az alapvető jogok biztosának 
gyakorlatában

Előzmények
Az alapvető jogok biztosa évek óta igyelemmel kíséri a hajléktalanellátó rendszer mű-
ködésével kapcsolatos változásokat, így a téli krízisidőszakban tapasztalható problémák, 
újszerű megoldások, jó gyakorlatok áttekintése is részét képezi a hivatali tevékenysé-
gének. A 2018–19-es év sem volt kivétel e szempontból: a biztos hivatalos vizsgálatot 
kezdeményezett annak érdekében, hogy a fővárosi és regionális hajléktalanellátás ak-
tuális helyzetképe megismerhetővé váljon a szakemberek számára. 

Ez a vizsgálat nem volt előzmények nélküli: korábbi, hasonló jellegű ombudsmani 
tevékenység eredményeként említhetjük a 2011-ben kiadott – nem krízisidőszakbeli – 
jelentést, amely az aluljárók rendjével1 kapcsolatosan tárt fel problémákat. A 2012-es 
téli vizsgálat során már az ún. túlélőpontok megszüntetését, új szálláshelyek megnyitá-
sát, a férőhelyszámok növelését tapasztalta a biztos, 2013-ban pedig a helyzet alapvető 
változatlansága mellett romló és javuló tendenciákat, igyelemre méltó szempontokat 
emelt ki a monitoringjelentés. A 2014-es ombudsmani krízisjelentés a nyilvántartási 
rendszer működésében és az egyes ellátástípusok működtetésének jogszabályi és inan-
szírozási környezetében tapasztalható, korábban is jelzett bizonytalanságokra hívta fel 
a igyelmet. A 2015. évi vizsgálat pontosításra szoruló kérdéseket, adminisztratív hiá-
nyosságokat tárt fel a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igény-
bevevőkről (a továbbiakban: KENYSZI) nyilvántartási rendszerének alkalmazása kap-
csán, valamint az intézményi pro iltisztítás és az egyes intézménytípusokban 
nyújtandó ellátások köre meghatározásának szükségességét hangsúlyozta. A 2016 telén 
kiadott krízisidőszakbeli ombudsmani jelentés pedig a speciális ellátási szükségletű 
hajléktalan személyek megfelelő ellátására alkalmas eszközöknek, intézmény- és szol-
gáltatástípusoknak, valamint ezek jogszabályi és inanszírozási hátterének a hiányos-
ságaira mutatott rá.2 A 2017. és a 2018. évi krízisjelentés egyaránt azt hangsúlyozta, 

1 Az AJB-6724/2010. számú jelentés
2 L. az AJB-367/2011, az AJB-1834/2012, az AJB-646/2013, az AJB-518/2014, az AJB-285/2015, az AJB-
240/2016 és az AJB-811/2017. számú jelentéseket.
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hogy továbbra is szükség van a fedél nélkül élő személyek speciális szükségleteihez 
igazodó, igény szerint többrétű ellátást nyújtó szociális és egészségügyi centrumok 
létesítésére és az egyéni igényekhez szabott szociális munka fejlesztésére. 

A biztos a vizsgálat kezdetekor tájékoztatást kért az utcai gondozószolgálatot, illetve 
krízisidőszakbeli többletszolgáltatást nyújtó jelentősebb fővárosi hajléktalanellátó szer-
vezetek (így a Menhely Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intézményei) vezetőitől, illetve munkatársaitól. Ugyancsak 
tájékoztatást kért a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatójától, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkárától, a Belügyminisztériumtól, a 
Budapesti Rendőr-főkapitányságtól, az Országos Mentőszolgálattól, valamint Budapest 
főváros főpolgármesterétől és Budapest Főváros Kormányhivatalától is. A megkeresés-
ben az ombudsman információkat kért az ellátási kötelezettség inanszírozási metódu-
sáról, az egyes ellátószervezetek által alkalmazott protokollokról, együttműködési le-
hetőségekről s az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokról. Az idei vizsgálat során a biztos 
összegezni kívánta az intézményi szolgáltatásokat igénybe nem vevő, tartósan közte-
rületen élő kliensek számára indított speciális szociális munka eredményeivel kapcso-
latos gyakorlatot, valamint a sajátos ellátási szükségletű ügyfelek gondozásáról szóló 
tapasztalatokat is.

Az ombudsman vizsgálata
A megkeresett hatóságok és ellátószervezetek mindegyike részletes tájékoztatást küldött 
a krízisidőszak során szerzett tapasztalatokról.

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár tájékoztatá-
sában kifejtette, hogy a tárca álláspontja szerint a hajléktalanság nem egyenlő a la-
kástalansággal, a lakhatási szegénységgel, mivel ez ennél sokkal összetettebb, 
komplex probléma: az ügyfelek szociális, mentális, egészségi állapotát egyaránt érin-
tő, a lakhatás elvesztésével együttesen járó összetett állapotról van szó, amelynek ered-
ményes kezeléséhez is komplex szemléletmód szükséges. Ebből fakadóan a hajléktalan 
személyek többségénél kizárólag a lakhatás elvesztésének megelőzése, lakhatásuk új-
bóli biztosítása nem vezethet eredményre a hajléktalanléthez vezető összes kiváltó ok 
kezelése és az önálló életvitelre való képességek fejlesztése nélkül, különös tekintettel 
a családi kapcsolatok újraépítésére, a mentális, a szociális és az egészségügyi állapot 
javítására irányuló segítő tevékenységre, valamint reszocializációs folyamat elindí-
tására és végigkísérésére. A fentiek együttes kezelésére való törekvés segítheti az ellá-
tórendszert abban, hogy a támogatást elutasító hajléktalan személyek esetében is ered-
ményes szociális ellátás valósuljon meg. 

A tárca információi szerint a fővárosi civil és egyházi fenntartású intézmények mind-
összesen 2 837 057 218 Ft állami támogatást igényeltek hajléktalanellátásra a kiegészí-
tő támogatásokkal együtt, az önkormányzati fenntartású intézmények mindösszesen 
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1 611 153 600 Ft-ot igényeltek 2018-ban. A Vörös kód okozta többletfeladatok inanszí-
rozása céljából a diszpécserszolgálatok támogatását a konvergenciarégiókban 2 millió 
forinttal, a Közép-magyarországi régióban pedig 4 millió forinttal megemelték 2018 
novemberében. A téli felkészülésre vonatkozó, valamint a Vörös kód-intézkedéssel ösz-
szefüggő forrásokat az utcai szociális munkát nyújtó szolgálatok számára a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosította pályázati formában, melynek kerete 50 
millió forint volt. A fentieken túl 2018 decemberében az utcai szociális munkát nyújtó 
szervezetek számára a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett 
a munkavégzéshez nélkülözhetetlen gépkocsik cseréjére, pályázónként 4 millió forintos 
összegben.

Mindezen forrásokon kívül a 2018–19-es krízisidőszakban szükségessé vált a hajlék-
talanellátó rendszer további támogatása a tartósan közterületen élő, sokszor komoly 
egészségügyi és mentális problémákkal küzdő hajléktalan személyek speciális ellátá-
sának biztosítása, valamint megerősítése érdekében. Az Alaptörvény, valamint a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény módosítását követően a Kormány a hajléktalanellátásban 
2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges for-
rások biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) 
Kormányhatározatával döntött egy 300 millió forintos Hajléktalanellátási tartaléka-
lap létrehozásáról. A tartalékalap felosztása a következőképpen történt: 

–   74 760 000 Ft az önkormányzati fenntartásban lévő nappali melegedők számára a 
Belügyminisztériumon keresztül;

–  140 620 000 Ft a civil és egyházi fenntartású nappali melegedők számára a Hajlék-
talanokért Közalapítványon keresztül;

–  3 560 000 Ft a Hajléktalanokért Közalapítvány fenntartásában lévő 2 nappali me-
legedő számára; 

–  50 360 000 Ft a vis maior-helyzetek, valamint a férőhely- és kapacitáshiány kezelé-
sére a Hajléktalanokért Közalapítványon keresztül;

–  30 700 000 Ft a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által modellprogramként működ-
tetett Első befogadó hely tárgyi és működési feltételeinek biztosítására a 2018-as 
évben. 
A szaktárca a Vörös kód eljárásrendjét meghatározó protokoll felülvizsgálata érde-

kében egyeztetett a regionális diszpécserszolgálatokkal. Mindemellett megkereséssel 
és együttműködésre vonatkozó felhívással élt az Államtitkárság az összes önkormány-
zat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és a Fővárosi Vízművek Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság felé annak érdekében, hogy rendkívüli hőség idején 
elrendelt Vörös kód-riasztás esetén kiemelt igyelmet fordítsanak a hajléktalan szemé-
lyek számára. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018 telén adott ki először Vörös kód-riasz-
tást a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel. Az elrendelt riasztás 10 napján összesen 
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3181 hívás érkezett a diszpécserszolgálatokhoz, ezzel mintegy megháromszorozódott 
a fogadott bejelentések száma a korábbi, kevésbé hideg időszakhoz viszonyítva. E 10 
nap alatt 46 személyt kellett elhelyezni nem hajléktalanok számára fenntartott intéz-
ményekben. Az Észak-alföldi régió (Nyíregyháza és térsége) nem hajléktalanspeci ikus 
intézményei vettek részt a legnagyobb számban az elhelyezésekben (15 intézmény). 
A nem hajléktalanokat ellátó intézményekben történt elhelyezések többségükben idő-
seket ellátó intézményekben, valamint művelődési házakban, kórházakban, egy-egy 
esetben idegenrendészeti központokban történtek. Összesen 36 különböző nem hajlék-
talanspeci ikus intézmény fogadta a bajbajutottakat. Az esetek döntő többségében a 
hajléktalanellátó rendszer képes volt a rendkívüli hideggel való megküzdésre, az ellá-
tottak többségét az ellátórendszer fogadta a meglévő kapacitásai terhére. Azok ese-
tében, akiket nem hajléktalanellátást nyújtó intézményekben kellett elhelyezni, főként 
a hajléktalanellátó intézmény és a tartózkodási hely közötti távolság indokolta ezt, va-
lamint meg igyelhető volt az is, hogy a nem hajléktalan segítségre szorulókat igyekeztek 
a munkatársak nem hajléktalanellátó intézményben elhelyezni.

Ezt követően a rendkívüli hőség miatt 2018. 07. 29 és 2018. 08. 10 között ismét Vörös 
kód-riasztást rendelt el az államtitkárság. Ekkor a napi középhőmérséklet az ország 
több megyéjében tartósan meghaladta a 27 °C-ot, ami erősen megterheli a szervezetet. 
A Regionális Diszpécserszolgálatok a tizenhárom nap alatt összesen 30 alkalommal 
tájékoztattak a Vörös kódról. Klimatizált helyiségekkel, vízosztással és párakapuk hely-
színeivel kapcsolatosan összesen 2 fő kért tájékoztatást, 102 esetben riasztották a 
diszpécserszolgálatokat utcán lévő hajléktalan személyekhez, egyéb krízishelyzet miatt 
4 alkalommal csörgött a diszpécserszolgálat telefonja. 51 esetben volt szükséges az utcai 
gondozó szolgálatok, míg 15 esetben krízisautó területre való kivonulására, valamint 
11 esetben kellett egészségügyi ellátást kezdeményezni. 

Az extrém hidegre való tekintettel 2019. január 10. 20.00 óra és 2019. január 12. 12.00 
óra között is kiadta az államtitkár a Vörös kód-riasztást az Észak-magyarországi és az 
Észak-alföldi régiókra. Az elrendelt riasztás alatt összesen 14 hívás érkezett az Észak-ma-
gyarországi és az Észak-alföldi regionális diszpécserszolgálatokhoz. A két napon 4 be-
jelentést tettek bajban lévő, többnyire hajléktalan személyek esetében, míg az utcai 
szociális munkát nyújtó szolgálatok és a krízisautó-szolgálat 10 személy elhelyezését 
hajtotta végre, ebből 7 fő volt hajléktalan. A bajba jutott személyek közül 5 főt hajlékta-
lan személyek számára fenntartott intézményben, míg 5 főt nem hajléktalan személyek 
számára fenntartott intézményben helyeztek el a munkatársak (elsősorban idősek és 
fogyatékossággal élő személyek tartós bentlakásos intézményeiben). 

A Vörös kód-riasztás mellett az EMMI eljárásrendet dolgozott ki a kihűlés veszé-
lye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális szolgáltatásának meg-
szervezéséhez, a további esetek megelőzése céljából. A betegészlelő rendszer kialakí-
tásának célja, hogy azoknál a betegeknél, ahol az egészségi állapot romlásában szerepet 
játszott a kihűlés, olyan jelzési kötelezettséget alakítsanak ki, amely garantálja, hogy az 
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egészségügyi ellátás után az egyén a szociális ellátórendszer látókörébe kerüljön. Ezzel 
a jelzéssel a várakozások szerint elérhetővé válik, hogy az egészségügyi ellátás után a 
szociális szakterületen dolgozók szükség szerint megszervezhessék a megfelelő segít-
séget az érintettek számára, és megelőzhető legyen a kihűléssel összefüggő krízishely-
zetek kialakulása.

Az ombudsmannak küldött tájékoztatásban a szaktárca képviselője azt is hangsú-
lyozta, hogy a speciális szükségletű hajléktalanok ellátása érdekében 2017-ben a men-
tális betegséggel érintett hajléktalan emberek ellátásának pro iltisztítása kapcsán szak-
értői munkacsoport jött létre, tekintettel arra, hogy a hajléktalanellátásban régóta 
komoly problémát okoz a diagnosztizált pszichiátriai problémával is küzdő hajléktalan 
emberek – főként az utcán élők – szakellátáshoz való hozzáférése. A munkacsoport által 
megfogalmazottaknak megfelelően a minisztérium felmérte a hajléktalanok átmeneti 
szállóin élő pszichiátriai betegséggel küzdő hajléktalanok számát, hogy azonosítsa a 
pszichiátriai betegek közösségi alapellátása terén jelentkező ellátási szükségleteket, 
esetleges kapacitáshiányokat. A felmérés alapján pedig lehetőséget biztosítottak a pszi-
chiátriai betegek közösségi alapellátását biztosító fenntartóknak kapacitásaik bővíté-
sére célzottan hajléktalan személyeknek is. A pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi alapellátások körében azok a szolgáltatók nyerhettek kapacitásbővítésre 
befogadást, melyek együttműködési megállapodást kötöttek hajléktalan személyek 
átmeneti szállásaként szolgáltatást nyújtó fenntartóval. 

A tartósan utcán élő hajléktalan embereknek azon csoportja számára, akik eluta-
sítják az intézményi ellátás lehetőségét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy mo-
dellprogram jellegű ellátási formát működtetett a XI. kerület Rimaszombat utcában. 
A 40 férőhellyel induló programban 2018. október 15-étől 2019. április végéig töreked-
tek azoknak az ügyfeleknek az ellátására, akik mind ez idáig nem vették igénybe a 
szálláslehetőséget nyújtó intézmények által kínált segítséget. 

A biztos részére megküldött szakmai összefoglalóból az is kitűnt, hogy jelenleg ösz-
szesen 91 utcai szociális munkát nyújtó szolgálat rendelkezik inanszírozási befoga-
dással és működési engedéllyel országosan, s ebből 41 szolgálat működik Budapesten. 
A szervezetek rendkívül nagy számára igyelemmel – az eredményes munkavégzés 
elősegítése érdekében – a minisztérium a 2018–2019-es évre ismét hozzá kívánt járulni 
az utcai szociális munkát biztosító szervezetek feltételeinek fejlesztéséhez, s ennek 
keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együttműködve 2018-ban 
50 millió forint keretösszeggel pályázat útján támogatta az egyes szolgálatok téli felké-
szülését. 

A belügyminiszter az idei téli krízisidőszak kapcsán arról tájékoztatta az alapvető 
jogok biztosát, hogy 2018. október 15-ét követően a szabálysértésekről szóló 2012. évi 
II. törvény módosítása miatt áttekintették a hajléktalanellátással kapcsolatos feladata-
ik rendszerét. 
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A hajléktalanellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok 
ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Kormányhatá-
rozat 6. pontja felhívta a belügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy a meghosszab-
bított nyitvatartási idő miatt többlettámogatást igénylő önkormányzati fenntartók 
igényeit az önkormányzatok rendkívüli támogatásának terhére biztosítsa. A pályázati 
kiírás szerint a pályázatok lezárási határideje 2018. november 10-e volt, határidőre az 
érintett 36 önkormányzat közül 29 önkormányzat nyújtott be támogatási igényt. Az 
önkormányzatok teljes támogatási igényként 57 656 529 Ft-ot jelöltek meg, ezt a bel-
ügyminiszter és a pénzügyminiszter jóváhagyta, és az önkormányzatok a hajléktalan-
szállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatt felmerült többletköltségekre hasz-
nálták fel. A megítélt támogatásból – a költségvetési törvényben biztosított támogatási 
összegen felül – a fővárosi önkormányzat 10 680 000 Ft, a XIII. kerületi önkormányzat 
1 780 000 Ft, a XV. kerületi önkormányzat 1 780 000 Ft támogatásban részesült. Az 
igényüket be nem jelentő önkormányzatok tájékoztatása szerint esetükben állandó 
jelleggel biztosított a hajléktalanellátás, illetve nem jelentkezett többletfeladat náluk.

A belügyminiszter arról is tájékoztatta a biztost, hogy a 112 és a 107 segélyhívószá-
mokra hajléktalan személyekkel kapcsolatban 2018. október 15. és 2018. december 31. 
között Budapesten 2135, Miskolcon és Szombathelyen összesen 4116 lakossági bejelen-
tés érkezett. Az állampolgári bejelentések többsége a hajléktalan, egészségi állapotuk 
okán segítségre szoruló, közterületen tartózkodó, veszélyhelyzetben lévő személyek 
megfelelő ellátásának biztosítása érdekében érkezett a rendőrséghez, amelynek szervei 
a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok között fenyegető veszélyhelyzetek 
kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 24/2016. (X. 6.) ORFK-uta-
sítás alapján nyújtottak segítséget. A vizsgált időszakban a bejelentések nyomán 326 
esetben mentővel, 65 esetben krízisautóval szállították biztonságos helyre a segítségre 
szorulókat, illetve 27 alkalommal a közterületi szolgálatot ellátó állomány a saját szol-
gálati gépjárművével gondoskodott a szállításról. 

A rendelkezésre álló adatok alapján életvitelszerű közterületi tartózkodás szabálysér-
tés miatt helyszíni igyelmeztetést – rendőri észlelés és állampolgári bejelentés alapján, 
összesen – 296 esetben alkalmaztak, ebből 116 alkalommal Budapesten jártak el. 

A hivatkozott ORFK-utasításra az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese 
is felhívta a rendőr-főkapitányságok vezetőinek igyelmét. Az utasítás értelmében a 
rendőr-főkapitányságok vezetőinek intézkedniük kell, hogy az illetékességi területükön 
működő kapitányságok vezetői az általuk kijelölt kapcsolattartó útján minden évben 
legkésőbb október 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes katasztrófavédelmi szer-
vekkel, a hajléktalan személyek részére elhelyezést vagy ellátást nyújtó intézményekkel, 
a helyi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek munkáltatóival annak felmérése érdekében, hogy e szervezetek miként 
vesznek részt az együttműködésből adódó feladatok végrehajtásában október 15. és 
március 31. között. 
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Ugyancsak az utasítás értelmében minden év október 15-ig felmérik a rendőrkapitány-
ságok azon területeket, közterületeket, amelyeket hajléktalan személyek szálláshelyként 
használnak, majd a folyamatosan aktualizált közterületeken élőkkel és a ritkán lakott 
külterületi részeken élőkkel az illetékes körzeti megbízottak, karitatív és szociális segít-
ségnyújtást végző szervezetek és polgárőrségek felveszik a kapcsolatot, és rendszeresen 
tájékoztatják őket a legközelebbi elérhető szociális és rendőri szerv elérhetőségeiről és 
szolgáltatásairól. A fentiek során – amennyiben közterületen élő hajléktalanokkal talál-
koznak a rendőrség munkatársai – még az eljárásindítási kényszer beállta előtt töreked-
nek arra, hogy az életük és testi épségük megóvása érdekében megfelelően tájékoztassák 
a rászorulókat az ellátórendszer igénybevételének lehetőségeiről. 

A krízisidőszakbeli szolgáltatások inanszírozási hátterével kapcsolatban a Hajlék-
talanokért Közalapítvány arról tájékoztatta a biztost, hogy a téli időszakban megnövek-
vő ellátotti igényekre 2018–19-ben is több pályázati forrás állt rendelkezésre a hajlék-
talanellátó szervezetek számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával szerződve, 
a Hajléktalanokért Közalapítvány tervezésében és bonyolításában, a Közép-magyar-
országi régióra vonatkozóan 166 200 000 Ft pályázati forrást biztosítottak a központi 
költségvetés terhére. 

A regionális diszpécserszolgálatok, köztük a Közép-magyarországi diszpécserszol-
gálat működésének támogatását szintén évek óta pályázat útján biztosítja a HKA. Az 
erre a pályázati felhívásban rendelkezésre álló támogatási keretet (65 millió forint) az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma további 16 millió forinttal megnövelte, regionális 
diszpécserszolgálatonként 2-2 millió forint támogatással, a Közép-magyarországi régió 
támogatását pedig 4 millió forinttal. 

A nappali melegedők esetében 2018. október 15-től életbe lépett napi 10 órás kötele-
ző nyitva tartással kapcsolatban a megnövekedett működési költségeket a civil és egy-
házi fenntartók esetében a HKA külön pályázati felhívás keretében támogatta a 2018. 
október 15. és december 31. közötti időszakra 33 017 000 Ft összeggel. Az önkormány-
zati fenntartású nappali melegedők a többletköltségek támogatását a Magyar Állam-
kincstáron keresztül kapták meg.

A „Közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések 
támogatása” pályázat célja az volt, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény október 15. 
napját követően életbe lépő módosítása miatt a hajléktalanellátó rendszerre háruló 
megnövekedett feladatok ellátásához nyújtson további támogatást. A felhívásra 2018. 
január 15-ig lehetett beadni a pályázatokat: összesen 67 pályázati program érkezett be, 
a 137 104 000 forint támogatási keretre 244 153 000 forint támogatási igénnyel. 

A biztos megkereste a fővárosi kormánymegbízottat is, aki a 2018–19-es téli krízisi-
dőszak egyik fontos pozitívumként értékelte, hogy 2018-tól új fertőtlenítő fürdető állo-
más működik a hajléktalanellátó szervezetek ügyfelei számára a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat IX. kerület Zombori utca 1. sz. telephelyén, amely a szűrővizsgálatokat 
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követően személyi kezelést is biztosít. Azt is előrelépésként értékelte, hogy a Hajlékta-
lanokért Közalapítvány fenntartásában működő Pro Domo Szálló mozgáskorlátozottak 
számára is megközelíthetővé vált épületében párok elhelyezését lehetővé tevő helyisé-
geket alakítottak ki, valamint a XVIII. kerületben levő hajléktalanellátó intézmények 
száma a Diótörés Alapítvány által működtetett, 14 főt befogadó átmeneti szállóval 
gyarapodott. 

A fővárosi kormányhivatal lakossági bejelentéseket is vizsgált – döntően a belvárosi 
kerületekből, a X. kerületből és a XI. kerületből érkező jelzések nyomán –, általában 
frekventált közlekedési csomópontok közelében életvitelszerűen tartózkodó fedél nélkül 
élő személyekkel összefüggésben. A vizsgálatok során – például a XI. kerületi Móricz 
Zsigmond körtér, Etele tér stb. területén – a társhatóságokkal közös szemlék megtartá-
sára és helyszíni intézkedések (szemét összegyűjtése, fertőtlenítés) megtételére került 
sor, és a bejelentések többségét a kormányhivatal áttette az intézkedésre hivatott kerü-
leti szervekhez (jegyző, közterület-felügyelet, rendőrség). Ezzel összefüggésben – a 
szabálysértés miatt eljáró hatóságok, rendőrkapitányságok munkájának elősegítése 
érdekében – a Kormányhivatal együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Ren-
dőr-főkapitánysággal az ektoparazitával fertőzött személyek vizsgálatára és szükség 
esetén kezelésére, ami a ruházat fertőtlenítésén túl szükség esetén a szolgálati gépjár-
művek és helyiségek átvizsgálására is kiterjed. Ennek keretében 2018 utolsó negyed-
évében 39 személy kezelésére és 43 gépjármű fertőtlenítésére, 2019-ben ez idáig 7 
személy kezelésére és 11 gépkocsi fertőtlenítésére került sor oly módon, hogy a feladat 
zökkenőmentes ellátása érdekében folyamatosan rendelkezésre állnak a szakmai ügyosz-
tály egészségőrei. 

A kormánymegbízott végül arra is felhívta a biztos igyelmét, hogy információik 
szerint a közterületen élő személyek között egyre növekszik a iatalabb korosztály ará-
nya, és ügyfeleik általánosságban is egyre rosszabb mentális és izikai állapotban van-
nak, ezért egyre nagyobb számban lenne igény hozzáférhető pszichiátriai ellátásra és 
olyan egészségügyi ellátást nyújtó intézményekre, ahol a jövedelemmel nem rendelkező 
betegek is megfelelő ellátásban részesülhetnek. A több szervezet által összehangoltan 
működtetett mobil egészségügyi centrumok segítik ugyan az utcán élők egészségügyi 
ellátását, de az egyénre szabott speciális gondozási tevékenységhez szükséges intézmé-
nyi háttér nélkülözhetetlen a hajléktalanok megfelelő ellátásához. 

A budapesti főpolgármester által küldött tájékoztatásban a korábbi évekhez képest 
újszerű gyakorlatként hívták fel a biztos igyelmét arra, hogy a Fővárosi Rendészeti 
Igazgatóság és a közterület-felügyelet, valamint a Menhely Alapítvány diszpécserszol-
gálata és a rendőrség között 2018. október 15-ét követően hatékony együttműködési 
rend alakult ki, amely lehetővé teszi, hogy a legrövidebb időn belül a megfelelő szociális 
segítségnyújtásban részesülhessenek a fedél nélkül élő személyek. A mintegy 30 éve 
összehangoltan működő, jelenleg 29 szervezettel működő fővárosi hajléktalanellátó 
rendszer célkitűzései között szerepel az információnyújtás, a kríziskezelés és a szállás-
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nyújtás, amihez hatékonyan hozzájárul az is, hogy 2011 szeptembere óta rendszeresen 
ülésezik a FÖRI szervezésében a Fővárosi Hajléktalanellátási Koordinációs Munka-
csoport: ennek ülésein a szaktárcák, a rendőrség, a kormányhivatal és az egészségügyi 
ellátórendszer is képviselteti magát. Az együttműködésben a korábbi évekhez képest 
újszerű elem, hogy a FÖRI az Országos Meteorológiai Szolgálat adatszolgáltatásra alap-
ján 72 órás időjárás-előrejelzéssel is rendelkezik, így soron kívül értesíthetik a diszpé-
cserszolgálatokat az esetleges szélsőséges időjárási körülményekről. 

Az előzőekkel összhangban a budapesti rendőrfőkapitány is kifejtette, hogy a rend-
őrség a korábbi évekhez hasonlóan az aktuális krízisidőszakban is kiemelt igyelmet 
fordított a közterületen tartózkodó személyek tájékoztatására annak érdekében, hogy 
információt nyújtsanak számukra az igénybe vehető szociális ellátási lehetőségekről. 

A BRFK a tél folyamán mind a budai, mind a pesti oldalon folyamatos, élő kapcsolatban 
állt az illetékességgel rendelkező szociális ellátórendszerek diszpécserszolgálataival, ám 
a főkapitány arra is felhívta a igyelmet, hogy a legtöbb esetben nem a rendőri intézkedés 
a célravezető eszköz arra, hogy rábírják az ellátások igénybevételét elutasító személyeket 
az együttműködésre, hanem az egyénre szabott szociális munka, amihez szükség esetén 
egészségügyi, pszichiátriai szakemberekkel való konzultáció is társulhatna. 

 Nem véletlen tehát, hogy a BRFK illetékességi területén mindössze 6 esetben indult 
szabálysértési eljárás a „közterületen életvitelszerű tartózkodás szabályainak megsér-
tése” miatt. Ugyanakkor a főkapitány azt az ellátásszervezési problémát is jelezte a 
biztos számára, hogy bár a diszpécserszolgálattal való kapcsolattartás gördülékeny volt, 
a rendőrségi állomány által összegzett tapasztalatok szerint nehézséget jelentett, hogy 
az utcai gondozó szolgálatok tevékenysége nem terjedt ki az ünnepnapokra és a teljes 
éjszakai időszakra. Hasonló problémát jelentett, mikor a rendőrség munkatársai azt 
tapasztalták, hogy az utcai szociális munkások számos esetben csak útnak indították 
az ellátásokra igényt tartó hajléktalan személyeket a kiválasztott intézményekbe, az 
azonban nem volt biztosított, hogy az ügyfél meg is érkezik az ellátóhelyre, ezért a fő-
kapitány álláspontja szerint mind a budai, mind a pesti oldalon indokolt lenne az ala-
csonyküszöbű ellátást nyújtó intézmények kapacitásának bővítése.

Az idei krízisidőszak új motívuma volt, hogy megkezdte munkáját az Országos Men-
tőszolgálat Gondoskodó Csoportja mint a hajléktalanellátó szervezetek napi tevékeny-
ségét támogató, új szakmai csoport. Az Országos Mentőszolgálat saját pénzügyi forrása-
iból működtetett szolgáltatását az Országos Mentőszolgálat Operatív Főosztálya és a 
Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet a Menhely Alapítvánnyal és a Máltai 
Szeretetszolgálattal folyamatosan egyeztetve nyújtotta, önálló protokoll alapján. A 
csoportban a Mentőszolgálat kötelékében dolgozó, utcai betegellátásban és betegelhe-
lyezésben jártas munkatársak külön erre a célra delegált járművel végezték a feladatokat, 
rugalmas kapacitással segítve a szociális szakemberek munkáját. A Gondoskodó Csoport 
elsősorban a hajléktalan személyek szociális ellátóhelyre szállításában nyújtott segítsé-
get, amennyiben nem volt szükséges azonnali egészségügyi beavatkozás az adott esetben. 
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A csoport működését meghatározó protokoll szerint ha az Országos Mentőszolgálat 
mentésirányításához érkezett be hívás a közterületen talált személyekről, a bejelentés 
tartalma alapján a megfelelő szintű mentőegységet (esetkocsit, rohamkocsit) riasztották, 
abban az esetben azonban, ha a helyszínen levő mentőegység egyértelműen megállapí-
totta, hogy nincs szükség akut egészségügyi beavatkozásra és kórházba szállításra, a 
mentésirányítás értesítette a hajléktalanellátás keretei között működő diszpécserszol-
gálatot, hogy gondoskodjanak az érintett szociális ellátóhelyen való elhelyezéséről. 

Abban az esetben, ha a szociális szakemberek elérhetőek voltak, de 30 percen belül 
nem tudtak a helyszínre érkezni, a mentésirányító a helyszínre küldte a Gondoskodó 
Csoport gépjárművét, azzal, hogy várja meg a kiérkező szociális egységet. A Gondosko-
dó Csoport tehát kizárólag a mentésirányítás utasítása alapján látta el a tevékenységét.

Az ombudsman a szociálisan rászoruló ügyfelekkel segítő tevékenységet folytató 
szakmai szervezetektől is információt kért az idei krízisidőszak tapasztalatairól.

A BMSZKI igazgatója válaszában kifejtette, hogy a szervezet által fenntartott hét in-
tézményben ún. első befogadó szállásként 108 férőhelyen 27 445 vendégéjszakát bizto-
sítottak 2018. április 1. és 2019. március 31. között az utcán élő hajléktalanok számára 
a „Közterület helyett emberibb körülmények” szakmai program, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat és a Menhely Alapítvány mint gesztorszervezet által megvalósuló kon-
zorciumi program keretein belül. A konzorciumi támogatás keretein belül speciális 
utcai szolgálatot is működtettek 2018. november 1. és 2019. március 31. között napi 
hét órában, 18.00 órától hajnali 1 óráig. Ezen túl ún. időszakos férőhelyeken 221 fő szá-
mára nyújtottak rendkívüli esetben szálláslehetőséget. A BMSZKI 2018. évi költségve-
tési főösszege 5 028 866 e Ft, az utcai szociális munkát pályázati inanszírozással való-
sítják meg, a szervezet munkáját tehát állami normatíva, önkormányzati/fenntartói 
támogatás és saját bevétel biztosítja a pályázatok mellett. 

Az igazgató álláspontja szerint ugyanakkor a mindennapi szakmai munkában nehéz-
séget jelentett, hogy a különböző hajléktalanellátó szervezetek munkáját összehangoló 
egységes protokollok kidolgozása hiányzik, így például az, hogy a rendőrséggel és a 
közterület-felügyelettel általánosságban jó egy-egy szervezet együttműködése, inkább 
a kollegiális kapcsolatok és működő jó gyakorlatok eredménye, mintsem a szervezetek 
közötti hivatalos koordináció hatása. 

Az igazgató arra is felhívta a biztos igyelmét, hogy a tartósan közterületen élő ügy-
felek számára az ellátáshoz juttatási folyamatban előrelépést jelentene a szállások mi-
nőségének és szolgáltatási repertoárjának átgondolása és fejlesztése, mivel ezek nem 
minden esetben követik a hazai hajléktalanellátó rendszer létrehozását követő időszak 
társadalmi, szociális és gazdasági változásait. Nem véletlen tehát az sem, hogy a BMSZ-
KI azon szállásnyújtó intézményei, ahol a lehetőségekhez képest megvalósult az infra-
strukturális fejlesztés és az egyénre szabott szociális munka, gyakorlatilag folyamato-
san 100%-os kihasználtsággal és hosszú várólistákkal működnek. A közterületen élők 
számára további visszatartó tényezőt jelenthet az, ha párjukkal vagy rokonukkal sze-
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retnének együtt elhelyezést találni, kutyájuk van, amelyről gondoskodniuk kell, alkohol- 
vagy drogfüggőségük miatt nem tudják betartani a szállások alkoholtilalmat előíró 
házirendjét, illetve sokuk számára a közterületi lét egyes formái megélhetést is nyúj-
tanak. 

Egyre inkább észlelhető probléma az is, hogy a szakemberek szerint az utcán élők 
mintegy 40%-a pszichés problémákkal küzd, számukra azonban a hajléktalanellátás 
nem tud szakszerű és hatékony segítséget nyújtani – ahogy más, már szálláson élő pszi-
chiátriai betegek számára sem, mivel a nagy létszámú hajléktalanellátó intézmények 
nem tudják biztosítani azt a szakmai hátteret, ami egy tartós bentlakásos intézményben, 
egészségügyi háttértámogatással is ötvözve rendelkezésre áll. Mindezek miatt indokolt 
lenne az alacsonyküszöbű és az alkoholfogyasztást toleráló szállások nagyobb számú 
működtetése, az ügyfelek számára elérhető addiktológiai támogatás és a közösségi 
szociális munka fejlesztése. Igény lenne továbbá a pszichiátriai betegek ellátása érde-
kében a hatékony együttműködésre az egészségügy és a szociális ágazat között, vagy 
olyan, hosszú távú gondozást nyújtó, de kis létszámú intézményeket lenne célszerű lé-
tesíteni, amelyek a hajléktalan pszichiátriai betegek fogadására is készek. Bár a BMSZKI 
is működtet – részben pályázati forrásból – pszichiátriai szakrendelést, pszichológiai 
tanácsadást, közösségi pszichiátriai gondozást, ezek a szolgáltatások az utcán élőket 
nem érik el – nem is ez az elsődleges céljuk –, és csak mérsékelhetik azokat a nehézsé-
geket, amelyeket a pszichés problémával élők átmeneti intézményi ellátásba jutása okoz 
mind az ügyfeleknek, mind a velük foglalkozó szociális szakembereknek. A BMSZKI az 
érintettek minél adekvátabb ellátása érdekében az Ébredések Alapítvánnyal együttmű-
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ködve képzést indított a hajléktalanellátásban dolgozó szakemberek számára a közös-
ségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei tárgyában, valamint pszichiáter és pszicho-
lógus szolgáltatását is igénybe vehetik az intézmények ügyfelei. A segítők 
továbbképzése egy, a szenvedélybeteg ügyfelekkel foglalkozó szakemberek számára 
indított tanfolyam keretei között is megvalósult, továbbá a BMSZKI vezetője az intézmény 
dolgozói számára szervezett addiktológiai esetmegbeszélő csoport működtetésén túl 
az ún. addiktológiai referensi rendszer újraindítását is el szeretné érni: ennek lényege 
egy, a BMSZKI egész szervezeti rendszerét átfogó információs lánc, amivel a kollégák 
ismereteit hatékonyan fejleszthetik. A szakemberek az újonnan megszerzett addiktoló-
giai ismereteiket jól kamatoztathatják a mintegy két évtizede működő Váltó-Ház átme-
neti szálló ügyfeleivel, valamint az Előd utcai éjjeli menedékhely ún. védett szintjét 
igénybe vevő droghasználó iatalokkal folytatott munkában. 2018-ban a Könyves nap-
pali melegedőben szakmai napot szerveztek a szenvedélybetegségekről és a felépülési 
utakról, amelyhez kapcsolódóan szűrővizsgálatokon is részt vehettek az érdeklődők, 
illetve személyesen is találkozhattak szenvedélybeteg-ellátó szervezetek és rehabilitá-
ciós intézmények képviselőivel, ugyanők évek óta pályázati lehetőségek felhasználásá-
val segítik a szenvedélybetegeket további programokkal (a „Száraz november” kezde-
ményezéshez csatlakozás, szabadidős tevékenységek stb.) 

Az igazgató felhívta a igyelmet arra is, hogy a 25 éven aluli ügyfelek és a hajléktalan 
nők további kihívást jelentenek a hajléktalanellátás klasszikus gondozási gyakorlatában. 
A iatal ügyfelek a BMSZKI intézményeiben minden esetben egyéni, intenzív esetkeze-
lésben részesülhetnek, az átmeneti szálláson való elhelyezésben is elsőbbséget élveznek, 
ugyanakkor egyénre szabott mérlegelési folyamat során igyekeznek megtalálni számuk-
ra azokat a szálláslehetőségeket, amelyek az élethelyzetükben leginkább valós segítsé-
get jelenthetnek. A női ügyfelek számára 2018-ban kiemelt programokat indított a szer-
vezet: a speciális társadalmi érzékenyítés vállalásán kívül adománygyűjtést indítottak, 
és speciális szakmai munkavégzést folytattak, melynek során felmérték a női ügyfelek 
külön szükségleteit, majd ezekre alapozva belső fejlesztéseket kezdeményeztek: a mun-
katársak érzékenyítésével, képzésével párhuzamosan ún. női napot vezettek be az egyik 
nappali melegedőben, ahol az ügyfelek védett körülmények között kérhetek segítséget, 
és vehetnek részt kifejezetten az ő élethelyzetükhöz illeszkedő programokon. 

Az idős, beteg, magas gondozási szükségletű ellátottak számára az Alföldi és a Kál-
vária átmeneti szállók szakmai programját az ő igényeikhez igazították: krónikusan 
beteg hajléktalan idősek ellátását biztosítják egészségügyi személyzettel, gondozókkal 
megerősítve, az intézményekben egy részben akadálymentesített részleget kialakítva, 
és több ízben is kezdeményezték e speciális ellátási igénnyel rendelkező társadalmi 
csoport ellátási lehetőségeinek a felülvizsgálatát. 

A BMSZKI ügyfeleit mintegy egy évtizede az ún. Menedék intézményi nyilvántartó 
programban tartják nyilván, amely betölti a közös szolgáltatásszervezés funkcióját, és 
amely programot az elmúlt évek során néhány másik szolgáltató is átvett a szervezettől. 
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A program folyamatos fejlesztésével lépést tartanak a jogszabályváltozásokkal, az ad-
minisztrációs és dokumentációs kötelezettségeket az adatvédelmi előírásoknak megfe-
lelően végzik, s a krízisidőszak kezdetén több egyeztetésen vettek részt a kerületi ren-
dőrkapitányságokkal és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával. Az 
intézmények ügyfelei között nem emelkedett számottevően azoknak a száma, akik a 
közterület életvitelszerű használatának tilalmával összefüggésbe hozható okokból vet-
ték igénybe a BMSZKI szolgáltatásait. 

A BMSZKI igazgatója által megfogalmazott tapasztalatokat erősítette meg a Menhely 
Alapítvány vezetője is, aki szintén kiemelt fontosságú, megoldásra váró problémaként 
jelezte a rossz egészségügyi állapotú hajléktalan személyek ellátása és elhelyezése 
körüli hatásköri és szervezési nehézségeket. A legnagyobb problémát a krízisidőszak-
ban az okozta az Alapítvány szakembereinek, hogy az utcai gondozó szolgálatok által 
megtalált, gondozott emberek egy részének elhelyezését nem tudta az ellátórendszer 
biztosítani. Ezek a speciális szükségletű ügyfelek az intézményi ellátásba segítésüket 
követően jellemzően néhány napon belül visszakerültek az utcára, mert problémáik 
kezelésére a meglévő intézmények nem voltak alkalmasak. Így például hiányoznak a 
súlyos állapotú pszichiátriai és szenvedélybeteg kliensek ellátására alkalmas egységek, 
de az érintett ügyfelek számához képest kevés az akadálymentesített intézmény is. 
A meglévő intézmények közül a nagyon rossz egészségi állapotú ügyfelek ellátására 
leginkább alkalmas „hajléktalanok otthona” típusú ellátásra a fővárosban összesen 60 
férőhely áll rendelkezésre, ezekre közvetlenül az utcáról bekerülni szinte lehetetlen. 

A vizsgálat során szintén megkeresett Magyar Máltai Szeretetszolgálat a többi 
ellátószervezettel egybehangzóan fogalmazta meg a női vagy egészségügyi állapotuk 
miatt speciális ellátásra szoruló ügyfelek elhelyezésének nehézségével kapcsolatos 
észrevételeit. A szervezet intézményeiben a krízisidőszak során különösen kritikus 
volt a nők helyzete, mivel számukra a Szeretetszolgálat csak éjjeli menedékhelyen tudott 
szállást biztosítani, ami nem jelentett megoldást az egészségügyi jellegű problémáikra. 
Az egészségügyi ellátást igénylő ügyfelek esetében – a kórházakból érkező megkere-
sések során, ahol elhelyezést keresnek hajléktalan személyek számára – azt tapasztal-
ták, hogy az ügyfelek állapota magasabb szintű ápolást, gondozást igényel, mint amit 
az ún. lábadozó jellegű feladatot ellátó intézmények biztosíthatnak, ezért nem tudnak 
minden hajléktalan ügyfelet fogadni. Az átláthatóbb esetkezelés érdekében a Szere-
tetszolgálat az idei évben bevezette az ún. egészségügyi diszpécserszolgáltatást, 
amelynek célja, hogy egy munkatárs összefogja a kórházak részéről befutó megkere-
séseket, és az elhelyezésre vonatkozó igényt közvetíti az átmeneti ellátást nyújtó in-
tézményekhez.

A teljesebb helyzetkép elkészítése érdekében a Menhely Alapítvány a biztos kérésére 
tájékoztatást nyújtott a krízisidőszaki szálláshelyek – az ombudsmani vizsgálat idősza-
kát érintő – férőhely-kihasználtsági adatairól is. 
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Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága 
2018. október 1. – 2019. január 31. (%) 

Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy Budapesten és a Közép-magyaror-
szági régióban is volt elegendő férőhely a fedél nélkül élő személyek számára, hiszen az 
éjjeli menedékhelyek kihasználtsági mutatói a krízisidőszak leghidegebb napjaiban is a 
korábbi évek adatai alatt maradtak. 

Az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban azonban a 
vizsgálat lezárásakor megismerhető időközi kihasználtsági adatok szerint a 2018–19-es 
krízisidőszakban az eredetileg engedélyezett és befogadott férőhelyek számát megha-
ladó elhelyezési igénnyel szembesültek az ellátórendszer intézményei. Tekintettel arra, 
hogy az idei krízisidőszakban a regionálisan elrendelt Vörös kód-eljárásrend az Észak-ma-
gyarországi és az Észak-alföldi régiót érintette, valamennyi rászoruló személy bizton-
ságos elhelyezéséről gondoskodtak az ellátó szervezetek, ám a fenti adatok alapján va-
lószínűsíthető, hogy az ellátási szükségletek változása miatt át kell tekinteni az érintett 
területeken működő ellátórendszert.  

A 2019-ben a regionális Vörös kód-eljárásrend bevezetésével érintett Észak-Magyar-
országi Régió diszpécserszolgálata önálló összegzésben is tájékoztatta a biztost a 
hajléktalanellátással kapcsolatos tapasztalatokról. Az összefoglaló alapján megállapít-
ható, hogy az Észak-magyarországi régióban az utcai kihűléses halálesetek megelőzését 
célzó programok a szállók, az utcai gondozó szolgálatok, a rendvédelmi szervek és a 
lakosság szoros együttműködésével valósultak meg, a krízisidőszakra számos intézmény 
időszakos férőhelyekkel, pluszszolgáltatásokkal készült fel a rászorulók fogadására. Az 
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éjjeli menedékhelyek kihasználtsága januárban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
91,27%-os volt, ez köszönhető annak, hogy a férőhelyek száma november 1-jétől 176-ról 
316-ra emelkedett. Heves megyében 103,21%-os volt az arány, a férőhelyek száma no-
vember 1-jétől 79-ről 107-re nőtt. Nógrád megyében 128%-os volt a kihasználtság, a 
férőhelyek száma november 1-jétől 0-ról 15-re gyarapodott. A női ügyfelek, valamint a 
speciális ellátási szükségletű kliensek elhelyezése azonban a férőhelyek számának nö-
vekedése ellenére folyamatos nehézséget jelentett.

A régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megyei hatáskörű krízisautó működött 
a nap 24 órájában, a többi térségben pedig a hajléktalanellátó intézmények saját erőfor-
rásukból vagy rendőrségi segítséggel nyújtottak segítséget krízishelyzetben. A rendőr-
ség és az önkormányzati rendészet járőrei ebben az időszakban kiemelt feladatként 
kezelték az utcán maradt emberek felkutatását és elhelyezését. Szükség esetén együtt-
működtek a diszpécserszolgálattal, az utcai gondozó szolgálatokkal és a hajléktalanel-
látó intézményekkel. A január 10-én 20.00-tól kiadott és január 12-én 12.00-ig tartó 
Vörös kód ideje alatt a régióban nem hajléktalanok elhelyezése, hanem egy fűtetlen 
otthonban élő pár és egy otthonában magára hagyott iatalkorú elhelyezése történt. 

Amit a régióban újszerű és megoldásra váró problémaként jeleztek a biztos számára, 
az az, hogy idén télen egyre gyakrabban jelentettek a diszpécsernek fűtetlen lakás-
ban tartózkodó egyedülálló, idős személyeket. Ilyen esetben az utcai gondozó szol-
gálat munkaszüneti napokon is felkereste a bejelentett személyeket, felajánlották nekik 
a hajléktalanellátás szolgáltatásait, és ha azt nem fogadták el, a helyszínen meleg ruhát, 
takarót, élelmiszert és tűzifát adtak a rászorulóknak. Ezt követően a diszpécserszolgá-
lat a Családsegítő Szolgálat részére esetjelző adatlapot küldött, hogy folytassák a gon-
dozást, tehát a szociális segítségnyújtás megszervezésében nemcsak a hajléktalan-ellá-
tó szervezetek munkatársai vettek részt, hanem az adott település teljes szociális 
ellátórendszerének együttműködésére volt szükség. 

Az ombudsman megállapításai 
Az alapvető jogok biztosa hivatali működése során fokozott igyelemmel kíséri a rossz 
érdekérvényesítő képességű vagy más személyes sajátosság miatt kiemelt védelemre 
szoruló társadalmi csoportokkal kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói törekvéseket. 
Bár az Alaptörvény szövege az Alkotmány korábbi szabályaihoz képest részben újrafo-
galmazta3 a szociális jogokra vonatkozó rendelkezéseket, az ombudsman számára vál-
tozatlan feladat e jogterület monitorozása. 

3 Az Alaptörvény XIX. cikk (1) és (2) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy minden állampol-
gárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kí-
vül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támoga-
tásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a 
szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
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Lényeges felhívni a igyelmet a fentiekkel összefüggésben arra, hogy az Alaptörvény 
XX. cikk (1) bekezdése arról rendelkezik: Magyarország törekszik arra, hogy az em-
berhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést min-
denki számára biztosítsa. Ezen túlmenően pedig az Alaptörvény XX. cikk (2) bekez-
dése azt is előírja, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtését 
az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valameny-
nyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani. Az új, tételesen előírt, 
alkotmányi szintű állami kötelezettségvállalásból pedig – összhangban a korábbi alkot-
mánybírósági gyakorlattal – fokozott szerepvállalás vezethető le a hajléktalan személyek 
védelmével és ellátásával kapcsolatban.

A szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben az Alkotmánybíróság 1995-ben 
kimondta: annak elbírálásánál, hogy a ténylegesen élvezett szolgáltatásokból mit és 
hogyan lehet alkotmányosan megvonni, a szociális jogok annyiban játszanak szerepet, 
hogy az elvonások folytán a szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet a 70/E. 
§ szerint megkövetelhető minimális szint alá. 1998-ban az Alkotmánybíróság a 32/1998. 
(VI. 25.) AB-határozatban követelményként azt állapította meg, hogy a szociális bizton-
sághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési 
minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi mél-
tósághoz való jog megvalósulásához. 2000-ben pedig az Alkotmánybíróság elvi éllel 
mondta ki, hogy a szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által 
nyújtott megélhetési minimumnak az állam általi biztosítását állapítja meg. A meg-
élhetési minimumot biztosító szociális ellátások rendszerének kialakításakor alapvető 
követelmény az emberi méltóság védelme: az állam köteles az emberi lét alapvető felté-
teleiről gondoskodni. A megélhetési minimum garantálásából azonban konkrét részjo-
gok mint alkotmányos alapjogok nem vezethetők le. Az Alkotmánybíróság szerint a 
szociális ellátásnak az a feladata, hogy mindazoknak a rászorulóknak, akik nehéz 
anyagi, egzisztenciális helyzetbe jutottak, és más intézményrendszer (így különösen 
a társadalombiztosítás rendszere) révén nem képesek a létfenntartásukat biztosító 
jövedelemre szert tenni, állami segítséget nyújtson. A szociális ellátás tehát funk-
cióját tekintve kisegítő, kiegészítő jellegű. Mindaddig, amíg valaki megfelelő jöve-
delemmel rendelkezik, vagy más ellátási rendszerben szolgáltatásra jogosult, szo-
ciális ellátást nem, vagy legfeljebb indokolt esetben és kiegészítő jelleggel kap. 
A közösség által biztosított támogatás ott lép be, ahol az öngondoskodás lehetősége 
már nem áll fenn.

Az országgyűlési biztosok, 2012 óta az alapjogi biztos, az ombudsman-intézmény 
megalakulásától kezdődően minden rendelkezésre álló eszközzel – helyszíni ellenőrzé-
sek, hivatalból elindított vizsgálatok, jogalkotási kezdeményezések révén – igyekeztek 
fellépni a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más módon kiszolgáltatott emberek 
alapjogainak, egyenlő méltóságának védelmében. A biztosok a kezdetektől fogva egyér-
telművé tették, hogy a jogvédelem és az egyenlő méltóság szempontjából nincs jelen-
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tősége annak, hogy az érintettek a jelenlegi helyzetükbe önhibájukból vagy azon kívül 
kerültek. 

Az állam számára – legyen az jogalkotó vagy jogalkalmazó szerv – nem fakultatív 
feladat a szélsőségesen rászoruló polgárokról való gondoskodás, a felelős intézkedés a 
megfelelő ellátási rendszerek, kivezető mechanizmusok átgondolt működtetése, a hely-
zet jogállami megoldása kötelező. Az ombudsmani gyakorlatból az is következik, hogy 
a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban az életvédelmi kötelezettség teljesítése szük-
séges, de nem elégséges feladat, az államnak a hajléktalanlétből kivezető utakat, segít-
séget kell biztosítania. A rászoruló emberekről való „gondoskodási” kötelezettség semmi 
esetre sem merülhet ki a potenciális lehetőség biztosításában. A hajléktalanság ugyan-
akkor nem teremt törvényen kívüliséget, a társadalmi együttélés alapvető normáit 
mindenkinek be kell tartania. Világosan és egyértelműen el kell tehát választani a haj-
léktalanok (krízis-) ellátását és az esetlegesen elkövetett szabályszegések szankcioná-
lását: az állami büntetőhatalom gyakorlása, illetve a szociális segítségnyújtás alapve-
tően két eltérő funkció és feladat. Ezzel összefüggésben több ombudsmani jelentés 
rögzítette azt is, hogy az utcán, közterületen való lét valóban nem lehet életkarrier, ez 
a megoldás kényszerű túlélési reakció a hajlék nélkül élők részéről. A hajléktalanná 
válást kiváltó társadalmi, gazdasági folyamatok, a munkanélküliség, az elszegényedés, 
illetve az egyéni sorstragédiák miatti utcára kerülés okán az utóbbi időszakban a krízis-
ellátásra szorulók száma jelentősen növekedett, ráadásul – valódi kivezető utak hiányá-
ban – folyamatosan újratermelődik.

A hajléktalanságnak ugyanakkor csak a legszembetűnőbb szegmense a közterületen 
való lét, a „funkcionális hajléktalanság”, az emberhez méltatlan élet- és lakáskörül-
mények a magyar társadalomnak egy pontosan meg nem határozható részét is érintik 
vagy veszélyeztetik. Az e veszéllyel közvetlenül nem érintett polgárok, illetve az állam 
reakciója a hajléktalanság jelenségére változatos: egyik irány a szigorodó társadalmi 
együttélési szabályok betartásának számonkérése, ezek nyomán szankciók alkalmazá-
sa: a hajléktalan személyek a közterület egészéről vagy annak egyes részeiről való 
eltávolítása, a „többségi társadalom” előli eltüntetése, a „tünet” kezelése. A másik irány 
a hajléktalanellátás rendszerének fejlesztése, a szakmai-civil szervezetekkel való együtt-
működés keresése, a hozzáférhetőség növelése, ezzel összhangban a hajléktalanlétből 
való kitörés lehetőségének biztosítása. 

Amint arra 2018–19-es téli krízisidőszakban az egyes hajléktalanellátó szervezetek 
többsége rámutatott: a fedél nélküli lét olyan speciális státusz, ami az általános 
egészségi állapot változásaival párhuzamosan egyre sajátosabb ellátási kereteket 
igényel, s ezzel az otthontalan ember komplex egészségügyi és szociális segítséget 
igénylő klienssé válik. Bár a köz igyelmet általánosságban a közterületi hajléktalanság 
megjelenése érinti és ingerli, a szociális szakemberek erőfeszítései a hajléktalanság 
teljes spektrumát érintik. A 2018–19-es ombudsmani vizsgálat tehát – hasonlóan az 
elmúlt évek monitorjához – szükségképpen érintette a klasszikus közterületi hajlékta-
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lanságot meghaladó, a társadalom abszolút spektrumában értelmezhető lakhatási ne-
hézségekkel küzdő emberek helyzetét.

A krízisidőszak kezdetén újszerű helyzetet jelentett a hajléktalanellátó intézmények 
és munkatársaik számára, hogy 2018. október 15-től az Alaptörvény és a szabálysérté-
si törvény módosítása értelmében már valamennyi közterület tekintetében büntetendő 
magatartássá minősítették az életvitelszerű tartózkodást. 

Ugyanakkor az ombudsmani vizsgálat során tájékoztatást nyújtó szociális szerveze-
tek, valamint hatóságok nem számoltak be arról, hogy elterjedt és alkalmazott gyakor-
lattá vált volna a fenti szankcionálási lehetőség hatósági alkalmazása, s egybehangzóan 
kifejezték azt is, hogy a jogszabály-módosítás hatásaként a szállást nyújtó intézmények-
be érkező ügyfeleik száma sem növekedett meg jelentősen, valamint a már ismert ügy-
feleik tekintetében sem tapasztaltak a szabálysértés miatt hatósági eljárás alá vont 
személyektől érkező panaszt, segítségnyújtási igénnyel megfogalmazott észrevételt. 

Mivel a jogszabály-módosítás a téli krízisidőszak kezdete előtti időszakban lépett 
hatályba, az egyes ellátószervezetek és a velük kapcsolatban álló rendészeti hatóságok 
jó munkakapcsolatát jelzi az a tény, hogy valamennyi szervezet – gyakran több alkalom-
mal is – egyeztetést folytatott az ellátási területükön hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendőrkapitánysággal, ahogy a krízisidőszak során is jellemző volt a folya-
matos és gördülékeny információcsere és együttműködés annak érdekében, hogy a 
rászoruló személyeket mielőbb biztonságos szálláshoz juttassák. 

Az ombudsmani vizsgálatban megkeresett szervezetek által adott tájékoztatások, 
valamint a fővárosi hajléktalanellátás legfontosabb szervezeteinek egybehangzó ál-
láspontja szerint a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek többsége megfelelően gondos-
kodott a szociális szükségletekkel rendelkező hajléktalanok ellátásáról az általuk üze-
meltetett nappali melegedőkben és éjjeli menedékhelyeken, valamint átmeneti 
szálláshelyeken. A Vörös kód elrendelésének időtartama alatt az ellátórendszerben volt 
annyi férőhely, hogy az életveszélyes helyzetben levő személyek számára biztonságos 
elhelyezést nyújthassanak, ugyanakkor a diszpécserszolgálatok és az ügyfelekkel köz-
vetlenül kapcsolatban álló utcai gondozó szolgálatok közötti együttműködést s a társ-
szervezetekkel folytatott közös esetmunkát – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra 
sem határozták meg olyan egységes protokollok, amelyek teljeskörűen lefedik az ellátó 
szervezetek működését. 

Amint azt a korábbi jelentéseiben is hangsúlyozta a biztos, mindez azért jelent prob-
lémát, mert a Vörös kód elrendelésére nemcsak az extrém hideg miatt, hanem szélsősé-
gesen meleg időjárás esetén is lehetőség van, ezért feltétlenül szükséges gondoskodni 
arról, hogy a diszpécserszolgálatok és az utcai szolgálatok az év valamennyi sza-
kaszában megfelelő kapacitással és megfelelő eljárásrend szerint működjenek, 
valamint az ott dolgozó munkavállalók egységes és szakmailag magas szintű képzésben 
részesüljenek.
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Az ellátórendszer számára észlelhető, az egyes régiókban élő rászoruló személyek 
elhelyezési igényének megváltozását tükrözi ugyanakkor az a tény, hogy a férőhely-ki-
használtsági adatok szerint az ország északi területén (Észak-magyarországi és Észak-al-
földi régió), valamint a Dél-dunántúli régióban a krízisidőszak kezdetétől rendelkezés-
re álló engedélyezett szálláshelyek száma nem minden esetben követte a rászoruló 
szálláskereső személyek számának növekedését. Mindez azzal is jár, hogy e területeken 
hosszú távon az ügyfelek igényeihez igazodó ellátórendszerre, szükség esetén kapaci-
tásbővítésre és új férőhelyekre lehet szükség. 

A biztosnak megküldött összefoglalók alapján megállapítható, hogy a közterületeken 
tartózkodó speciális szükségletű – és a felkínált szálláslehetőségeket igénybe nem vevő 
– hajléktalancsoportok ellátási szükségleteinek megismerése és a szükségleteikhez 
szabott ellátási formába irányítása a szociális szakemberek további fokozott együttmű-
ködését igényli. Ezen ügyfelek az általánosan jellemző szenvedélybetegségeik és men-
tális problémák miatt a legtöbb hajléktalanellátó hely működési rendjébe nem integrál-
hatóak, ezért az elhelyezésük hosszú ideje rendkívül nehéz feladat. 

Az alacsonyküszöbű szálláshelyek ugyanakkor számukra is a szociális ellátórend-
szerbe vezető út első lépcsőfokát jelenthetik, ahol egyrészt biztonságos körülmények 
között tölthetnék az éjszakákat, másrészt a megfelelően képzett szociális munkások 
segítségével esetükben is megvalósulhat a szükségletfelmérés és az egyénre szabott 
esetkezelés alapjainak megteremtése. Ehhez azonban a diszpécserszolgálatok és az el-
látószervezetek közötti fokozott együttműködésre, átlátható működési mechanizmu-
sokra, jól működő ügyfélkövetési protokollokra, az ellátási mechanizmusba épített 
visszacsatolási lehetőségekre és esetenként a szociális szakembereken kívül egészség-
ügyi stb. szakemberekkel való együttműködésre, az egyes segítő szakmák képviselőinek 
hatáskör-és kompetenciarendszerének pontos rögzítésére van szükség.

Ahogy azt az ombudsman a korábbi vizsgálatai során megállapította, a jövedelemmel 
nem rendelkező idős, beteg, illetve pszichiátriai vagy addiktológiai gondozási szük-
ségletű – esetleg korlátozottan cselekvőképes – hajléktalan személyek hosszú távú 
intézményi gondozása nagy terhet jelent a hajléktalan-ellátórendszer jelenlegi struktú-
rája számára. Az átmeneti szállók határozott idejű intézményi jogviszonya a nehézkes 
kigondozási lehetőségek – például a támogatott lakhatási lehetőségek alacsony száma 
– miatt a tartósan munkaképtelen vagy támogatott életvitelt igénylő személyek számá-
ra nem jelent megnyugtató megoldást a lakhatási problémáikra, a speciális szükségletű 
hajléktalanok gondozása pedig esetenként meghaladja a szociális ellátórendszer kom-
petenciáját. Mindez a kliensek esetében idővel elkerülhetetlenül hospitalizációt idézhet 
elő, amely egy jövedelemmel nem rendelkező, rossz egészségi állapotú ellátott esetében 
akár élethosszig tartó intézmények közötti „vándorlással” járhat. 

Az alacsonyküszöbű ellátóhelyek férőhely-kapacitásának bővítésén túl tehát to-
vábbra is ellátási alternatívát jelenthetnének olyan centrumintézmények, amelyek az 
ügyfeleik komplex szükségletfelmérését követően többféle, egyénre szabott szolgáltatást 
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nyújthatnának a hozzájuk fordulókhoz, elkülönítetten gondozva a csak szociális segít-
ségnyújtást és a szociális és egészségügyi segítséget is igénylő ügyfeleket. Így a klien-
sekkel kapcsolatos ügyintézés is gyorsabb, átláthatóbb és költséghatékonyabb feladatot 
jelentene a szociális szakemberek számára. Mindezeken túl a hatékonyabb ügyfélkeze-
lési rendszer kidolgozása az akut létszámhiánnyal küzdő ellátószervezetek minden-
napi tevékenységét is megkönnyíthetné. 

A biztos a rendelkezésére bocsátott információkat összegezve megállapította, hogy 
a jelentésben feltárt helyzet, vagyis az ellátórendszer hatékony működtetéséhez szük-
séges egységes intézményi gyakorlatok és protokollok, valamint a szociális ellátórend-
szerben nem teljeskörűen elterjedt, visszacsatolást is lehetővé tevő ügyfélkövetési és 
ügyintézési működési mechanizmusok hiánya, továbbá a kompetenciahatárok bizony-
talansága a hajléktalanellátásban a szolgáltatás inanszírozás eredményessége ellen hat. 
Bár az ellátórendszer képes biztosítani az ügyfelek szakszerű segítését, a feltárt prob-
lémák hosszú távon az ellátórendszer egészét tekintve működési anomáliákhoz vezet-
hetnek, ezért az ombudsman felhívta az emberi erőforrások miniszterét a hajléktalan-
ellátó rendszer hatékonyabb, a kliensek változó igényeihez igazodó működését 
elősegítő intézkedések előkészítésére.
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A szerzőt valószínűleg nem szükséges be-
mutatnom a Szociálpolitikai Szemle olvasó-
inak. Mégis érdemes rögzítenem, hogy 
Rácz Andrea a gyermekvédelemnek (is) 
hazánkban és külföldön elismert kutatója, 
az ELTE Társadalomtudományi Kar Szo-
ciális Munka Tanszékének vezetője. Szak-
mai munkásságát a Magyar Tudományos 
Művek Tára (jelenleg) 263 találattal doku-
mentálja. Kutatási eredményei önálló és 
társszerzőként, szerkesztőként jelzett köz-
leményeiben magyarul és a nemzetközi 
szakirodalomban angol nyelven is hozzá-
férhetők.

Első megközelítésben már ez a tekinté-
lyes, életműnek beillő irodalomjegyzék is 
megkapó lehet. A könyv előzményeként 
fontos azonban munkásságában az egy-
mást követő kutatások témagazdagsága, 
sokoldalú, ám tematikus építkezése. Ezek 
együtt szemlélve illeszkednek ugyanis 
egymáshoz. A gyermekvédelem összetett 
jelenségkörét meghatározó tényezői, elvei, 
modelljei, rendszerelemei, célcsoportjai, a 

gyakorlati működés jellemzőinek értéke-
lése, szakmai helyzete, feladatellátása, hi-
ányállapotai, változásai, fejlesztési lehető-

 Domszky András

Gyermekvédelem a késő 
modernitásban, a jelen 
diagnózisa és programja
A korporált szülőség bennünk és köztünk – a hazai gyakorlatban. 
Hol tart Magyarország?

(Rácz Andrea: Gyermekvédelem mint fragmentált társadalmi intézmény: A korporált 
szülőség értelmezése a hazai gyakorlatban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 
190 oldal.)
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ségei, alternatívái szempontjából kutatja 
tudományos alapossággal, minden esetben 
konkrét szakmai következtetéseket lehe-
tővé tevő, ugyanakkor társadalmi háttér-
összefüggéseket is feltáró módon.

Ehhez a rendszerben építkező kutatói 
programhoz szervesen illeszkedik a szerző 
kutatásaiba vont gyakorló szakemberek 
körén túlmutató szakmaszervező tevé-
kenysége, továbbá kiadásszervező mun-
kássága is (például a Rubeus Egyesület 
Gyermek- és i júságvédelmi Tanulmányok 
című, interneten elérhető könyvsorozatá-
val).

Véleményem szerint tehát a kutatási 
előzmények is indukálhatták az össze-
foglaló, rendszerbe foglaló kötet szüksé-
gességének felismerését és elkészítését a 
Debreceni Egyetem belső kutatási pályá-
zatának inanszírozásában 2013–14-ben 
megvalósult Jó szülő-e az állam? című ku-
tatás eredményeinek bemutatásához kap-
csolva.

Idén tavasszal a könyv immár 3 éve el-
érhető, ami még akkor is hosszú idő, ha 
csak a gyermekvédelmi jogszabályok vál-
tozásait vagy a gyermekvédelmi problé-
mák alakulását tekintjük.

Ez a könyv azonban éppen összefoglaló 
jellegénél fogva lehet időtálló. Egyrészt 
mint viszonyítási alap, a vizsgálat időpont-
jában tapasztalt állapot igyelembevételé-
hez és a bekövetkezett változások értéke-
léséhez. Másrészt azért, mert a benne 
elméleti igénnyel összefoglalt, de nagyon 
is mindennapi gyakorlati tapasztalatokat 
hozó kortendenciák társadalmi, társas és 
személyiségformáló hatásait a gyermek-
védelem problémaorientált gyakorlatában 
jelen időben tapasztaljuk. A nemzetközi 

gyermekvédelemben használatos (de ná-
lunk csak kevéssé ismert) fogalmak, ösz-
szefüggések megismerése és feldolgozása, 
elterjesztése, alkalmazása pedig a gondol-
kodásunkat, önértelmezésünket segíti, 
gazdagítva a szakmai diskurzust. Itt jegy-
zem meg, hogy bár vélekedések szerint a 
Gyermekjogi egyezmény csupán alapelvek 
rendezett gyűjteménye, nélküle nem be-
szélhetnénk „nemzetközi gyermekvéde-
lemről”, a szakma közös fogalmairól, álta-
lános szakmai szempontokról, általánosít-
ható és eltérő tendenciákról. Nem lenne 
közös alapú, összehasonlító gyermekvé-
delmi gondolkodás.

A kötet tartalma összegző jellegének 
megfelelően témagazdag, gondolati íve 
meggyőző. Megközelítéseinek részletes 
kibontása helyett a szerző szükségszerűen 
a rendszerbe helyezésükre és kölcsönha-
tásaikra koncentrál. 

Kinek-kinek a saját helyzetében és sze-
repében természetesen más-más élményt 
nyújt, de fel kell dolgozni, nem lehet átol-
vasással vagy valamilyen tartalmi össze-
foglalóval (akár ebben az ismertetőben) 
„megúszni”. Hiszen éppen a szakmai elmé-
lyülést és igényességet közvetíti, a pontos, 
ellenőrzött fogalomhasználatot és logikát 
kéri számon, a szakmánkban oly gyakori, 
kezdetben jó ötletnek tűnő, de azonnal 
diszfunkcionálissá váló rögtönzések he-
lyett. És a diskurzust. Mert csak közös 
megoldás lehetséges, igyelembe véve a 
nemzetközi gyermekvédelem narratív té-
nyezőit (elveit, terminológiáját) és paradig-
matikus elemeit (modelljeit) is.

Megállapítható tehát, hogy a könyv a 
szerző korábbi kutatásai által determinált 
mű. Következményesen olyan összefog-
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lalás – amit létre kellett hoznia. Helyzet-
elemzés, és válasz(okat) megközelítési 
irányokat, módokat kereső alkotás. Épít a 
nemzetközi és a hazai szakirodalmakra. 
A hivatkozásainak forrásait felsoroló 233 
tételes irodalomjegyzék 41%-a magyar 
szerzők műve. Bemutatja a külföldi kuta-
tások és a saját kutatásai eredményeit. 
Kiindulásában (és végül alapvetésül) arra 
a kérdésre keresi a választ, „a későmoder-
nitásban hogyan jellemezhető a gyermek-
védelem mint társadalmi intézmény, a ké-
sőmodernitás kihívásaira hogyan reagál: 
re lexívvé válik vagy a kontroll új útjait ke-
resi a szakértői pozíciók hatalom általi meg-
erősítése mentén” (13. o.).

Ezért azt is vizsgálja, hogy a gyermek-
védelmi szakellátás rendszere mit tud tel-
jesíteni a gyermekvédelmi törvényben 
rögzített célokhoz képest. Megmutatko-
zik-e a törvény eszmeisége a gyakorlatban? 
Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz? 
Miként gondolkodnak a gyermekvédelmi 
szakemberek a szakmáról, a társadalom-
ról, célcsoportjukról, a gyermekekről és 
azok családjáról? Milyen a viszonyuk a 
társszakmákhoz és általában a társada-
lomhoz?

Összefoglalva: „érdeklődése középpont-
jában az áll, hogy a hazai gyakorlatban a 
korporált szülőség hogyan értelmezhető, 
valamint hogy milyen fejlődési lehetőségek 
látszanak, milyen út vezet a professzionális 
működés felé” (13. o.).

Hatalmas és sok dimenzióban árnyalt 
tématerületéhez képest a kötet mégis vi-
szonylag kis terjedelmű. Sőt, karcsú. Mind-
össze négy arányosan felépített fejezetből 
áll. A terjedelmi korlátok a szerzőt a tar-
talom fegyelmezett elrendezésére és de-

initív módon lényegkiemelő kifejtésé-
re késztették. Nem részletekbe menő 
monográ iát írt, műve mégis átfogó és 
rendszerező. Utalásai a szakember számá-
ra feloldhatók a hivatkozások ismeretében 
vagy megismerésével. Fejezetenként az 
egymást követő bekezdések egyre újabb 
szempontokat vezetnek be. Ezek az adott 
fejezeten belül egymásból következnek, 
gondolati tartalmukat tekintve viszont az 
olvasót arra késztetik, hogy kapcsolatot 
keressen a másutt bemutatott szempon-
tokkal és megközelítésekkel. A kötet jelen-
tés-összefüggései így csak végigolvasása 
után bontakoznak ki egészen. Nem is lehet 
ez másként, hiszen ez a teljesség csak a 
gyermekvédelem dinamikus kapcsolódá-
sainak egészére tekintő mező ábrázolásá-
val mutatkozik meg. Ekként viszont az értő 
olvasó a gyermekvédelmi szakellátás ko-
runk jellegzetességei közepette (át)formá-
lódó szakmai feladatainak értelmezésével 
is gazdagodik.

A könyv fejezetekre tagolt szerkezete a 
szerző logikai rendszerében a következő:

Bevezetőjében rögzíti, hogy Jó szülő-e az 
állam? című kutatását, mely a gyermek-
védelmi szakellátásra és tágabban a gyer-
mekekkel kapcsolatos bánásmódra irá-
nyult, a hatalom társadalmilag produktív 
természetének (foucault-i) koncepciója 
inspirálta. Ezután vázlatosan felsorolja a 
gyermekvédelemre is ható kortendenciá-
kat. Az információs társadalom megszüle-
tését és a posztmodern társadalmi hatáso-
kat (a valóság bizonytalanná, plurális és 
instabil konstrukcióvá válásának érzetét). 
S hogy a bizonytalanság széles körű elter-
jedésével általánossá lett a rendezetlen-
ségtől való szorongás. Mivel a tradicionális 
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intézmények elvesztették jelentőségüket, 
a társadalmi szerepek összemosódtak, az 
egyéni életutak individualizálódtak és 
 mozaik-jelleget öltöttek. A modernitás 
koncep cióját fenntartó elméletalkotók 
minderre úgy tekintenek, hogy a késő mo-
dernitás fázisába lépve a társadalmaknak 
új kihívásokkal kell szembenézniük. Ezek 
érintik a tudás és igazság, a kiszámítható-
ság és a rendezettség területét is, melynek 
helyébe a jelenségek komplexitása és frag-
mentáltsága lépett. Ezeket az akár antro-
pológiainak is tekinthető problémákat 
„csak az egyének igényeire folyamatosan 
re lektáló intézmények képesek korrigál-
ni” (10. o.). Hiszen a gyermekkor is válto-
záson ment keresztül, átrendeződött a fel-
nőtt–gyermek-viszony, miközben „a család 
szerepe a gyermek életében megkerülhe-
tetlen”. A segítő szakmák is ebben a késő 
modern világban működnek, és ez új kihí-
vásokat eredményez. Miként az állam po-
zíciója is változik. „Foucault – írja – ún. 
kormányzási mentalitásról (»gouvernemen-
talité«) beszél, amely az állami szervezés 
szintjétől az egyéni életvitel szintjéig kiala-
kítja a mások és önmagunk irányítására 
fókuszáló gyakorlatokat” (12. o.). Ebben a 
közegben a Jó szülő-e az állam? című kuta-
tás célja, hogy általában a korporált szülői 
feladatellátáshoz és felelősségvállaláshoz 
kötődően a gyakorlati munkát meghatáro-
zó elveket és szakmai koncepciókat vizs-
gálja meg (12. o.). „Érdeklődésem közép-
pontjában az áll – olvassuk –, hogy a hazai 
gyakorlatban a korporált szülőség hogyan 
értelmezhető, valamint hogy milyen fejlődé-
si lehetőségek látszanak, milyen út vezet a 
professzionális működés felé” (13. o.).

Az első fejezet a gyermekvédelem tár-
sadalmi beágyazottságát jeleníti meg. Fel-
adatellátását szükségletkielégítő tár-
sadalmi intézményként Rácz Andrea a 
strukturalista-funkcionalista megközelí-
tésben értelmezi, az állami gyermekvéde-
lem elméleti keretrendszerében, úgy, 
ahogy a gyermekvédelem szerepe és fela-
data mindannyiunk előtt megjelenik.

A második fejezet foglalkozik a gyerme-
keknek nyújtott szolgáltatásokban megmu-
tatkozó rendszerlogikák kérdésével. Itt van 
összehasonlító jelentősége a nemzetközi 
gyermekvédelmi elméletek és modellek is-
mertetésének. Ezekhez vi szonyítva a hazai 
gyermekvédelem helye megmutatható, és 
karakterisztikája is jól bemutatható. Ezért 
ebben a fejezetben statisztikai adatokon 
szemléltetve a magyar gyermekvédelem 
tendenciáit is jellemzi a szerző.

A harmadik fejezetben, A korporált szü-
lőség koncepciója cím alatt a fejlesztési igé-
nyek mérlegelése, megalapozásuk, megfo-
galmazásuk eszközrendszere és formái 
kapnak szerepet „a professzionális működés 
hosszú távú biztosítása érdekében”. Itt ol-
vasunk a nyújtott ellátások hatásainak 
szisztematikus értékelő elemzése, hatás- 
és eredményvizsgálatai kérdésköréről, 
a kutatások értelmezéséről és a munka-
folyamatok standardizálásának fontossá-
gáról.

A szerző a negyedik fejezetben tovább-
viszi a korporált szülőség koncepcióját, és 
megvalósulását a Jó szülő-e az állam? című 
kutatás eredményein keresztül értékeli. 
Ezzel jutunk el a gyermekvédelmi szakel-
látás aktuális kihívásainak sok szempontú 
bemutatásához. A participáció alapvető 

SZEMLE
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feltételeként emeli ki és foglalja össze a 
gyermekvédelemben élők véleményét az 
állam szülői szerepvállalásáról a FICE XV. 
Gyermekparlamentje küldötteinek észre-
vételei és javaslatai alapján.

Végül a kötet záró, Konklúzió című ré-
szében reagál a megelőző, nemzetközi ten-
denciákat és hazai jellemzőket bemutató 
és összehasonlító, kutatási eredményekkel 
alátámasztott fejezetekre. Megállapítja, 
hogy „a hazai gyermekvédelem – eltérő fej-
lődési ütemével is számolva – válaszúthoz 
ért” (157. o.). Az ismert botrányok, a sok-
szor inkompetens működés, a visszaélések 
„a professzionális működés hiányaira és a 
standardizált, számon kérhető gyakorlatok 
iránti fokozott igényre” (157. o.) hívják föl 
a igyelmet.

Rögzíti azt is, hogy a gyermekek jogai-
nak csupán szükségletalapú megközelítése 
számos veszélyt hordoz. Mindennapi éle-
tünket a folyamatos és egyre gyorsuló 
ütemű külső változások befolyásolják. 
Ebben a közegben az emberi kapcsolatok 
tényezői és a gyermekvédelmi problémák 
is szüntelenül átalakulnak. A gyermekvé-
delem társadalmi intézményének XX. szá-
zadi meghatározottsága szükségszerűen 
elégtelen. Ezért továbblép a gyermekvéde-
lem mint fragmentált társadalmi intéz-
mény olyan korábban megszokott értelme-
zésén, mely szerint a fragmentáltság az 
elemek és rendszerkapcsolatok nagy szá-
mosságát és ezek eltérő fejlettségét, követ-
kezésképp a rendszer mindig egyensúly-
talan működését jelenti. A rendszer 
szükségszerűen töredezett. 

Ebből a helyzetből a mező teljességére 
tekintve találunk alternatívát, így látjuk 

meg igazán a fragmentumok elhelyezkedé-
sét, külön-külön természetét és kölcsönös 
mechanizmusaikat. „Véleményem szerint 
– írja – a gyermekvédelem mint társadalmi 
intézmény fragmentáltsága abból ered, hogy 
a későmodernitás kihívásaira a lehetséges 
két alternatíva közül a másodikat választja, 
azaz a hatalom gyakorlására új (tév)utakat 
választ, az egyénekre hárítja a felelősséget, 
hibáztatja a családokat, sok esetben a támo-
gatásokból magukat a gyermekeket és a i-
atal felnőtteket rekeszti ki. A belső struktú-
ra átalakításakor az egyéni szükségletek 
kielégítésével, a professzionális működés 
keretrendszerének meglétével nem számol, 
rendszerszinten nincs re lexiója a gyermeki 
jogok védelme és érvényesítése céljából meg-
határozott rendszerfunkciók teljesülésével, 
azok számonkérésének módjával, a kimene-
tek mérésével, azok szükségességének elis-
merésével kapcsolatban” (159. o.). A jó kor-
porált szülőség eszmeiségére építve 
amellett tör lándzsát, hogy a gyermeket 
aktív szereplőnek tekintő gyermekvéde-
lem rendszerében az igazságosság etikája 
és a gondoskodás etikája koncepciók képe-
sek komplex eredményre vezető rendszert 
alkotni. Ebben a rendszerben az igazságos-
ság etikája a gyermeki jogokkal és a for-
mális gyermekvédelmi szabályokkal a 
keretrendszer, míg a gondozási etika az 
egyéni igényekre adott, személyes kapcso-
latban közvetített szakmai tartalmak ösz-
szessége.

„Egyik oldalon (keretként) a szabályok, 
kötelezettségek, standardok, míg másik ol-
dalon (tartalomként/módszerként/bánás-
módként) a kapcsolatok, érzelmek, egyéni 
re lexiók egészítik ki egymást a segítő hoz-
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záállásban, szolgálják a professzionális mű-
ködést, ahol a kiszámíthatóság az eszköze a 
kölcsönös bizalom kiépítésének, a diskurzus 
pedig a konszenzusra épülő problémameg-
oldásnak” (158–159. o.). Ez a teljesség csak 
a praxis eszméhez viszonyított megvaló-
sulását megmutató értékfelismerésben és 
értékekhez igazodó megújításában érint-
hető meg, etikai szempontú mérlegeléssel.

Konklúzióját hadd egészítsem ki – tekin-
tettel a gyermekvédelem fragmentált in-
tézményi jellegére is – a miénkkel átfedő 
kapcsolatban működő, tágabb értelemben 
vett gyógypedagógia területéről vett meg-
erősítő idézettel:

 „Az effektív pedagógiai segítség nagy-
mértékben attól függ, mennyire tudjuk a 
felnövekvők méltóságát igyelembe venni, 
tiszteletben tartani. A méltóság tiszteletben 
tartása mint alaptartás a nevelésben, ta-
nácsadásban, terápiában termékeny talajt 
képezhet az egyéni és társas jövő kreatív 
formálása számára. A személy, minden konk-
rét egyén egyszerisége, egyedi léte elismeré-
se és érvényesítése révén válhat csak reális-
sá és hatékonnyá a dialogikus elvű pedagógia. 
A releváns kérdések itt igazán a következők: 
Hogyan biztosíthatjuk (ismét) a méltóság 
érzését és észlelését, hogyan juthatunk el 
ismét hozzá, ha elveszett, vagy kedvezőtlen 
feltételek miatt észlelése, megélése, átélése 
megnehezült? Hogyan rekonstruálható egy 
ember életútja személyes méltóságának ki-

fejeződéseként? Hogyan segíthetjük elő, hogy 
egy ember szabadon, önmaga és társai előtt 
felelősen megélhesse és kibontakoztathassa 
önmagát, élete csak neki jutó, csak őt meg-
szólító értelmét?”1

Sajnos az életünkben oly sokszor csak 
végül jutunk el az etikai dimenziókhoz. 
Persze komoly és összetett szükségszerű-
ség van ebben.

A gyermekvédelemben a személyes élet-
segítő munka tapasztalatai is személyesek. 
A személyes sorsokat bonyolult össze-
függések formálják. Soktényezős való-
ságelemzés, célzott kutatások és szakmai 
 diskurzus szükségesek a tapasztalatok 
általánosításához és rendszerbe helyezett 
alkalmazásához a személyes segítés és az 
ellátások alakítása szempontjából is. Min-
denkinek saját története van. És ezeknek 
a történeteknek közük van egymáshoz. Az 
összefüggéseiket is csak közösen tudjuk 
felismerni.

Ajánlom a könyvet elolvasásra, elmé-
lyült gondolkodásra, elemző megvitatásra, 
korporált cselekvésindítónak.

1 Schaf hauser, Franz (2016): „…az ember mindig 
több, mint a fogyatékosságai…” A fogyatékosság je-
lensége a neveléstudományban, in Zászkaliczky Pé-
ter – Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett 
gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógy-
pedagógia határtudományaiban, Budapest, ELTE 
Eötvös Kiadó – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Kar, 217–218.
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(Hangokkal élni. Ébredések Alapítvány, Bu-
dapest 2018)

Az 1991-ben alakult Ébredések Alapít-
vány, a Semmelweis Egyetem Közösségi 
Pszichiátriai Központja büszkélkedhet 
azzal, hogy partnereivel létrehozta a kö-
zösségi pszichiátriát Magyarországon. In-
novatív missziójának sikeres terméke a 
hanghalló önsegítő csoport, mely a pszi-
chiáterek, a pszichológusok és szociális 
munkások mellett tevékenykedő önsegítő 
csoportok mintájára működik 2012 máju-
sa óta. A csoport dr. Harangozó Judit kez-
deményezésére és szakmai irányítása mel-
lett kezdte el működését. Ugyancsak a 
doktornő tudományos elképzelései szerint 
indult meg és történik folyamatosan a ta-
pasztalati és a kísérő szakértők képzése és 
gyakorlati foglalkoztatása segítőkként. 
Tapasztalati szakértőként működhetnek a 
felépült, illetve a felépülésükben jelentős 
eredményeket elért és akkreditált képzés-
ben részesült felhasználók, kísérő szakér-
tővé pedig a felhasználók hozzátartozói, 
barátai válhatnak ugyancsak hasonló kép-
zés és gyakorlat birtokában. 

A hanghalló csoportok munkájának 
alapját a hanghalló módszer képezi. E 
módszer egyik alapműve a Marius Romme 
és Mervyl Morris szerkesztésében 2009-

ben megjelent Living with voices – 50 stories 
of recovery című mű, mely 2018 óta az FSZK 
támogatásának köszönhetően magyar 
nyelven is hozzáférhető és kapható az Éb-
redések Alapítványnál Hangokkal élni – 50 
felépülés-történet címmel. 2012 óta számos 
magyar cikk és tanulmány foglalkozott a 
hanghalló módszerrel. Az erre vonatkozó 
anyagok az Ébredések Alapítvány honlap-
ján, valamint a Magyar Antistigma Kezde-
ményezés honlapjának (nyitnikek.hu) 
Hanghallók rovatában olvashatók. 

A Marius Romme és felesége, Sandra 
Escher által 1987-ben kidolgozott hanghal-
ló módszer lényegében Adolf Meyer (1866–
1950) amerikai pszichiáter tudományos 
munkásságára épül. Hanghalló gyerme-
kek c. könyvükben (Young People Hearing 
Voices, 2010) a szerzők a hanghallás tudo-
mánytörténetét felvázolva kiemelik, hogy 
a XIX. század végén és a XX. század elején a 
mentális betegségek természetéről folyta-
tott vitákat követően a pszichiátriában az 
Emil Kraepelin (1856–1926) és Eugen Bleu-
ler (1857–1939) munkásságára támaszko-
dó biológiai-genetikai szemlélet vált általá-
nosan elfogadottá, míg az amerikai Adolf 
Meyer által képviselt biopszichoszociális 
szemlélet háttérbe szorult. (Megjegyzendő, 
hogy többek között Ferenczi Sándor mun-
kássága is így került ki a pszichiátria fő 

Mérey Zsolt 

„Akármit csinálsz, akkor is itt 
leszek!”
Hanghallás példatár című könyvének margójára
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áramából.) Azért tartom fontosnak hang-
súlyozni a hanghalló módszer tudományos 
megalapozottságát, mivel hallottam olyan 
pszichiáteri véleményt, hogy a hanghalló 
módszer az „valamiféle szekta”. 

A hanghalló módszer vezérmotívuma 
az, hogy a hangok a felépülés irányába 
hatnak, annak ellenére, hogy szimbolikus 
üzenetük megfogalmazása az esetek több-
ségében bántó, becsmérlő, zaklató, paran-
csoló. Ezt az ellentmondást a hanggal foly-
tatott párbeszéd oldhatja fel. A hang 
elutasításával szemben a hang meg igye-
lése, szimbolikus üzenetének kibontása, 
megértése hozzájárul ahhoz is, hogy a 
hanghalló tudatosítsa a hangjai és az élet-
eseményei közötti kapcsolatot. Ezáltal 
 felismeri, hogy melyek voltak azok a pon-
tok az életében, ahol az őt ért traumák 
miatt tehetetlennek érezte magát, ahol 
nem sikerült alkalmazkodnia az életkörül-
ményeiben bekövetkezett változásokhoz, 
a külvilág kihívásaihoz. Azt is tudatosít-
hatja, melyek voltak azok a pontok, ahol 
hibásan mérte fel saját lehetőségeit és ké-
pességeit, és az ebből adódó stressz elvise-
lése meghaladta az erejét. Átgondolhatja, 
hogy a felépülés útján milyen változtatá-
sokra van szükség, és saját magának is 
miben kell változtatnia ahhoz, hogy a jövő-
ben ezek a buktatók elkerülhetők legyenek. 
Ez nyitja meg az utat ahhoz, hogy a hang-
halló mind tudatilag, mind pedig az álmai 
megvalósításának útján visszaszerezze 
önbizalmát, önbecsülését, javítsa önisme-
retét és önmagának elfogadását. Mindez 
elvezet oda, hogy a hang visszahúzódik, 
miután már nincs szükség rá, hiszen kül-
detését teljesítette. A hangokkal folytatott 
párbeszéd során feltett eldöntendő kérdé-

seknek igazodniuk kell a hanghallás gyö-
kerét képező problémákhoz, azaz a hangok 
szimbolikus üzenetéhez.

Marius Romme és Sandra Escher mun-
kássága alapján a hanghallást három 
szakaszra szokás osztani: a félelmet 
keltő, a szervezési és a stabilizációs sza-
kaszra. A három szakaszban meg igyelhe-
tő a hanghalló és a hangjai közötti erő-
egyensúly megváltozása. Míg a hanghallás 
első szakaszában, a „félelmet keltő sza-
kaszban” a hangok uralkodnak a hanghal-
ló felett, addig a második szakaszban, a 
„szervezési szakaszban” a hanghalló foko-
zatosan úrrá lesz a félelmén, meg igyeli a 
hangjai mondanivalóját, megfejti szim bo-
li kus üzenetüket, elkezd dolgozni az élet-
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problémái megoldásán, tárgyalást kezd a 
hangokkal. Átveszi az irányítást a hangok 
felett. Az eddigi segítő hangok megerősöd-
nek, a korábban zaklató hangok visszahú-
zódnak, vagy segítővé válnak. A harmadik, 
a „stabilizációs szakaszban” ez az állapot 
megerősödik, esetleges újabb külső  stressz  
hatására sem jelennek meg újra a régi 
 hangok. A hanghalló és a hangjai közötti 
erőegyensúly a hanghalló módszer segít-
ségével változtatható meg. Ezért tekinthet-
jük ezt a módszert a felépülés fontos esz-
közének. A felépülési folyamat során a 
hanghalló saját lábára áll, saját kezébe 
veszi élete irányítását. A problémák feldol-
gozása során amellett, hogy önmaga felé 
billenti a hangjai és a közte fennálló erővi-
szonyt, egyúttal visszaszerzi a valósághoz 
való alkalmazkodás képességét is. Míg a 
főáramú pszichiátria elsősorban a gyógy-
szeres kezelésre szorítkozik, a felépülésel-
vű pszichiátriai ellátásnak a gyógyszeres 
kezelés tapasztalatain túlmenően a trau-
mák hatására kialakult állapot megváltoz-
tatására irányuló számos terápiás lehető-
ség rendelkezésére áll, és a problémákat 
okozó traumatizáló körülmények kezelésé-
nek lehetőségeivel is élhet. A hanghallás-ta-
pasztalatok feldolgozásánál nem ütközik 
különösebb nehézségbe a hanghallás és az 
életesemények közötti kapcsolat feltárása. 
Komolyabb nehézséget okoz a hang szim-
bolikus üzenetének megfejtése. Ez azért is 
fontos, mivel az üzenet értelmezése adja 
meg a kulcsot a hanggal való tárgyalás te-
matikájához, ugyanis ennek során igye-
lembe kell venni a hang mondanivalóját. 

A hanghalló önsegítő csoportok talál-
kozásainak két legfontosabb mozzanata az 

50 felépüléstörténet feldolgozása és a cso-
porttagok által tapasztalt hangjelenségek 
egymás közötti megosztása és értelmezé-
se. A csoporttalálkozók előrelendítő pilla-
natai közé tartozik, mikor a csoporttagok 
a felépüléstörténetek egyes mozzanatai-
ban saját magukra ismernek („ez olyan, 
mintha rólam szólna”), vagy ellenkezőleg, 
a csoporttagok olyan hangjelenségeket 
osztanak meg, amelyeket a tanulmányo-
zott felépüléstörténetekből már ismerünk. 
A hangjelenségeknek ez az „univerzaliz-
musa”, valamint a hangjelenségek szimbo-
likus üzenetének megfejtésénél jelentkező 
nehézségek miatt tűnt célszerűnek egy 
segédkönyvnek szánt hanghalláspéldatár 
összeállítása, mely idén májusban jelenhe-
tett meg az FSZK pályázati támogatásának 
köszönhetően.

A Hangokkal élni – 50 felépülés-törté-
net c. könyv hangjelenségeinek és a 2012 
óta tevékenykedő magyar hanghalló önse-
gítő csoportokon elhangzott és megtár-
gyalt hangjelenségek bemutatása mellett 
kísérletet tesz a hangjelenségek mondani-
való szerinti csoportosítására az alábbiak 
szerint:
a)  tényközlés: félelmet keltő tényközlés 

betegségről, halálról, örökbefogadásról, 
tényközlés a valóságról, a valóság vicces 
érzékelése, pozitív tények is a hanghal-
ló erősségeiről, a hangok veszekednek;

b)  becsmérlés, gúnyolódás;
c)  zajok, hangok, érthetetlen beszéd, 

néven szólítás, mintha beszélnének 
rólam, véleményezés, kritizálás, el-
lentmondás, tevékenység megzavará-
sa, bűntudat keltése, de pozitív meg-
erősítés is;
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d)  fenyegetés
1.  Fenyegető helyzetre, fenyegető problé-

mára, a diagnózis által keltett félelemre, 
a felépülés lehetetlenségére, a biztonság 
hiányára utal, a probléma megoldását 
sürgeti.

2.  A hanghalló problémája a családját, kör-
nyezetét is fenyegeti.

3.  Figyelmeztetés fenyegető hangsúllyal.
4.  A „rossz a világ”-szemlélet nyomatéko-

sítása: a jó és a rossz közötti harc kime-
netele pusztulással fenyeget.

5.  Nincs lehetőség, remény az állapot, a 
helyzet, a diagnózis megváltoztatására, 
a felépülésre.

6.  Félelem a betegségtől, a stigmatizációtól.

e) utasítás
1. Utasítás az érzelmek elfojtására.
2.  Utasítás a szükségletek elfojtására, szán-

dék feladására, önsorsrontásra. 
3.  Utasítás a bántalmazás továbbadására, 

utasítás mások bántására, megölésére, 
az öröm letiltására, dolgok tönkretéte-
lére, öngyilkosságra.

4.  Tiltás beszélni a hangokról, a halálról, 
az örökbefogadásról, a múltról, a családi 
titokról.

5.  Büntetés, utasítás önsebzésre.
6.  Becsapás, tesztelés.

f )  keressük a helyünket a világban: egy-
felől a „rossz a világ”-szemlélet megje-
lenítése (az átélt bántalmazások és igaz-
ságtalanságok, a megrendült hit és re-
 ményvesztés miatt), a jó és a rossz küz-
delme, eltávolodás a valóságtól, másfelől 
megtaláljuk a hitünket, a helyünket a 
világban és az emberek között

g) a hang mint társ 

A hangjelenségek mondanivaló szerinti 
csoportosításán túlmenően a példatár a 
csoportokban szerzett tapasztalatok alap-
ján javaslatot tesz a hanggal való tár-
gyaláskor felhasználható eldöntendő kér-
désekre, melyeket a hanghalló tovább 
bővíthet. A hanghallás első, félelmet keltő 
szakaszában a fő feladat a félelem leküzdé-
se. Ennek a félelemnek az egyik fő forrása 
a pszichiátriai diagnózis pesszimista prog-
nózisa és a közvélemény általi ezen alapu-
ló megbélyegzés. E félelem a felépülésbe 
vetett hit megteremtésével és erősítésével 
oldható fel. A szervezési fázisban előtérbe 
kerülhetnek a felépülés további céljai: az 
önértékelés, az önbizalom, a realitáskont-
roll, a pozitív világszemlélet erősítése, a 
bántalmazás feldolgozása, valamint a va-
lósághoz való visszatérést szolgáló társa-
dalmi hálózat fejlesztése. 

Az alábbiakban néhány példát közlünk 
arra, hogyan alakul a hang-párbeszéd 
célja a hang mondanivalója szerint. A 
példákban meg igyelhető, hogy a hang szó 
szerinti értelemben közvetlenül vagy köz-
vetve egyrészt a hagyományos pszichiát-
riai szemlélet és diagnózis pesszimista 
prognózisát és az ezen alapuló megbélyeg-
ző közvélekedést közvetíti (gyógyíthatat-
lan betegség, bolond stb.), másrészt a hang-
hallót élete során ért feldolgozatlan 
traumákra és megoldatlan élethelyzetekre 
vonatkozik. Az eldöntendő kérdések abban 
segítenek, hogy egyrészt érveljenek a fel-
épüléselv mellett, másrészt elősegítsék a 
traumák tudatosítását, és megnyissák az 
utat azok feldolgozása előtt.

A hang fenyeget: Akármit csinálsz, akkor 
is itt leszek! Megöllek! Dögölj meg! AIDS-es 
vagy! Valami meghalt!
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A hang szimbolikus üzenete: Lehetsé-
ges a felépülés, a fejlődés.

Javasolt eldöntendő kérdések célja: 
A felépülésbe, a fejlődésbe vetett bizalom 
erősítése. 

Láttunk példát a felépülésre? Láttunk 
példát arra, hogy a hang visszahúzódott, 
hogy a hang eltűnt? Én is felépülhetek? Meg 
tudom oldani a problémáimat? Megtalálom 
a saját utamat az életben? Van kiút ebből a 
nehéz helyzetből?

Börtönben van a helyed! Figyelünk téged!
A hang szimbolikus üzenete: Kifejezhe-

ted a jogos haragodat, felháborodásodat 
anélkül, hogy másokat veszélyeztetnél, és 
visszautasíthatod az azzal kapcsolatos elő-
ítéleteket.

Javasolt eldöntendő kérdések célja: Egy-
részt az esetleges jogos agresszió kezelése, 
másrészt az ezzel kapcsolatos előítéletek 
leépítése.

Lehetséges a felépülés? Ebben az álla-
potban is lehet fejlődni? Börtönben van a 
helye annak, aki rendesen elvégzi a mun-
káját? Tudom kontrollálni a cselekedetei-
met ebben az állapotban is? Ki tudom fe-
jezni a haragomat úgy, hogy nem bántok 
meg senkit? Közveszélyesnek tekinthető 
valaki csak azért, mert pszichiátriai diag-
nózisa van?

Becsmérlés: 
Rólad beszélnek! Kinevetnek téged!
A hang szimbolikus üzenete: Ugyanolyan 
értékes vagy, mint bárki más.

Javasolt eldöntendő kérdések célja: Az 
önbecsülés, az emberi méltóság, az emberi 
jogok tudatosítása. Egyenlő jogaink vannak.

Én nem lehetek egészséges? Csak nekem 
vannak problémáim? Ők különbek, mint 

én? Aki egészséges, annak is lehetnek prob-
lémái? Illendő dolog kinevetni másokat? 
A jó emberek nem nevetik ki a másikat? 
A buszon több a jó ember, mint a rossz?

Semmirekellő vagy! Köcsög vagy! Nem 
érdemled meg, hogy élj! Buzi vagy! Kurva 
vagy!

A hang szimbolikus üzenete: Értékes és 
szerethető vagy. Bízhatsz magadban! 

Javasolt eldöntendő kérdések célja: Az 
önbecsülés, az önértékelés, az önbizalom 
erősítése.

Semmirekellő az, aki minden nap meg-
főzi az ebédet a családnak? Semmirekellő 
az, aki dolgozni jár? Semmirekellő az, aki 
ellátja saját magát? Semmirekellő az, aki 
letette a nyelvvizsgát? Semmirekellő az, 
aki fel akar épülni?

Kritizáló hangok
Elcseszted! Nem úgy kell csinálni! Úgyse fog 
sikerülni!

A hang szimbolikus üzenete: Képes vagy 
arra, hogy önállóan megoldd a feladataidat, 
és a saját lábadra állj. 

Javasolt eldöntendő kérdések célja: Ön-
bizalom, a döntésképesség erősítése.

Örülsz annak, hogy festek? Azt akarod, 
hogy jobban bízzak magamban? Ha hall-
gatok a tanácsodra, akkor szebben fogsz 
beszélni hozzám? Nem kell aggódnom, 
nincs elrontva? Lehet hibázni?

Utasítások:
Menj a kocsik közé! Késeld meg a testvére-
det! Légy öngyilkos! Öld meg a gyerekeidet! 
Ugorj ki az ablakon!

A hang szimbolikus üzenete: Nem vagy 
tehetetlen! Változtass! Oldd meg a prob-
lémádat! Mindig van kiút! Ne add to-
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vább a bántalmazást se magadnak, se 
másnak! 

Javasolt eldöntendő kérdések célja: 
A realitáskontroll erősítése, a bántalmazás, 
a bántalmazás tudattalan továbbadásának 
tudatosítása, az áldozati szerep elvetése, a 
bántalmazó megnevezése, hit a bántalma-
zás feldolgozásának lehetőségében, a meg-
bocsátás lehetőségében.

Oldjam meg a problémámat? Nehéz hely-
zetben vagyok? Voltam gyerekkoromban 
is olyan helyzetben, amikor tehetetlennek 
éreztem magam? A felnőtt meg tudja olda-
ni a problémáját? Kaphat ehhez segítséget? 
Mindig van kiút? Az áldozat a hibás? A bán-
talmazó követett el bűnt? Tegyek kárt ma-
gamban azért, mert engem bántalmaztak? 

Kuss, menj ki! Maradjál csöndben! Nem 
engedjük, hogy elmenj a pszichiáterhez! 
Amszterdamot lebombázták, és a pszichiáter 
meghalt.

A hang szimbolikus üzenete: Próbáld ki 
a hanghalló módszert, annak ellenére, hogy 
a pszichiáterek tiltják, hogy beszéljünk a 
hangokról. 

Javasolt eldöntendő kérdések célja: 
A hagyományos és a felépüléselvű pszichi-
átriai gondozás közötti dilemma feloldása.

Ha mások beszéltek a hangjaikról, akkor 
én is beszélhetek? Felépültek azok, akiket 
a felépüléstörténetekből megismertünk? 
Vannak olyan csoporttársaink, akik már a 
felépülés útján vannak, és használják a 
hanghalló módszert?

Keressük a helyünket a világban:
Rossz az Isten! Kiválasztott vagy! Miért szi-
dod Istent? 1:0-ra vezetsz a Sátán ellen! 

A hang szimbolikus üzenete: Lehetséges 
megtalálni a helyünket a világban.

Javasolt eldöntendő kérdések célja: 
A hit, a pozitív világszemlélet erősítése.

Rossz az az Isten, aki a világot megterem-
tette? Rossz az az Isten, aki a törvényeket 
adta? Elpusztulnának az emberek törvé-
nyek nélkül? Neked jólesne, ha el pusz tul-
nál? Akkor neked is fontosak a törvények? 

A hang mint társ
Jóbarát hangok. Egyre több hang jelentke-
zett, és beszélgetett velük. A képzeletbeli 
családjáról gondoskodik. 

A hang szimbolikus üzenete: Ne merülj 
el a virtuális világodba! Teremts valódi 
kapcsolatokat!

Javasolt eldöntendő kérdések célja: 
A magába fordulás oldása. 

A hang akkor lesz társ, amikor magányo-
sak vagyunk? A felépülés során ez megvál-
tozik? A valódi társak veszik át a hang sze-
repét? Az a veszélye a társ-hangnak, hogy 
elvisz a valóságtól egy képzelt világba? A 
társadalmi hálózatnak kell működésbe lép-
nie és kibővülnie?

A hanghalló módszer nem csupán sikeres 
innovatív eszköz a zaklató és utasító han-
gok kezelésére, hanem felhívja a igyelmet 
arra is, hogy a pszichiátriában a biológi-
ai-genetikai és a biopszichoszociális szem-
lélet között már lezajlottnak tartott vitát 
újra át kell gondolni. Törekedni kell egy 
nyitott, átfogó pszichiátriai szemlélet ki-
alakítására, melynek birtokában a szociá-
lis területen tevékenykedő szakemberek 
még hatékonyabban tudnak segíteni a sú-
lyos lelkiállapotok kialakulásához vezető 
és azokat fenntartó, gyakran bántalmazás-
ból fakadó élethelyzetek oldásában és meg-
előzésében. 
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(Tegnap és ma. Romakutatások a székely-
földi térségben. Szerkesztette: Biró A. Zoltán 
és Jakab Judit, KAM – Regionális és Antropo-
lógiai Kutatások Központja. Státus Kiadó, 
Csíkszereda–Madéfalva, 2017. 303 oldal)

A csíkszeredai KAM – Regionális és Antro-
pológiai Kutatások Központja gondozásá-
ban megjelent kötet fő vizsgálódási iránya 
a székelyföldi roma helyzetkép és roma 
integráció területe. A kötet nem előzmény 
nélküli, hiszen a KAM megalakulása óta 
folyamatosan vizsgálja az együttélés kü-
lönböző aspektusait, ezen belül pedig te-
matikusan a roma – nem roma együttélés 
kérdéskörét is. Jelen kötet szerkezete két 
egységre tagolódik. Az első – Helyzetek és 
változások – olyan elemzéseket és értel-
mező kutatásokat tartalmaz, amelyek a 
térség roma integrációs problematikáját 
járják körül, akár korábbi tanulmányok 
újraközlésével – amelynek relevanciája a 
területen tapasztalható változatlansá-
gában van –, akár újabb tanulmányok köz-
readásával. A kötet második egysége – 
 Lokális terepek – a kutatóműhely újabb 
eredményeit villantja fel, az összeállítás-
ban olyan szociológia és kommunikáció 
szakos hallgatók írásaival, akik terepkuta-
tásukon alapuló esettanulmányokban mu-
tatják be kutatásaikat. A tanulmányok 
közös értelmezési horizontja a roma integ-
ráció és ennek különböző részterületei, 
amivel kapcsolatban a szerkesztők felhív-
ják a igyelmet az elmúlt évtizedek kedve-
zőtlen eredményére: a roma integráció 

területén nem történt meg a várt előrelé-
pés, inkább az „egy MÁS” mellett élés fo-
lyamata tapasztalható. 

Ezt a gondolatot tükrözi Biró Z. Zoltán 
és Bodó Julianna Korodról született tanul-
mánya, amely történeti aspektusban is 
vizsgálja a roma–magyar együttélés kér-
déskörét. A település sajátosságai mellett 
a lokális közösségben élő roma csoportok 
viszonyainak bemutatásával mutatnak rá 
a szerzők a demográ iai helyzet változásá-
val bekövetkezett jelenségre, ami az etni-
kai arányok megváltozását és – elvileg – új 
viszonyrendszerek kialakítását hozná ma-
gával. A tanulmány azonban arra mutat rá, 
hogy a ’90-es évek előtt már fellelhető 
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aszimmetrikus magyar–roma-viszony az 
utóbbi időszakban is megmaradt, tényleges 
kapcsolatok nem alakultak ki a két csoport 
között, s a romák jelenléte a helyi társada-
lom alapvető jellemzőit – a magyar több-
séget – is befolyásolja. A demográ iai jel-
lemzők mellett a térhasználatban is 
jelentős változások következtek be, a falu-
si házak megvásárlásával bővülnek azok 
az utcarészek, ahol romák élnek, de ezzel 
párhuzamosan a módosabb családok a falu 
belterületén is vásárolnak házakat, így te-
remtve új helyzetet a szomszédsági jellem-
zőkben. A változások ellenére a csoportok 
közötti informális kapcsolatok gyengék, 
nem jellemzőek a baráti kapcsolatok, az 
esetleges vegyes házasságokat a iatalok 
esetében a falu közvéleménye elítéli. A ta-
nulmány további megállapításait hosszan 
idézhetnénk, de a szerzők mondandójának 
lényeges eleme mégiscsak az, hogy a gaz-
dasági-társadalmi változások ellenére a 
magyar–roma-kapcsolatok korlátozott jel-
lemzői továbbra is fennállnak, a kapcsola-
tok lényegi változása nem tapasztalható.

Biró A. Zoltán és Oláh Sándor Helyke-
resők című tanulmányukban a székelyföldi 
cigányság helyzetének bemutatása mellett 
szintén a demográ iai változásokra helye-
zik a hangsúlyt, valamint felhívják a igyel-
met arra, hogy a lokális kutatásoknak a 
tényleges helyzet feltárásában kiemelt je-
lentőségük van. A szerzők rögzítik az integ-
ráció kérdéséhez kapcsolódó egyik legfon-
tosabb tapasztalatot: eszerint helyi szinten 
a települések „elcigányosodásából” adódó 
problémákat sok esetben adminisztratív és 
ehhez kapcsolódva diszkriminatív beavat-
kozásokkal igyekeznek orvosolni, a több-
ségi társadalom igényeinek megfelelően.

Oláh Sándor Cigány–magyar kapcsolatok 
(a többségi magyarság cigányképének vizs-
gálata egy székely faluban) című írása első-
sorban a többségi társadalom cigánysághoz 
való viszonyulását mutatja be egy esetta-
nulmányban. A tanulmány egy tipikusnak 
mondható kistelepülésen vizsgálja az 
együttélés jellemzőit, talán általánosítható 
keretek között, hiszen a másfél ezres össz-
lakosságszámhoz viszonyított roma arány 
kb. 13-15%-os lehet. Hasonló jellemzőkkel 
rendelkező településből sokat találhatunk 
Erdély-szerte, így a bemutatott eredmények 
máshol is megfelelő kiindulópontot adhat-
nak. A roma–magyar-viszonyrendszerben 
felemlített példák plasztikusan mutatják 
azokat az elhatárolódási modelleket, ame-
lyek a mindennapi interakciók során meg-
jelennek a két etnikum között, de fontos 
sajátosságokra mutat rá a szerző arra vo-
natkozóan is, hogy ezek a viszonyrendsze-
rek miért maradnak aktívak az évtizedek 
során. Az elhatárolódási mechanizmusok 
verbális és nonverbális szinten egyaránt 
tapasztalhatók, alapvetően befolyásolva a 
személy- és/vagy csoportközi interakció-
kat. Ehhez kapcsolódva a cigányok pozitív 
értékelése minimális a közösségben: vélhe-
tően a helyi normák irányítják ezt a visel-
kedést, hiszen a közösség szankcionálja az 
elhatárolódást igyelmen kívül hagyó tag-
jait, vagyis a helyi értékrendtől való eltérés 
sem a roma, sem a nem roma csoport szá-
mára nem megengedett attitűd.

Biró A. Zoltán, Jakab Judit és Krézsek 
Erika tanulmánya az 1989 utáni székely-
földi romakutatásokról ad átfogó képet. Az 
eredmények vonatozásában néhány rele-
váns munkát emelnek ki a szerzők, ame-
lyek az együttélés bizonyos aspektusait 
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vizsgálták. A kutatások e keresztmetszeti 
bemutatása azért is fontos, mert átfogó ku-
tatás Székelyföldön e témakörben még nem 
született, így a hivatkozott esettanulmá-
nyok, részkutatások mutatják ezek irányát, 
főbb eredményeit. A kötetben újraközölt 
tanulmányokról összefoglalóan elmond-
hatjuk, hogy bár azok kutatási területe 
elsősorban a székelyföldi térségre kon-
centrál, olyan alapvető megállapításokat 
tartalmaznak, amelyek egyrészről más 
térségekben is jellemzőek, másrészről az 
esettanulmányok megállapításai más vidé-
keken is relevánsak. Így a szerkesztők tö-
rekvése mellett – amely szerint a területen 
tapasztalható változatlanságra kívánják 
felhívni a igyelmet – érdemes a tanulmá-
nyokat úgy is szemlélni, mint összehason-
lító kutatásokhoz alapot adó szempont-
rendszert, hiszen a gazdasági-társadalmi 
változások ugyanazon kereteket alakítot-
ták ki országszerte, ám jól tapasztalhatóan 
vannak bizonyos változatok a cigányság 
integrációjával kapcsolatban. 

A romák helyzetét illetően a kötet tanul-
mányai tehát jól ábrázolják, hogy milyen 
folyamatok tapasztalhatók a lokális szín-
tereken, a roma – nem roma csoport közöt-
ti elhatárolódási modellek feltárása mellett 
azonban egyre világosabban fogalmazódik 
meg az is, hogy a roma népesség integrá-
ciójának egyik alapvető kérdése a romák 
oktatása lehet. E kérdéskört tárgyalja 
Jakab Judit Módszertan és elköteleződés: 
pedagógusok a roma oktatásról című tanul-
mánya, amely egy csíkszeredai szegregált 
iskola tanáraival készült interjús kutatás 
eredményeit foglalja össze. A roma gyere-
kek oktatása a 2000-es évek elején válto-
zott meg Csíkszeredában, amikor az isko-

láskorú roma gyerekek iskolai be iratkozása 
elindult. A folyamat, hasonlóan más isko-
lákhoz és akár a magyarországi gyakorlat-
hoz is, a nem roma gyerekek migrációját 
okozta az érintett intézményekből, aminek 
eredményeként szegregált intézmények 
jöttek létre. Az új helyzet új megoldásokat, 
új módszertani kultúrát követelt az intéz-
ményi dolgozóktól is, akik külső szakmai 
segítség híján önmaguk igyekeztek megol-
dani a gyerekek szocializációs, kommuni-
kációs hiányosságaiból fakadó problémáit. 
Az iskolai integráció gondolata az uniós 
elvek okán rövidesen normatív elvárás 
lehet az érintett területeken is, s ennek 
mentén szükséges lesz a megfelelő mód-
szertani háttér biztosítása. 

A roma integráció kérdéskörében fontos 
szempont lehet a közösségi élet, ezen belül 
is a vallási csoportok jelenléte egy-egy 
helyi közösségben. Krézsek Erika tanulmá-
nyában a csíkmindszenti magyarcigányok 
etnikai és vallási identitásának összefüg-
géseit vizsgálva a neoprotestáns egyházak 
megjelenésére és a közösségre gyakorolt 
hatásukra fókuszált, egy jövőbeni kutatás 
kutatásmódszertani alapjait lerakva. 
A kérdés iránt érdeklődő olvasók számára 
hasznos adalék lehet a dolgozatban e kér-
déskörről írt szakirodalmi áttekintés. 

A cigány közösségek kutatásának újabb 
aspektusát jelenti Biró A. Zoltán és Sáro-
si-Blága Ágnes Sciptek szerepe a rurális eli-
tek roma népessséghez való viszonyulásában 
című tanulmánya. Munkájukban a script-
elemzés módszertanát alkalmazva igyekez-
nek feltérképezni a helyi elit roma – nem 
roma együttéléshez való viszonyulását. A 
bemutatott kutatás célja, hogy tartalmilag 
és módszertanilag bővítsék a térségi elem-
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zések körét, valamint fejlesztéspolitikai 
szempontból is értelmezzék a kapott ered-
ményeket. A kutatásban azt vizsgálták, 
hogy az elit 1) milyen scripteket alkalmaz 
a magyar–roma-viszonnyal kapcsolatos 
narratívák felépítésében; 2) ez a narratíva-
alkotás milyen identitáskonstrukciókat 
vagy -építési gyakorlatot támogat. A kuta-
tás eredményei között a leggyakrabban 
előforduló scriptek a roma lakosság helyi 
intézményekhez való viszonyulásával kap-
csolatosak, ezen belül is az iskolához való 
viszony emelhető ki: ennek lényegi eleme, 
hogy a romák az intézmények szabályrend-
szerét nem fogadják el. A scriptek alapján 
meghatározható további elemek közé so-
rolható, hogy a roma közösségekben meg-
jelenő pozitív példák eseti jellegűek, ezért 
ezeket nem kell komolyan venni; a romák 
helyzetének javításával kapcsolatos kezde-
ményezések jó része a nem romák részéről 
jellemzően „rábeszélési kísérletet” jelente-
nek, de az itt megjelenő ígéreteket a romák 
nem tartják be. Ezen túlmenően a helyi elit 
gondolkodásában a másság hangsúlyozása, 
valamint a viselkedésbeli különbségek ke-
rülnek előtérbe. Fejlesztéspolitikai szem-
pontból fontos megállapítása a tanulmány-
nak, hogy a rurális elit nem látja reálisnak 
a roma népesség körében a változást, ami 
a scriptek alapján a nem roma népességhez 
való valamilyen fokú igazodást jelentene. 

A kötet második tematikus egysége a 
Lokális terepek fejezetcím alatt olvasható. 
Ez az összeállítás olyan diplomadolgoza-
tokat foglal magában, amelyek a romaku-
tatások valamely aspektusát helyezik a 
középpontba. 

A tanulmányok sorában elsőként Lázár 
Hajnal mutatja be a gyergyószentmiklósi 

szegregált roma iskolát. Az iskolai problé-
mák bemutatása mellett a tanulmány ér-
dekes olvasmány lehet azoknak is, akik 
most ismerkednek a terepmunka techni-
káival, hiszen a kutatás során tapasztalt 
problémáit is bemutatja a szerző. Az iskola 
jellemzői között egy szegregált intézmény 
napi gyakorlatát, problémáit ismerhetjük 
meg: az elégtelen infrastrukturális hátte-
ret, a szocializációs hátrányokat, a peda-
gógusok módszertani kihívásait. Az ered-
ményekből érdemes kiemelni a cigány 
családok viszonyulását az iskolához. Ennek 
lényege, hogy az iskolát az érintett roma 
családok a sajátjuknak tekintik, így a kap-
csolat bár intenzív, az iskolához való viszo-
nyuk miatt – az övék, így használhatják azt 
– számos kon liktus forrása is az iskola. 

A zabolai cigányok életmódjával foglal-
kozik Debreczeni Beáta tanulmánya. Maga 
a település régóta sajátos terepe a néprajzi, 
antropológiai, szociológiai kutatásoknak, 
e tanulmány is az 1990-es évek utáni roma 
rétegződés egyik aspektusát villantja fel. 
A „modern cigánynak” nevezett kategóri-
ába azok a cigány családok tartoznak, ame-
lyek a kommunizmus utáni időszakban a 
magyarországi vagy a Románián belüli 
kereskedelemből éltek és halmoztak fel 
reprezentativitásra is használható vagyo-
nokat. Ez a falu mai képén is meglátszik, 
hiszen a magyarok által lakott területeken 
építettek többszintes házakat, valamint 
nem ritka a reprezentatív székelykapu ál-
lítása sem a porták bejáratánál. 

Csomortáni Erika a csíkszentmindszen-
ti cigányok etnikai identitásépítési gyakor-
latát vizsgálta tanulmányában, a sátoros 
és házi cigányok sajátos megnyilvánulása-
it is górcső alá véve. Az esettanulmány a 
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két csoport közötti különbségek feltárása 
során a roma interjúalanyok narratíváit 
ismerteti és elemzi, de emellett a nem ro-
mákkal való kapcsolatokat, az együttélés 
sajátosságait is feltárja. Tekintve, hogy az 
itt közölt írások egy-egy szakdolgozat rö-
vidített változatai, a feldolgozások igyekez-
nek a lokális közösségekről átfogó képet 
nyújtani, vizsgálva a csoportközi kapcso-
latok egyes aspektusait. 

A romák munkavállalási stratégiáira 
vonatkozó kutatás jelenik meg Kovács Ot-
tilia-Enikő munkájában is, aki a kézdimár-
kosfalvi romák rendszerváltás utáni bu-
dapesti munkavállalásáról értekezik. 
A külföldi munkavállalást folytató romák 
fő megélhetése a magyarországi kereske-
dés, ami a budapesti áruvásárlás után a 
városban vagy vidéki településen történő 
továbbértékesítést jelenti. A tanulmány 
részletesen bemutatja a kereskedéssel kap-
csolatos életmódot, a viszonyokat, az alku-
helyezeteket. A tanulmány azok számára 
is különösen izgalmas lehet, akik mint po-
tenciális vevők találkoztak talán épp ezek-
kel az emberekkel. 

A kötet két utolsó tanulmánya két loká-
lis színtér roma csoportját vizsgálja. Varga 
Erzsébet a torjai sátoros és modern cigá-
nyok közötti életmódbeli különbségek ku-
tatását végezte el, míg Szőcs Júlia a csík-
madarasi sátoros cigányok mai helyzetét 
elemezte. 

A torjai cigányok életmódjának vizsgá-
lata során a szerző a két csoport jellemző-
it mutatja be, fókuszában a „modernizált 
cigányok” életmódbeli változásával. A vizs-
gálat az életmódváltásra fókuszál, de ezzel 
párhuzamosan érinti az értékrendbeli vál-
tozásokat is, így az iskoláztatás fontossá-

gának megítélését, a gyereknevelés sajá-
tosságait, a munkavállalási stratégiákat és 
az együttélés jellemzőit. 

Szőcs Júlia munkájában hasonló temati-
ka mentén ismerkedhetünk meg a csíkma-
darasi cigányok csoportjával.

A hallgatói publikációkkal kapcsolatban 
fontos megemlíteni, hogy a iatal kutatók 
mindegyike a kulturális antropológia mód-
szertanát alkalmazta munkája során, csak-
úgy, mint „mestereik”. E módszertani sajá-
tosságok azért is fontosak, mivel a kötet 
első felében szereplő tanulmányok mind-
egyike felhívta a igyelmet arra, hogy a 
roma közösségek átfogó kutatási eredmé-
nyeit közlő írott források elérhetősége 
igencsak korlátozott. A roma integráció 
kérdése Romániában, s így Székelyföldön 
is lényeges kérdés, ezért a lokális kutatások 
fontossága, az integrációs törekvések rea-
lizálása is elsősorban ezen a színtéren kép-
zelhető el. A megismerés folyamatának is, 
úgy tűnik, e területre kell koncentrálnia, 
hiszen – bár a vizsgálati szempontok sok 
esetben hasonlóak – a lokális jellemzők, a 
gazdasági-társadalmi kapcsolatok a hason-
lóságok ellenére is mutatnak helyi speci i-
kumokat, amelyektől egy-egy integrációs 
törekvés során nem tekinthetnek el a dön-
téshozók. A kötetet így nem csupán fontos 
kutatási helyzetképként foghatjuk fel, 
hanem olyan alkalmazott antropológiai 
kutatások összefoglalójaként is, amely a 
beavatkozások előtti helyzetfeltárást segí-
ti. Ebben az olvasatban a kötet segíti a közös 
integrációs gondolkodást, a jelenleg már 
hallgatói éveiket töltő diákok számára 
pedig olyan gyakorlati útmutatóként szol-
gálhat, amely segíti majd a terepen végzett 
munkájukat. 



Szociálpolitikai Tükör • 2019 • I. évfolyam, 1-2. szám

220 

Summary
NÁNDOR SÁRI

Global social policy as development policy instrument

In the era of accelerating economic globali-
zation (or “hyperglobalization”, as it some-
times referred to), addressing complex 
societal problems increasingly requires the 
transfer and cross-policy implementation 
of global social policy knowledge. The pur-
pose of this study is to examine and analyze 
the relationship between the experiential 
knowledge of social policy initiatives car-
ried out at international level, the speci ic 
pertinent challenges of developing regions 
and the social policy research ield, with 
special emphasis on the ongoing intertwin-

ing of global development and social poli-
cies. As a conclusion, it is important to 
highlight that there is an urgent need to 
change the trajectory of national social pol-
icy research and programs, including ac-
tions to further global perspectives in the 
development policy landscape, recognize 
potential policy shortcomings, as well as 
assess broader societal issues associated 
with globalized processes.

Keywords: globalization, global social 
policy, developing countries, international 
organizations.

SLOMÓ KÖVES
"Grow and Multiply ..."  Jewish Recipe for Stopping Population Decline

According to the teachings of the Jewish 
tradition, it is the duty of man created in 
the divine image: “To grow and multiply” 
The ful illment of the call for reproduction 
has long been a matter of course (not only) 
to those living in the Western world. But 
today, the European continent is facing a 
dif icult d emographic crisis, however, there 
is a good chance that the return to biblical 

tradition could be alleviated or even rem-
edied. An example of this is the traditional 
Jewish family model, which, - according to 
current statistical surveys, - has clearly 
stood the test of time. I will attempt to il-
lustrate this outline, of course, without 
being exhaustive.

Keywords:  family, family policy, jewish 
tradition, zeitgeist

RONALD LUTZ – WOLFGANG SARTORIUS – TITUS SIMON
Housing Policy, Social Policy and Homeless Care in Basel: Policy Measurements 

for Fighting Homelessness and the Housing Crisis

This paper aims at providing an in-depth 
insight into the social policy measurements 

of Basel canton, with particular regard to 
the housing policy-related interventions 
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and the homeless care. Based on the avail-
able scienti ic literature and databases on 
the city’s social policy as well as on inter-
views carried out with social experts and 
local decision makers, the study gives a 
comprehensive picture on the current 
trends of social services and the operation 
of various institutions in the area of home-

less care. The analysis primarily shows 
that Basel attempts to tackle the so called 
social tourism and provide protection to 
the local poor through rather protectionist 
and occasionally restrictive welfare meas-
urements. 

Key words: social policy, housing policy, 
Switzerland, Basel, homelessness

ISTVÁN ZOLTÁN PÁSZTOR
Changes in the number and territoriality of Roma minority self-governments 

from 1994 to the present

The system of the Hungarian minority 
(since 2014 national) self-government is 
unique. Its initial structure was changed 
signi icantly by the amendments, but the 
number of the self-governments was con-
stantly growing. 

The biggest growth was produced by the 
Roma local self-governments. But in line 
with the distribution of the Roma popula-
tion we ind major differences. As there 

will be local elections in autumn 2019 it is 
important to review the results already 
achieved and to examine the possible nu-
merical changes. The municipal Roma na-
tional self-governments are not working 
effectively hence I want to analyse the 
main obstacles of the successful operation 
as well.

Keywords: Roma population, national 
self-government, territorial disparities.

ARANKA SÁPOS
Number of roma, education, civic associations, slovakia

One of the basic conditions for the integrity 
of the Roma population is to raise the level 
of their education and change their atti-
tudes towards it. A lot of effort has been 
made so far (projects, strategies, pro-
grammes) to improve the education, train-
ing and the attitude to education of the 
Roma population in Slovakia. Unfortunate-
ly, we can state that no organization (at the 
government level, in the civil sector) has 
been able to develop an effective long-term 
strategy that could gradually change the 

current situation. This short work gives an 
insight into the typical features of the num-
ber and territorial location of the Roma na-
tionality and the key features of their edu-
cation. The primary purpose of the work is 
to raise awareness, since it is also necessary 
to mention whether the efforts made so far 
have served to improve the situation of the 
Roma, whether the aid (projects) have been 
suitable, and whether any self-monitoring 
and self-re lection of the people involved in 
the programmes exist. Presumably a lot of 
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projects have been carried out (although no 
survey has been made about it), which did 
not have long-term ef iciency.

Keywords: Roma nationality, training, 
labour market, integration, projects, ef i-
ciency

KLAUDIA KORMÁNYOS
Roma situation in Serbia

I have been working with Roma people at 
the Zenta Social Protection Center (now a 
Hungarian city belonging to Serbia) as a 
social worker for over twenty years.

That is why I am writing about the Ser-
bian social protection system, the Roma 
National Council, about the results of a re-
search I conducted on Roma, and about the 

guidelines I have followed for roma devel-
opment strategies.

Keywords: Serbia, Zenta (Senta), Social Pro-
tection Center, Roma National Council, 
comparative analysis, community develop-
ment, prejudice, discrimination, social 
domination.
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