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Shakespeare-t a britek újra és újra lefordítják angolra, mert már nem értik
az eredetit. A magyarok azonban értik a Halotti beszéd és könyörgés, vagy
az Ómagyar Mária-siralom szövegét, mivel a mi nyelvünk stabil. Kibírja a
rengeteg változtatást, külső és belső hatást. Ezért fölismerhető, használható és érvényessége kétségtelen: a mienk. Lehet, hogy túlságosan is költői a
hasonlítás, de a mi szociális törvényünk is stabilitást igazol, nyitottságot a
változásokra, fejlesztésre. Rendszert alkotott, s bár sokan beszéltek meghaladásáról, más utakra tereléséről, lecseréléséről, senki nem tett az asztalra helyette olyat, amit aztán meg is tudott valósítani. Kormányok jöttek és
mentek, szociálpolitikai megmondóemberek bírálták rendre, de a törvény
maradt, sőt korszerűsödött. Nem hozott persze megváltást, nem számolta föl
a szegénységet, az emberi nyomorúságot, a hiányt és a védtelenséget. Mert
az nem máson, csakis az emberi kapcsolatokon múlik. Amit megtehetett,
az a védelem megszervezése, a folytonos kezdet és az állandósult változás,
alkalmazkodás. Úgy őrizve, tágítva a létrehozott rendszert, hogy szolgálni
tudjon. Sokkal több, mint keret a cselekvéshez: irány és eszköz. Nem cédrus,
nem áll magában a hegyen; egy törvénykezési kódex részeként él, szervezi,
támogatja az emberi erőfeszítést. A közösség, az állam felelőssége, egyének
személyes részvétele tartja életben, és persze a szükség: az embernek kell a
támasz, a lehetőség, a figyelő tekintet, az elérhető kéz. A többi már szakma,
hivatás és szervezettség: a segíteni tudás törvénye.
Lakner Zoltán Lehel
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Tisztelt Olvasó!

Nemzetünk és hazánk további gyarapodásához elengedhetetlen, hogy biztosítsuk
a magyar családok megfelelő szociális helyzetét. A szociális és egészségügyi szektorban dolgozók áldozatos, odaadó munkájának köszönhetően a magyar családok
helyzete évről évre javul, egyre jobbak a megélhetési körülmények. De még sok a
ránk váró feladat, amelyekhez szükséges a teljes társadalmi összefogás és a hatékony intézményi és kormányzati támogatás.
A magyarság azonban már számtalan alkalommal bebizonyította, hogy képes
a társadalmi felelősségvállalásra, és nem hagyja magára a rászorulókat, hiszen
alapvető keresztény értékünk, hogy mindenkor szeretettel és tisztelettel fordulunk
egymáshoz.
A szociális törvény 25 éves jubileuma nem csupán egy jogszabálycsomagról
szól, hanem arról a közösségépítő, nemzeterősítő munkáról, amit a szociális szférában dolgozó tízezrek csendben, alázattal és mérhetetlen nagy elkötelezettséggel
végeznek. Köszönet Nekik ezért a kitartó hivatástudatért! És köszönet a Szociálpolitikai Szemlének azért, hogy ebben a munkában szakmai fórumként jelen van!

Prof. Dr. Kásler Miklós
ez emberi erőforrások minisztere
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„Csak egy vagyok, de vagyok;
nem tehetek meg bármit,
de valamit tehetek;
s merthogy nem tehetek meg bármit,
nem fogok elzárkózni attól, amit megtehetek.”
(Edward E. Hale)

A szociális szektorban tízezrek tesznek nem csupán „valamit”, hanem rengeteget
a legkiszolgáltatottabbakért. Azokról a tízezrekről van szó, akik talán a legjobban
ismerik a társadalom kihívásait, hiszen ők azok, akik karnyújtásnyira állnak a segítségre szorulóktól. Éppen ezért a szociális szakma megbecsülése és támogatása
kulcskérdés a Magyar Kormány számára, mert ennek a szektornak a megerősítése a teljes nemzet érdeke és felelőssége.
A felelős gondoskodás azonban azt jelenti, hogy nem csupán a kezünket nyújtjuk a szükséget szenvedőknek, hanem közösen munkálkodva a helyüket, hivatásukat is megtalálják a társadalomban. A társadalmi háló szövete csak akkor lesz
teljes egész, ha abban mindenki lehetőségeihez és képességeihez mérten boldogul.
Ezt a munkát segítik azok a források és programok, amelyek számtalan területen indultak útnak az elmúlt években. Mindezek azonban csak számok és adatok
maradnának a szociális szektor munkatársai nélkül.
A Szociális Törvény 25. jubileuma lehetőség arra is, hogy egy pillanatra megálljunk, és köszönetet mondjunk a szociális hivatást választóknak, nélkülük ugyanis nemzetépítő munka nem lehetséges! Köszönet Önöknek elkötelezettségükért!
Köszönet a Szociálpolitikai Szemlének a közös szakmai gondolkodásért!

Fülöp Attila
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár
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Rendszerváltás és új Szociális Törvény
(tartózkodó kitáruló ölelés)

A rendszerváltoztatás tágra nyitotta szemünket, kitágította szívünket, s kissé ábrándozva kezdtünk tájékozódni a jelenből a jövő felé, míg megszületett a mi Szociális Törvényünk.
A nyugati világ a magány problematikájával vívódott, a keleti világ a szocializmus örökségével küszködött, míg megszületett a mi Szociális Törvényünk.
Így vagy úgy, legfőbb gondunk lett a „másik ember”, aki a szeretet problémáját
veti fel, s ez lett a megújuló szociális gondolkodás ihletője.
A „socius” fogalma a társra, a szövetségesre utal. Az ember szociális baja minden esetben a társ, a szövetséges hiányát jelzi. Minden szociális probléma ebből
levezethető következmény.
Magyarországon 1993-ban készült el és nyert bevezetést a térség első Szociális
Törvénye.
Ez alkotmányos alapjogként értelmezte a szociális biztonsághoz való jogot, törvényi szinten szabályozta, s így megalapozta a többszektorú magyar szociálpolitika eszközrendszerét és szervezetét.
A finanszírozásban és a működtetés felelősségében egyértelműen, és szinte kizárólagosan a magyar államé a főszerep. Ez sajátosan magyar jelenség.
A magyar Szociális Törvényben az embernek a másik emberért vállalt agóniája
lüktet. Nem úgy szeretünk, hogy elnézően be-behunyjuk szemünket, hanem egymást választjuk. Ez nem olyan választás, amivel vég nélkül el lehet játszadozni, az
ember választásában „élet vagy halál a tét”.
Ebben a drámában Isten igazít el bennünket, Aki szereti a létezőket, magában
akarja tudni őket, mint egy élő, meleg fészek, aki már-már azért van, hogy egybegyűjtse övéit, és soha többé el ne veszítse. Istennek mindig új és alázatos válaszai vannak. A bűnben rejlő elutasításra a megbocsátás, a tévedésre a világosság,
a kegyetlenségre az irgalom, a gyors gyűlöletre a lassan kibontakozó szeretet.

Rendszer és váltás.indd 9

2018. 10. 18. 15:44:56

10 | Rendszerváltás és új Szociális Törvény (tartózkodó kitáruló ölelés)
Krisztus szeretetére és igazságosságára van szükségünk, hogy az ember kérdéseire válaszolni tudjunk, az Ő tekintetére, mely meglátta az emberek sebeit, s amelyekben saját sebeit ismerte fel, az Ő kitárt karjára, amelynél nincs tartózkodóbban kitáruló ölelés.
A 25 évvel ezelőtt megszületett Szociális Törvény megalkotóit ezek az értékek
inspirálták.
Kívánom az új generációnak, a törvényhozóknak és azoknak, akik a törvényekbe életet lehelnek, ne feledjék, hogy az előttük járók ebben a tartózkodó kitáruló
ölelésben ismerték fel a magyar szociális gondoskodás megmentő erejét.
Köszönet és hála az előttünk járóknak, biztatás és bátorítás a követőknek.

Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
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Surján László

Emlék vagy alap?
25 éves a Szociális Törvény

„A gazdagok feleslege a szegények szükséglete.
Idegen jószágot birtokol, akinek feleslege van.”
(Szt. Ágoston)

Nincs túl sok jelentősége annak, hogy a törvényért politikai felelősséget vállaló
miniszter 25 évvel később miként emlékszik a szülés fájdalmaira. Az egészséges
lelkű ember amúgy is inkább csak a jóra emlékezik. Most talán azt érdemes felidézni, hogy mi foglalkoztatott akkoriban minket.
1. A szociális törvény a társadalmi szolidaritás jele a társadalomban. Malomkövek között őrlődik. A kiszámíthatóság és a rugalmasság, illetve az igények és a
lehetőségek malomkövei között. Rugalmasnak kell lennie, hiszen gyorsan változó
környezetben, változó kihívásoknak kell, hogy megfeleljen, de az érintettek számára stabilitást, megnyugvást, kiszámíthatóság kell nyújtania. Egyensúlyozni az
ország korlátozott, a ’90-es években ráadásul csökkenő teherbíró képessége és a
szociális ellátás iránti növekvő igények között.
2. Igazságosnak és méltányosnak kell lennie, figyelembe véve, hogy közpénzekből adja a támogatásokat, amelyekhez például az áfa révén a kisnyugdíjas özvegyasszony is hozzájárul, azaz nem lehet olyan nagyvonalú, amilyen lenni szeretne.
3. Figyelembe kell vennie, hogy egy-egy támogatási forma milyen hatással van
a társadalomra. Nem lehet vonzóbb a segélyezettség, mint a munka. Hogy hol a
józan határ, az sok mindentől függ, például a feketemunka arányától. Ha nagy a
feketemunka iránti kereslet, mert magasak a vállalatokat, illetve a béreket terhelő
adók, akkor nagyon is megéri szociális segélyen lenni, és közben feketemunkából
élni.
Amikor miniszter lettem, a szociálpolitikának csak néhány kisebb szeletére volt
rálátásom. Pártomnak – ahogy a többi pártnak – nem volt részletes szociálpolitikai programja. A választóknak szóló reményt keltő pár gondolaton túl elhangzott
egy mondat, amely durva kritikát, éles gúnyt kapott: azt mondtuk, hogy a legjobb
szociálpolitika a jó gazdaságpolitika. Azóta ez a mondat elhangzott már mindenféle színezetű párt szakembereitől és politikusaitól. Nem a szociális ágazat keres
kibúvót a feladatai elől ezzel a tétellel, csak épp kimondja az igazságot. Egy viruló
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14 | Rendszerváltó szociálpolitika
gazdaságban kisebb az ágazatra zúduló teher. Van egy, már negyedszázada is látott összefüggés. Jól működő országokban a parlament, többnyire a baloldali többség, szívesen iktat törvénybe bőséges szociális ellátásokat. Ha azután egy válság
végigsöpör Európán, annak káros következményeit a nyakló nélkül kiáramló szociális támogatás jelentősen megnöveli, emiatt a szociáldemokrata kormányok megbuknak. A konzervatívok rendbe teszik a gazdaságot, ami népszerűtlen intézkedéseket kíván, következésképp ők is megbuknak. Amikor a gazdaság már jól van,
de annak hatását a választók még nem érzik, ismét fordul a kocka, jönnek a baloldaliak, és kezdődik a körforgás elölről. Lehet ugyan büszkélkedni a parlamenti
váltógazdasággal, de okosabb ciklustól független és fenntartható megoldásokat
keresni. Ugyanakkor ma is vallom: ha igazságosabb lenne a Föld javainak elosztása, ha a gazdaságpolitika nem a tőke, hanem az emberek javát szolgálná, szociálpolitikára alig lenne szükség.
A szociális ellátás voltaképpen kármentés. Árvíz esetén menteni kell embert s
értéket. Hiába tudjuk, hogy jobb gátakkal megelőzhető lett volna a baj, a krízishelyzetben nem a megelőzésen törjük a fejünk.
E kármentésnek azonban több útja van. Mint kezdő miniszter, két oldalról kaptam nyomást. Voltak, akik az univerzális, alanyi jogú ellátások ellen tiltakoztak,
mondván, hogy oda is áramlik az amúgy szűkösen mért közpénz, ahol nincs rá
szükség. Mit számít nekem az a pár száz forint, amit a két gyerekem okán kapok
– szegezte nekem a kérdést többek között Surányi György bankelnök egy kormányülés szünetében. Mások pedig épp azért tiltakoztak, hogy a segítségre szorulót ne tegyük ki a hivatal zaklatásának, ne soroljunk egyeseket segítségre méltó,
másokat arra nem méltó kategóriába. Ne tegyünk ki senkit a kérvényezés szégyenének, azaz alanyi jogként adjunk minél több támogatást.
Rászorultsági elv és alanyi jog. Ismét két malomkő. Lehetetlen volt, s talán mindig is lehetetlen mindenkinek megfelelni. Mire vállalkozhattunk tehát a ’90-es
évek elején?
Néhány pontot emelek ki: azokat, amelyeket nemcsak az emlékezetem őrzött
meg, hanem amelyekre büszke is vagyok. Első helyen a gyermeknevelési támogatást említem, ami a nagycsaládok részére lényegében bevezette a főállású anyaságot. Több gyermek esetén és a fogamzásképes kor kitolódása révén a gyermeknevelés támogatása elvezetheti az édesanyát a nyugdíjas évekig.
Fontosnak tartottam a jövedelempótló támogatást, hiszen sokak számára nem
volt kivezető út a munkanélküliségből.
Harmadikként a lakhatási támogatást említem, ami a ’90-es évek kihívásaira
adott új felelet volt. Dotált vagy mesterségesen megállapított árak világából léptünk – olykor nagyobbakat is a lehetségesnél – a piaci árak felé. A jövedelmek nem
mozogtak ennek megfelelően, félő volt: tömegek válnak képtelenné arra, hogy a
lakhatás költségeit a megélhetésük veszélyeztetése nélkül fedezni tudják.
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Ezt a három ellátást emeltem ki a szavazás előtti záróbeszédben is.
A törvénytervezethez számos módosító indítvány érkezett. A legtöbbet az ellenzék nyújtotta be, de jócskán akadt bizottsági és kormánypárti módosítási javaslat is. Az ellenzéki elgondolások több mint 43%-át befogadtuk, míg a kormánypártiaknál ez az arány meghaladta 79%-ot, a bizottságiaknál pedig elérte a 88-at.
A végszavazásnál az igenek száma 164 volt, 60,7%, míg a tervezetet 81-en elutasították, és 25-en tartózkodtak. Ennél talán többet mond, hogy az egyes módosító indítványokról való szavazáskor a képviselők minden esetben követték a miniszter ajánlását, azaz a kormányt egyszer sem szavazták le. Egyszer fordult elő,
hogy a javaslat 111 igent és 111 nemet kapott. Az nem tetszett a képviselőknek,
hogy a köztemetés költségeit az örökösre vagy a tartásra kötelezett személyre kell
hárítani.
Végezetül egy megjegyzést a törvény sorsáról. Ha tetszik, büszkén mondhatjuk,
hogy ma is az 1993. évi III. törvény irányítja a szociálpolitikát. Ha azonban a részleteket nézzük, bizony alig akad paragrafus, amelyik abban a formában volna érvényes, mint amilyenben megszületett. Az emlegetett malomkövek nemcsak bennünket őröltek, hanem az utódainkat is. Már a beterjesztés évében módosítottunk
a törvényen. Többek között ekkor került bele a jövedelempótló támogatáshoz
kapcsolódó munkavégzési kötelezettség. Akkor már választásközeli hangulat
volt, ezért az indokoltnál durvább elutasítás fogadta a gondolatot, ami pedig épp
a reménytelen helyzetben lévők számára adott önbecsülést, így a felemelkedéshez
lelki támaszt, azaz némi esélyt. Fontos elvnek tartottam és tartom ma is, hogy a
segélyezett ember ne csak anyagi támogatást kapjon, hanem feladatot is, hogy a
méltóságát megőrizhesse. Az emelt fővel járáshoz talán nem is a leglényegesebb,
hogy a segély alanyi jogon járjon, bár nem tagadhatjuk, hogy a „nekem a kérés
nagy szégyen, akkor is adj, ha nem kérem” gondolata az emberi természet része.
Legalább ilyen fontos, hogy az érintettek ne érezzék magukat feleslegesnek.
A 25 év alatt bekövetkezett változások egyrészt az egymást követő kormányok
szemléletét tükrözik, másrészt azt is bizonyítják, hogy a keret, amelyet alkottunk,
máig alkalmas a szociális ellátás szabályozására. Ebből az következik, hogy a címbéli kérdésre – emlék vagy alap? – a helyes válasz: emlék is persze, de alap. Ezért
mint a törvényt jegyző miniszter akkori munkatársaimnak és utódainknak köszönetet mondok.
Dr. Surján László
népjóléti miniszter (1990–94)
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Rendszerváltó szociálpolitika

„Artes omnes perdocet paupertas”1
(Plautus)

„Azt sem tudtuk, mihez kezdjünk abban a nagy zavarban! Pedig a szabadság és a
jólét szelei fújtak. Vagy csak a reményé?” – jegyeztem föl magamnak a kérdést,
amikor megnyílt fölöttünk az ég, és süllyedni kezdett a föld. Bizonytalan volt ezért
minden, és homályos. Egyetlenegyet azonban tudtunk: dolgozni kell, most vagy
soha: sietve kihasználni az időt, a munkára késztető jó szerencsét. Menteni, amit
csak lehet, fölemelni Magyarországot! Ez volt szemünkben a rendszerváltás személyes és közösségi hivatása, s egyben – milyen paradoxon is! – a nem siratva elvesztett biztonság ideje.
A papírlap valóban sárga már, amelyre ezeket a szavakat írtam még 1994 nyarán, mikor véget ért az első szakasz: a rendszerváltó struktúrák, intézkedések és
szabályozások olyan hőskorszaka, mely a lakosság szociális kondícióinak elemi
megrendülése, az extrém szegénység, a munkanélküliség szokatlan és megdöbbentő alakzatai, az alkalmas jövedelemszerzési stratégiák kialakulatlansága és a
gyakorlatlan, de elszánt állami felelősséget vállaló intézmények és közszereplők
küzdelmes pillanataival írható le. Mindent meg kellett tanulni, és minden módszert és eszközt kipróbálni. Így lettek a szociális szakemberek a rendszerváltó Magyarország „mindenesei”.
A cél a tűzoltásnak számító azonnali krízisbeavatkozások elvégzésén túl egy
olyan kiszámíthatóságot és biztonságot nyújtó szociális védelmi rendszer kialakítása volt, amely a korábbi tekintélyuralmi vagy paternalista viszonyok helyett emberhez méltó életet segítő korszerű szolgáltatásokkal szolgálja az egész magyar
társadalmat, és teremti meg a szociális biztonság alapjait.
Az emberek szociális közérzete alapvetően meghatározza a biztonságról kialakult fogalmaikat. A mindennapi megélhetés bizonytalansága – összefüggésben a
gazdasági-pénzügyi bizonytalansággal – nemcsak az életszínvonalunkkal összefüggő, széles társadalmi csoportokat érintő és egyben személyes szociális kérdés,
hanem az állam, a kormányok működését, felelősségviselési és vezetési képességét, szolidaritását jelző olyan tényező, mely alkalmas arra, hogy politikai nyomás
alatt tartsa a közélet szereplőit, így lényeges meghatározója a közéleti stabilitásnak;
1

„A szegénység minden mesterségre megtanít.” (Plautus)
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sőt, egyes történelmi pillanatokban kifejezetten gyengítheti egy ország külső és
belső biztonságát.
A biztonság fogalmának latin eredete2 a félelem, az aggodalom nélküli életre
utal. Olyan állapotra, amikor bízhatunk a rossz elkerülésében, abban, hogy – legalább az alapvető szociális – szükségleteink kielégítése nem kerül veszélybe. A
szociális alapszükségletek mértéke – azaz a megfelelő mennyiségű és minőségű
élelem, a lakhatás, a társadalomban hasznos tudáselemekhez való hozzáférés lehetősége stb. –, valamint annak az alanyi körnek a megnevezése, amely szociális
biztonságáért a közösségnek, az államnak tulajdoníthatunk támogatási, ellátási
felelősséget, szinte állandó vita tárgya. A javakhoz való hozzájutás mértéke természetesen az egyéni felelősség körében is értelmezhető, de a bonyolult társadalmi viszonyok és a mindenkori kiinduló egyenlőtlenségi helyzetek szereplőinek
jelentős részére terhelhető felelősség változó mértékben ugyan, ám mindenképpen
fölveti a méltányosság és az igazságosság kérdéseit. Ha azonban abba is belegondolunk, hogy az egyes történelmi pillanatokban hozott társadalmi, társadalompolitikai döntések, a jövedelemszerzési és jövedelemelosztási mechanizmusok
mennyire képesek determinálni nemcsak az egyének, hanem egész társadalmi
csoportok életesélyeit, beláthatjuk, hogy a biztonság szociális arcának kialakítása a közfelelősség és a közjó fogalomrendszerében értelmezhető igazán.
Ha csak rövid távon is tekintünk vissza a mögöttünk hagyott időre, érzékelnünk kell, hogy az európai polgárosodási, azaz modernizációs folyamatok rendre
a szabadság fogalmának kiszélesítése és újraértelmezése mentén alakítják a társadalmak és tagjaik életét. A polgári lét kiteljesedésében megjelennek és megerősödnek a politikai és emberi jogok, a vallás-, a szólás-, a gyülekezési, a lelkiismereti
szabadságtól a választás, a választhatóság, a szabad kezdeményezések és a vállalkozás szabadságán át a gazdasági, kulturális stb. szabadságokig, illetve mindezek
tényleges és gyakorolható jogáig. Valójában csak a XX. század utolsó évtizedeiben
jelentek meg a szociális jogok, amelyek tartalma, mértéke s egyáltalán a létezésük
is rendkívül sérülékeny és vitatott. Ez összefügg természetesen az állam szerepének folytonos újraértelmezésével is. Odáig mindenesetre eljutottunk, hogy a szociális jogok számos nemzeti, így a magyar alkotmány részévé is váltak.
A szociális biztonsághoz való jog tehát garanciális eleme Magyarország alkotmányának. Az értelmezése körüli viták lényege valójában a szociális szolgáltatások mértékére irányul, azaz egyrészt arra, hogy mekkora az a támogatás, melynek biztosítása esetén az érintett polgárok életszínvonala, életminősége és
életesélyei már társadalmilag elfogadhatóvá válhatnak, másrészt pedig az állami
kötelezettségvállalás azon minőségére, amely szerint alanyi jogi garanciákat vállal-e polgárai jólétéért, vagy pedig „csupán” államcélként vállalja a szociális biztonság megteremtésének kötelezettségét.
2

Se cura socialis.
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Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország törekszik a
szociális biztonságra, az ellátást pedig a törvényben meghatározottak szerint
nyújtja. A jogalkotó – nyilván a ciklikusan meg-megjelenő válsághatásokra tekintettel – abból a tapasztalati, hétköznapi és praktikus tényből indul ki, hogy
a szociális jogokhoz erős és távlatosan is kiszámítható gazdasági háttérre van
szükség, s nem vállalhatja a szociális jogok tételes, taxatív, alanyi jogokat eredményező felsorolását, hiszen a gazdasági válság eleve gátja lehet a szociális jogok érvényesíthetőségének. Ugyanakkor a szociális biztonság megteremtésének és védelmének államcélként való megfogalmazása egyszerre ró morális, jogi és
gyakorlati feladatokat a közjó megteremtéséért elsődlegesen felelős államra.
Az államcélként való megfogalmazás lehetőséget teremt a közjó fogalmának,
illetve a közjó iránti felelősséget viselők körének kiszélesítésére, így a demokratikus jogelvek azáltal is érvényesül(het)nek, hogy a közjóért viselhető felelősséget
– implicit – megosztják, illetve kiterjesztik az egyénekre és közösségeikre is. Ez
természetesen nem csupán joga, hanem morális lehetősége és kötelessége is a polgároknak, anélkül, hogy az Alaptörvény ezt tételesen szabályozná.
Visszatérve az alapkérdéshez: valójában arról van szó, hogy az új Alaptörvény
„a szociális biztonsághoz való jogot a szociális intézmények és intézkedések rendszerével”, tehát a szociális és társadalombiztosítási ellátások összessége által nyújtja. Jelentős szemléletbeli változásként értelmezhető, hogy a felsorolásban szereplő
kockázatok köre kibővült, már szerepel benne az anyaság védelme is. A korábbitól
eltérő szerkesztésben, de az öregség esetére járó ellátás továbbra is alkotmányos
védelem tárgyát képezi: „Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és
önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő” (XIX. cikk).
Az Alaptörvény II. cikkelye először emeli ki a hazai jogrendszerben azt az elvet,
amely szerint: „Az emberi méltóság sérthetetlen.” Ezzel összefüggésben érdemes
arra is rámutatni, hogy az Alaptörvény a szociális jogokhoz tartozó államcélok
körét tovább bővíti. A XXII. cikk (1) bekezdése szerint „Magyarország törekszik
arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést mindenki számára biztosítsa”. Mivel mindennapi életünk a különböző társadalmi és közszolgáltató intézmények hálózatában zajlik, az állampolgári lét biztonságának egyik alapfeltétele fogalmazódott itt meg. A méltóság
klauzulája viszont nem csupán a megalázottság elleni védelemre, hanem azon
túlmutató megélhetési, lakhatási, egészségügyi stb. szükségletek kielégítésére
is utal, így erősítve a szociális biztonság iránti igényeket. Igaz, „csupán” a relatív biztonságra való elköteleződést jelenti, de egyben azt is, hogy a nemzeti
közösség életében az egyéni felelősség elvét is életben kell tartani, éppen a méltóság és a szabadság–felelősség elválaszthatatlan kettőssége okán.
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SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG – ELSZABADULÓ EGYENLŐTLENSÉGEK
A folyamatok és mai társadalmi valóságunk megértése érdekében célszerű a kezdetekre is visszatekintenünk. A rendszerváltozás természetesen a külső szabadság
megteremtésében, a politikai intézményrendszer és a gazdaságpolitikai szabadság
– ugyan kényes és akadozó – megvalósulásában zajlott a legnagyobb sebességgel,
de a rendkívül áhított jóléti viszonyok kialakulásában hamar csalódnunk kellett.
A szociálpolitika és a szociális ellátások kínálati és keresleti oldala is rendszerváltó folyamatokat élt át, a szocializmus éveiben mégoly alacsonyan, de mégiscsak
stabilan működő szociális kiegyenlítő – inkább mérséklő – struktúrák elvesztése
miatt azonban a lakosság túlnyomó többségének a bizonytalanság, a kár és a veszteség, a biztonság elvesztése lett a társadalmi alapélménye. Ez persze azonnali
politikai bizalmatlansághoz és instabilitáshoz is vezetett; a szabadság íze megkeseredett a szánkban. Amivel előzetesen a nyugati életminőség után vágyakozó
lakosság egyáltalán nem számolhatott, az a rögtöni és hihetetlen mértékű új típusú szociális kihívások sokasága volt, mint a magasra ugró munkanélküliség, a
szélsőséges szegénység tömeges megjelenése, illetve „láthatóvá válása”, a hajléktalanság lehangoló mintázatai, és persze az ugrásszerűen megemelkedő és soha véget nem érőnek érzékelt infláció.
A rossz hangulatot még tetézte, hogy a szerkezetváltással és piaci átalakulással,
egyben piacvesztéssel járó gazdasági visszaesés következtében akkor csökkentek
le radikálisan az állam rendelkezésére álló bevételek, mikor a lakossági szükségletek legalább ugyanilyen radikális mértékben fölerősödtek. Az állammal szembeni lakossági elvárások egyfajta „szocialista szokásrend” szerint tovább működtek, sőt növekedtek, anélkül, hogy ezeket az állam – legalábbis kezdetben – képes
lett volna teljesíteni. Az, hogy a társadalom végzetes szociális kettészakadása az
állandóan sulykolt jóslatok ellenére sem következett be, valóságos gazdasági csodaként értelmezhető, de komoly szerepe volt benne annak is, hogy viszonylag
gyorsan kibontakozott a rendszerváltó új szociálpolitika.
A társadalom szerkezetében ugyanakkor radikális és gyors, a széthúzódás irányába mutató változások következtek be. Az egyenlőtlenségek mértéke ugyan nem
érte el a klasszikus, például a dél-amerikai vagy dél-európai szegény társadalmakra jellemző viszonyokat, az elmúlt 25 évben azonban folyamatos ingadozások,
előrelépések és visszafordulások nehezítették a helyzetet. Nem következett be a
társadalom végletes kettészakadása sem, mint ahogy úgynevezett szociális háttértársadalmak sem jöttek létre. A mélyszegénységben élők, különösen a romák
helyzetében csak igen lassan érlelődő változások ugyanakkor továbbra is a végletes lemaradás veszélyével fenyegetnek, sőt helyenként etnikai, együttélési konfliktusokat is szülnek.
Az egyenlőtlenségek rossz társadalmi közérzetet eredményeznek, különösen annak a tapasztalásnak a fényében, hogy egyes lakossági és foglalkozási csoportok
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jövedelempozíciója látványos gyorsasággal emelkedett, míg a többség azt sem tudta, mihez kezdjen a megélhetési gondjaival. Míg 1988–89-ben az alsó és a felső jövedelmi decilis átlagos jövedelme közötti különbség 4-4,5-szeresére volt tehető (a
jóléti Svédország egyenlőtlenségi mutatóival korrelálva), addig a ’90-es évek közepére már mintegy 8-szorosára, sőt afölé is emelkedett (TÁRKI), és tartósan e szint
körül mozog. A változások (ingadozások) a legutóbbi időszakban is folytatódtak,
ám némi csökkenést, javulást is mutatnak. „A 2010 és 2014 közötti időszakot együtt
tekintve azt látjuk, hogy miközben az időszak első két évében Magyarországon jelentősen nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek (akkor az egy főre jutó jövedelmek legfelső és legalsó jövedelmi deciliseinek aránya 7,2-ről 9-re emelkedett), a második két
évben a fenti mutató 8,1-re mérséklődött” (TÁRKI, 2016). Csakhogy a túlzottan átpolitizált hazai közvélemény nehezen emészti meg a valóságot, mármint azt, hogy
„hazánk európai összehasonlításban az említett jövedelmi egyenlőtlenségi trendekkel a közepesen egyenlőtlen országok közé sorolható” (KSH, 2015). Ugyanez
mondható el a szegénységi viszonyainkról, illetve azok arányairól is. Részben ez a
magyarázata annak, hogy a javulás ellenére a társadalmi közérzet meghatározó élménye széles társadalmi csoportokat érintve továbbra is az állandó elégedetlenséget gerjesztő szociális bizonytalanság és perspektívátlanság maradt.
Visszatekintve a kezdetekre, látnunk kell: a helyzetet komolyan nehezítette,
hogy az új jövedelemszerzési technikákat a lakosság viszonylag lassan volt képes
elsajátítani, így az állam jövedelempótló szerepére továbbra is nagy nyomás nehezedett. Az első szabad, nemzeti konzervatív kormány szociálpolitikája a szűk lehetőségek között az „előremenekülést” választotta, s az európai szinten is korszerűnek mondható szociális törvénykezés megindításával és jelentős forrástöbblet
bevonásával fájdalmas, de kezelhető szinten tartotta a válsághelyzetekkel nehezített életviszonyokat. A jövedelemegyenlőtlenségek és a szegénység gyors növekedése fokozta a jóléti szolgáltatások iránti keresletet (Tomka, 2015), de a bruttó hazai termék visszaesése ellenére a juttatások megőrizték a jogosultságok többségét,
a társadalombiztosítási kiadások nem csökkentek, sőt komoly erőfeszítések történtek a családtámogatások kiterjesztésére, új ellátások bevezetésére is.
Az első negatív fordulat 1995–96-ban következett be, mikor a jóléti rendszer
szinte minden területén jelentős elvonásokra került sor. Az évtizedek óta demográfiai problémákkal küszködő országban a legrombolóbb leépítések éppen a családpolitikai ellátások területén történtek. Mindez a gazdaságra és a nemzeti költségvetésre gyakorolt jótékony hatás nélkül. A pénzügyi konszolidáció3 csekély
eredményei ugyanis nem a szociális elvonásoknak, hanem a „családi ezüstnek”,
azaz a közszolgáltatások jelentős részének egyszeri bevételt hozó kiárusításából,
külföldi tulajdonosok kezére játszó privatizációjából származtak.

3

Az ún. Horn–Bokros-csomag.
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Így tehát a magyar társadalom többsége kisemmizettnek érezte magát, és szegény társadalom maradt a rendszerváltozást követően is. Bár egyes időszakokban,
például az ezredforduló éveiben a családtámogatási rendszer bővített rekonstrukcióját követően igen jelentős, minden társadalmi csoportot érintő jövedelempozíció-javulás következett be, ez nem bizonyult tartósnak. Az ezt követő radikális
visszaesés, a gyerekszegénység növekvő tendenciái, az ország újbóli eladósodása, a munkanélküliség megduplázódása után az adatok szerint csak 2012–13-tól
valósult meg a fordulat. Ennek „külső” jelei a lakosság fogyasztói potenciáljában,
vásárlóerejében és foglalkoztatási mutatóiban jelentkeznek.

A SEMMIBE HULLT PROGRAMOKTÓL AZ IDEOLÓGIAMENTES TERVEKIG
A politikai változásokat követő kapitalizálódás, a tulajdonszerkezet gyors ütemű
és radikális átrendeződése, a gazdasági átalakulás, a foglalkoztatási és jövedelemszerzési viszonyok korábban nem tapasztalt kihívásai társadalomszerkezeti mélységű átrendeződést eredményeztek Magyarországon.
Ezek a változások egyes csoportokat szociális stabilitáshoz, előrelépéshez segítettek, ők lassan ki is futhattak a szociális gondoskodás alanyi köreiből. Mások
azonban, főleg a képzetlen, alacsonyan iskolázott rétegek, a kistelepüléseken, a
perifériákon élők helyzete tovább romlott, szociális bizonytalanságuk és kiszolgáltatottságuk rögzült. A szegénység etnikai arca – már csak növekvő tömegessége és kulturális, civilizációs deficitjeinek mélysége miatt is – egyfajta szociális
háttértársadalom kialakulásával fenyegetett. A sorozatosan sikertelen felzárkózást segítő programok sokáig a „semmibe hullottak”. Az első átfogó és komplex,
„evidence based”, tehát tudományos alapú, így ideológiamentes, ugyanakkor szervezett, jól strukturált, intézményesített és igen jelentős forrásokkal a szegénység
folyamatos átöröklődését is megtörni kész, már a végrehajtás fázisában tartó program csak a 2010-es évek elején indult el. A ki nem mondott nagy kérdés ezen a
területen az, hogy az érintett szegény népesség növekvő – bár már degresszíven
növekvő – demográfiai mutatói mellett képes-e a szegénység enyhítését célzó politika az anyagi erők növekedésével és szakszerű felzárkózási eszközrendszerével
„megelőzni” a rossz helyzeteket, és ténylegesen, számszerűen és arányaiban is
csökkenteni a szegénységet. Ennek hiányában továbbra is csak a lét – jólét – szociális vészhelyzet állandósult libikókáján vergődő embereket láthatunk magunk
körül. A biztonság, a szociális biztonság fogalma ebben a körben értelmezhető a
legkevésbé.
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A MODERNIZÁCIÓ ÁRA, AVAGY MÉLTÓ-E ÍGY MAGYARNAK LENNI?
Alapkérdés, hogy az egyes politikai erők, a ciklusonként változó kormányzati
rezsimek támogatási politikája, szociális filozófiája és persze szellemi, anyagi tehetsége milyen irányba fejleszti vagy éppen torzítja a társadalmi viszonyokat. A
közösség segítségét folytonosan igénybe vevő, önerejüket, elszánásukat aktiválni
képtelen emberek és csoportok születnek generációról generációra? A jóléti javakat
állandóan fölemésztő, mások erőfeszítéséből élő, a sorsválasztás szabadságával
visszaélő vagy éppen magukra hagyatottságukban, az érzéketlen társadalmi környezetben vergődő, tehetetlen rétegek vesznek majd körül a jövőben is? Ez igen
komoly, a társadalom erkölcsi érettségét is fölvető, lelkiismeretét is megmozgató
kérdés. Méltó-e így az emberi élet, méltó-e így magyarnak lenni a mi országunkban? Létrejön-e azok többségének a világa, akik képesek lesznek a „hátukon cipelni” az előbbieket? Megvalósulhatnak-e Andorka professzornak a magyar modernizáció öt feltételéről szóló követelményei, illetve hol is tartunk az elvárható
úton? Azaz létrejön-e egy jövedelemtermelésre képes és növekvő szociális piacgazdaság, kiteljesedik-e az alkotmányos demokrácia, kialakul-e egy úgynevezett
középre támaszkodó magyar társadalom, ahol erős a középosztály, és nem túl
mély, nem túlságosan széles a szegénység, ahol növekszik, és átlagosan magas az
iskolázottság, és amiért mindez igazán lényeges: kibontakozik, megerősödik-e egy
polgári, civil tudat, életforma és attitűd, s mindehhez persze mennyit tett és tesz
hozzá a magyar szociálpolitika?
A szociális biztonságot érintő társadalmi folyamatok a nemzet egésze szempontjából meghatározó jelentőségű kérdések. Talán senkit nem ért Európában
annyi veszteség, annyi kár és megaláztatás, mint a magyarokat, a magyar társadalmat. A legnagyobb kártétel az önbizalom, a nemzeti közösség erejébe vetett hit
megrendülésében mérhető. Egy összetartó, szolidáris magyar közösségnek szüksége van biztonságra az anyagi javak területén is. A lakosság szociális félelmei, a
bizonytalan jövedelempozíciók mellett azonban el kell mondani, hogy a hazai
szociális védelem komoly eredményekre is képes. Szociálpolitikánk erőssége szolgáltató rendszerünk magas szintű kiépítettsége és differenciáltsága – egyes elemeiben persze elmaradásaink vannak másokhoz képest, de számos olyan hungarikummal rendelkezünk, amelyek a szociális rendszereink több szolgáltatását is
mintaadóvá tették. Az elmúlt negyedszázad magyar szociálpolitikájának áttekintése során kitérünk az ellátórendszerünk értékelésére, családpolitikánk nemzetközi mércével is kiemelkedő jellemzőinek alakulására is. Mindezt már annak reményében, hogy az adatok és tények szociális biztonságunk növekvő lehetőségeit
és erejét mutatják.
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A LÉTEZŐ SZOCIALIZMUSBÓL VERGŐDŐ KAPITALIZMUS –
AZ ELVESZETT BIZTONSÁG
A rendszerváltó Magyarország társadalmi, gazdasági és politikai értelemben is
gyökeresen átalakult. Leggyorsabban talán a politikai intézményrendszer formális keretei változtak meg. Létrejött a többpártrendszerű parlamenti demokrácia,
kiépültek az önkormányzatiság rendszerei, kialakult egy új politikai osztály, s az
egyenlőtlenségek nehezen viselhető mintázataival lényegesen átrendeződött a
társadalomszerkezet. Új termelési és gazdasági struktúrák jöttek létre, uralkodóvá váltak, és a magántulajdon túlsúlyával stabilizálódtak a versenyalapú piacgazdaság rendszerei, miközben a globalizációs hatások folyamatosan gyengítették
a hazai gazdaság kormányzati ciklusok szerint változó intenzitású önállósági törekvéseit, foglalkoztatási képességét.
Beköszöntött a szabadság. Az ország megszabadult a megszálló hadseregtől és
újabb kori történelmünk leghosszabb és – még gulyáskommunizmusával is – legkegyetlenebb diktatúrájától. Az oroszok kivonulása, a gondolatszabadság megszületése és a nemzeti önrendelkezés esélyeinek megnyílása alapján várt társadalmi
méretű és össznépi eufória azonban elmaradt. Nem ünnep, hanem keserves útkeresés és tanácstalanság vett erőt az országon. A közügyektől jórészt elidegenedett,
nemzeti érzéseikben évtizedek óta folyamatosan megalázott, önállóságukat vesztett emberek belökődtek abba a szociálisan kiüresedett térbe, amely az 1,3 millió
munkahely elvesztésének s a jövedelemszerzési stratégiák hiányának vákuumában
keletkezett. A szabadság világába átlépett ország első létélményét így nem az
egyéni és közös boldogulás, a közbizalom viszonyainak reményt adó kiteljesedése, hanem a magukra hagyott emberek bizonytalansága határozta meg, mely
érzést csak nehezen tudta ellensúlyozni a gondoskodni szándékozó állami, kormányzati erőfeszítés.
A szocializmus által hagyományozott jóléti rendszer lényege egy önállóságát
vesztett szociálpolitika mellett mégiscsak teljes foglalkoztatottságot és az alapvető szolgáltatások és fogyasztási cikkek ártámogatását jelentette. A szédületes sebességgel ránk köszöntött rút új világnak azonban a mindennapok polgárára
gyakorolt első és legkeservesebb, egyáltalán nem várt hatása az alacsony szintű,
de azért kiszámítható szociális biztonságnak az elvesztése volt. A viszonylag biztos állás, a jószerivel mégiscsak rendelkezésre álló lakhatás, a megélhetés szerény,
de biztosnak mondható kilátásai egy csapásra a ködbe vesztek. A biztonság tehát
– amelyhez hozzászoktak, s amelyet részben a rendszer iránti fásultság és kritikátlanság, részben pedig a már 40 éve létező szocializmus által tönkretett sorsok
fejében mintegy járandóságként bezsebeltek az emberek – elveszett.
Érthető tehát a csalódottság. A „létező” szocializmusból átléptünk egy olyan
vergődő kapitalizmusba, amelyről egészen más álmaink voltak, s amelyről a vas-
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függönyön innen csak annyit tudtunk, hogy jóléti, gazdag és szabad. Nem tudhattunk viszont arról, mennyi erőfeszítés, mennyi személyes felelősség „terheli” a
piacgazdaságban élő embert, sőt azt sem sejthettük, mennyire időigényes az a társadalmi folyamat, amely eljuttatta a nyugati társadalmakat arra az irigyelt szintre,
amelyben azokat akkoriban élni sejtettük. Csak kevesen voltak, akik túllátva a
kerítésen tudhatták, hogy csupán egy teljesen újjászervezett társadalom képes arra
a kiegyensúlyozottságra, amelyre olyannyira vágyakoztunk. A kapitalista piacgazdaságok sokszor éppen a távolinak érzett szocializmusok vonzerejének csökkentése érdekében korrigálták saját jóléti rendszereiket, s teremtették meg a szociális piacgazdaság védelmet nyújtó és működő rendszereit. Csakhogy a
rendszerváltó országok nem álltak azonnal készen a változásokra – így Magyarország sem. Az átrendeződés, különösen a gazdasági szerkezet átállítása rendkívül költséges folyamat. Az ár pedig legfőképpen társadalmi.

FEDEZET ÉS FEDEZÉK NÉLKÜL
Kornai János a változás előtti években – utalva az államszocializmus hanyatló
gazdasági teljesítménye mellett is pazarló „kvázi-szociálpolitikájára”, azaz a tömeges kényszerfoglalkoztatásra és a fenntarthatatlan ártámogatási rendszerre –
koraszülött jóléti államról beszélt. Olyan államról, amely a fedezet nélküli viszonylag magas ráfordítások mellett sem volt képes a kiszámítható és tényleges
szociális biztonságot megteremteni, már annál inkább sem, mivel a közeli kapitalizmusok jóléti vonzása és az ott élőknek a vasfüggönyön is áttetsző életminősége hasonlítható sem volt a miénkhez. A válság viszont vészesen megérkezett.
A gazdasági szerkezetváltás az átalakuló országok között talán Magyarországon zajlott a legnagyobb sebességgel. A gyorsaság ára azonban a hirtelen felszínre kerülő megélhetési problémák sokaságában, a szociális válsághelyzetek tömeges megjelenésében, köztük is leginkább a munkanélküliség drámai felszökésében
jelentkezett. Ez azonnali, tartós és tömeges jövedelemkiesést eredményezett, anélkül, hogy az emberek fel tudtak volna készülni a helyzetre. Meg kellett tapasztalni és meg kellett tanulni a jövedelemhez jutás új technikáit. Mivel azonban „semmi nem volt készen”, az emberek – a berögzült szokásoknak megfelelően – az állam
felé fordították tekintetüket. Azon állam felé, amely az örökölt igen magas külső
eladósodottság mellett a gazdasági átmenet éveiben még a lakosság jövedelemvesztésénél is nagyobb mértékű bevételi veszteségeket könyvelhetett el, a gazdasági teljesítmény és a központi költségvetés bevételeinek egyidejű visszaesése mellett. Akkor keletkezett tehát tömeges jövedelemhiány a háztartásokban, amikor
az emberek szociális védelmét megszervezni és jó esetben biztosítani kész állam
bevételei is a mélypontra kerültek. A társadalom szociális védelmi szövetét erősí-
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teni ugyanakkor még igencsak gyöngék voltak az éppen újjászülető civilek, s az
egyháziak egyaránt. A szociálpolitika Magyarországon is többszektorúvá vált, de
polgárai jólétéért a legfőbb felelősségvállalóvá az állam lett.
Hamar világossá vált, hogy differenciált és növekvő közkiadási igényeket támasztó szociális problémáink közül a legjelentősebb maga a munkanélküliség.
Ám olyan, a közvélemény elől korábban szinte teljességgel eltakart jelenségekkel
is szembesülnünk kellett, mint az extrém szegénység, különösen a hajléktalanság
megjelenése, amely a rendszerváltozás kezdeti szakaszának talán legkiábrándítóbb mellékterméke volt. A hajléktalan emberek sokaságával, élethelyzetük nyomorúságával szembesülni a születő szabadság pillanataiban a legnagyobb illúzióvesztés. Nem véletlen, hogy a rendszerváltozást követő első független kormány
Nemzeti megújhodás programja címet viselő első stratégiai dokumentuma külön
fejezetet szentelt a hajléktalanság kérdésének, s a kormány azonnal fel is állította
a Szociális Válságkezelő Programok Irodáját, amelynek élére – a feladat komolyságához mérten – kormánybiztost rendelt.
Ennek az Európában példa nélküli, kis létszámú, de viszonylag erős felhatalmazású és forrásdiszpozíciókkal is rendelkező irodának a felállítása egyedülálló
„gyors reagálású” lehetőségeket teremtett Magyarországon a váratlan szociális
katasztrófák kezelésére.

■ A szociális válságkezelés első célterülete így lett a hajléktalanság, amelynek
kezelése kezdetben nyilván csak tűzoltó jellegű lehetett, viszont ez volt az az új,
szinte előzmények nélküli ellátási terület, amely a legtöbb eredményt tudta a lehető legrövidebb idő alatt felmutatni. Két év alatt gyakorlatilag kiépült a hajléktalanellátás teljes intézményi hálózata, a kutatási és módszertani hátteret biztosító intézet létrehozásától a többlépcsős ellátási szintek és a fi nanszírozási,
jogszabályi környezet megteremtéséig. A szociális védelemnek ez volt az az ága,
amely elsőként tudta aktivizálni az egyházi és a civil segítőket is, sikeresen integrálva őket a szociális védelmi hálózatba. A „semmiből” szinte pillanatok alatt kiépített, új ellátóhálózat – bár már megérett a frissítésre – máig működőképesen
szolgálja a hajléktalan embereket.
■ A szociális válságkezelés másik beavatkozási területe a kistérségi szintű védelem megerősítése volt vidéki kistelepülési, mezőgazdasági környezetben. Az
országos kiterjesztésű program a helyi védelmi rendszerek megerősítésének és a
kialakult helyzetre válaszolni képes, előzmény nélküli, új szolgálatok elterjesztésének jegyében zajlott. Ezekben a depressziós, kiterjedt munkanélküliséggel sújtott, rurális jellegű körzetekben születtek meg a kistelepülési közellátási hiányokat
pótló, Európában ma már a legjobb gyakorlatok között számon tartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok, a szociális földprogramok, valamint számos egyedi esetkezelést segítő megoldás, mint a foglalkoztatással összekötött helyi gazdaságfej-
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lesztés összekapcsolása a helyi termék-előállítással és a közellátással. A tizenegy
megyében több mint 160 települést érintő kistérségi felzárkóztató programok elsődleges célja a helyi szociális szolgáltatási rendszer infrastruktúrájának és a kistelepülések szociális teherbíró és védelmi képességének megerősítése, az ellátási
hiányok kiegyensúlyozása volt.
A rendszerváltás magyarországi szociálpolitikája tehát a szociális válságkezelés technikáinak kimunkálásával és működtetésével, a szélsőséges szegénységet célzó ellátások megszervezésével, továbbá új, innovatív ellátások bevezetésével kezdődött. A válságkezelés eszközei a tartósan fönnmaradt szükségletek
és ellátási hiányok miatt az eltelt negyedszázad alatt folyamatosan működtek, az
ellátórendszer modernizációs pályára állítása, áttekinthető rendszerbe szervezése,
működőképességének biztosítása azonban a magyar szociálpolitika újjászületésének első éveiben megtörtént.

RENDSZER ÉS VÁLTÁS
Azzal, hogy több területen, több szinten, és főleg azáltal, hogy alkotmányos megerősítést is kaptak az állampolgárok szociális jogai, megteremtődtek a feltételei a
szociális jogállam kialakításának. Ez a kiindulópontja annak, hogy a szociális
jogok beépüljenek a magyar jogrendbe, az állampolgárok pedig élni tudjanak a
jogokhoz való hozzáférés lehetőségeivel.
A szociális jogalkotás első lépéseit az önkormányzati törvény, valamint a foglalkoztatásról és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény megalkotásával
tette meg a magyar szociálpolitika. Ezek rögzítették a többszintű közigazgatási
rendszer szociálpolitikai ellátási feladatait és felelősségi területeit, valamint gyakorlatilag előzmények nélkül megalkották a foglalkoztatáspolitika korszerűnek
mondható hazai intézmény- és szolgáltatásrendszerét.
Ezeket követően, 1993-as hatálybalépéssel született meg a térség első szociális
törvénye.4 Ez – hivatkozva az Alaptörvényben foglaltakra – alkotmányos alapjogként értelmezve a szociális biztonsághoz való jogot, törvényi szinten szabályozta azt, így megalapozva a többszektorú – állami, piaci és civil (NGO) – magyar szociálpolitika eszközrendszerét és szervezetét. A törvény a jóléti államokra
jellemző módon a szubszidiaritás, a munka- és felelősségmegosztás elvét alkalmazva, a polgárok jólétéért és szociális biztonságáért érzett elsődleges állami felelősségvállalás mellett
■ pontosan kijelölte az ellátási szinteket, feladatokat és kötelezettségeket;
4

1993. évi III. tv. a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról. (A jogalkotás koordinátora ezúttal is a Szociális Válságkezelő Programok irodája volt.)
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■ egységes rendbe szervezte az ellátásokat;
■ bevezette a garantált ellátási minimumok Európában is példamutató rendszerét, valamint
■ biztosította a szociális jogorvoslat intézményesülését.
Külön eljárás keretében megalkotta és szektorsemleges, normatív finanszírozási
rendszer kialakításával biztonságossá és kiszámíthatóvá tette a magyar szociális
szolgáltató rendszer működését. Ezzel a szabályozással valójában megindult egy
olyan szociális törvénykezési folyamat, amellyel Magyarország a szolidaritásalapú
szociális piacgazdaság megteremtésének irányába tett jelentős erőfeszítéseket.
Az alapok megteremtése és számos fejlesztés, korszerűsítés után a hazai ellátórendszer – bizonyos elmaradások, a helyenkénti alulfejlettség és az infrastrukturális egyenetlenség ellenére – több tekintetben ma is lényegesen fejlettebb, kiépítettebb, mint sok gazdag nyugat-európai államé. Jó példa erre az idősek nappali
ellátási rendszere,5 a fogyatékkal élőket segítő támogató szolgálatok, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok stb. kiépítettsége, szakmai szabályozottsága.
A finanszírozásban és a működtetés felelősségében is egyértelműen és szinte kizárólagosan az államé a főszerep. Ez részben a többi volt szocialista országtól eltérő,
sajátosan magyar örökség, részben a rendszerváltást követő kormányok – a szociális kiadásokat európai és térségi szinten ugyancsak viszonylag magas szinten
tartó – újraelosztási gyakorlatának a következménye. Hozzá kell tenni azonban,
hogy egyes ellátási területeken – mint a már említett hajléktalanellátás, a fogyatékkal élőket célzó szolgáltatások, az idősellátás, valamint az egészségkárosodottak ellátása és főként érdekvédelme, a nekik nyújtott speciális szolgáltatások és a
karitativitás területén – a 25 év alatt egyre növekedett a civilek és az egyházi ellátók és szolgáltatók jelenléte és szerepvállalása. Ez nagymértékben kiegészítette a
biztonság megteremtését célzó állami erőfeszítéseket. Az állami kötelesség teljesítését – legalábbis a szándékok szintjén – képesek jelezni a célzott ráfordítások,
illetve az újraelosztási arányok.

5

Mintegy ezer ellátási egységgel.
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1. ábra. A gazdasági fejlettséghez mérten magas újraelosztás 2017-ben
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(Forrás: Eurostat)
A kiugróan magas GDP/fő mutató miatt Luxemburg nem szerepel az ábrán.

A magas újraelosztási arány ugyanakkor önmagában se nem feltétele, se nem
biztosítéka a hatékony társadalom- és szociálpolitikának. Azt azonban mégiscsak
jelzi, hogy az állam milyen mértékben törekszik megosztani bevételeit a társadalommal.6 A rendszerváltozáskor az ország már évtizedek óta rendelkezett szomszédainál lényegesen fejlettebb és a szociális ágazat egészére kiterjedő gyermek- és
felnőttvédelmi szolgáltatásokkal, az idősek többszintű intézményrendszerével, a
fogyatékkal élők kiterjedt ellátásaival, széles körű és differenciált, bár sokszor igazán inadekvát segélyezési rendszerrel. Különösen a hazai családtámogató rendszer
járt és jár előtte a maga differenciáltságával és sokszínűségével az európai átlagnak. Mindez persze az állami újraelosztás átlagot meghaladó mértékét jelenti,
amely különösen megterheli, sok esetben kifejezetten túlterheli az államháztartást. Ugyanakkor nagymértékben hozzájárul ahhoz a Magyarországon kevéssé
elismert tényhez, hogy szociális védelmi erőfeszítéseink jelentős mértékben
csökkentik a lakosság veszélyeztetettségét. Eszerint tehát a magyarok GDP-ará-

6

Az újraelosztási arány önmagában nem jelzi egy állam társadalmi elkötelezettségét, hiszen az is
lehetséges, hogy csupán nem képes kézben tartani a költségvetési folyamatokat.
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nyos állami újraelosztási gyakorlata az európai átlaghoz közelít, s ez így volt a
rendszerváltozást megelőző időkben is.
A 2. ábrán ábrázolt évek már az új évezred első évtizedének – Magyarországot
különösen sújtó – világgazdasági válsága előtti helyzetet mutatják, amely tendenciájában a válság évei alatt (2008–2011) sem változott lényegesen.
2. ábra. A szociális védelem juttatásai (a GDP százalékában). (Forrás: Eurostat)
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Az újraelosztás magas szintje a jóléti kiadások viszonylag magas szintjével
járt együtt. Az ország anélkül vitte tovább a rendszerváltozás előtti tendenciát,
hogy jelentősen emelni tudta volna a termelékenységet és nemzeti jövedelemtermelő képességét. A lakosság széles csoportjainak szociális kondíciói azonban lényegesen nem változtak. A középrétegek folyamatosan és bizonytalanul a szociális
veszélyzóna közelében éltek, jövedelemszerzési és egzisztenciális önállótlanságuk
államközeli függőségben, alkalmazotti státuszban tartotta őket. Ugyanakkor az
egyenlőtlenségek jelentős növekedése a felső jövedelmi csoportok helyzetének dinamikus javulása mellett történt, miközben az alsó jövedelmi ötöd és különösen
a mélyszegénységben élő, többnyire tartósan munkanélküli roma népesség helyzete kitartóan rossz maradt. Ebben mérhető és igazolt változások csak az utóbbi
három évben mutatkoztak. Szociális viszonyaik alacsony szintű és egyben kétes
stabilitását szociokulturális hátrányaik rögzülése, valamint a szocializációs és felzárkóztató programokat nélkülöző szociálpolitikai gyakorlat vaksága okozta, egészen a 2010-es évek elejéig. Azóta a helyzetben ígéretes változások indultak, ezek
tartósságában és folyamatosságában ugyanakkor még látunk bizonytalanságokat.
Mindazonáltal a szegénységi mutatókkal kapcsolatban fontos megjegyeznünk,
hogy a társadalmi juttatások szegénységcsökkentő hatását tekintve uniós öszszehasonlításban igen jól áll Magyarország. A pénzbeli juttatásoknak Magyaror-
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szágon – a többi uniós országgal összevetve – jelentős jövedelemkiegészítő hatásuk
van. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszeréből. A társadalmi juttatások figyelembevételével, illetve a
nélkülük számított szegénységi rátákat tekintve megfigyelhető, hogy messze az
uniós átlag felettiek, a skandináv országokéinak megfelelőek a mutatóink.
A juttatások célzottsága és szegénységcsökkentő hatása tehát kétségtelen, még
azzal az ismert ténnyel együtt is, hogy a legelterjedtebb társadalmi jövedelmek részesedése a rászoruló háztartások bevételeiből már a rendszerváltozás első évtizedében is egyre kisebb arányt képviselt. Mégis igazoltnak látszik az az álláspont,
mely szerint a magyar segélyezési rendszer teljesítménye és célzottsága kifejezetten tiszteletre méltó. A honi szociálpolitikai közvélemény a viták hevében nemigen
vesz tudomást erről a tényről.
3. ábra. A társadalmi juttatások figyelembevételével és a nélkülük számított szegénységi
ráták különbségének 5 éves átlaga, 2011–2016. (Forrás: Eurostat, Statistics database, http://
epp.eurostat.ec.europa.eu)
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A szociálpolitikai hitviták elkerülése érdekében folytassuk azoknak a folyamatoknak az értékelésével, amelyek adatokkal megfelelően alátámasztottak! A biztonság, a mindennapok szociális biztonsága – épp a relativitása okán – ugyan
alapvetően szubjektív életérzés, rendelkezünk azonban olyan társadalmi mérőszámokkal és adatokkal, amelyek rámutatnak a szociális védelem erejére és gyengeségeire egyaránt. Mivel jóléti biztonságunk alapját elsősorban az önálló jövedelemszerzési lehetőségek képezik, tekintsük át a rendszerváltozás óta eltelt
időszak munkanélküliségi és foglalkoztatási adatait.
A magyar gazdaság 2013-tól töretlen növekedési pályára állt, bővült a foglalkoztatottság, mérséklődött a munkanélküliség. Ez utóbbi adat 2018 nyarán már a
teljes foglalkoztatottsághoz közeli szintre, 3,9% alá esett vissza.
4. ábra. A foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának alakulása (ezer fő). (Forrás:
KSH, 2016.)
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Az abszolút számok jól érzékeltetik a jelenség súlyát, a szociális közérzetre és
persze a munkával szerezhető jövedelmekre gyakorolt hatását. Ez esetben érdemes
a statisztikai arányokra, illetve azok tendenciáira is odafigyelni.
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5. ábra. A foglalkoztatási és a munkanélküliségi ráta alakulása (%). (Forrás: KSH, 2016.)
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A diagramok jól mutatják, hogy a kezdeti drámai folyamatokat követően egészen 2012–13-ig rendkívül alacsonyak voltak a foglalkoztatási mutatóink, amelyekkel jóval elmaradtunk az európai átlagtól. Ebben a tekintetben valódi fordulatról beszélhetünk, hiszen az adatok javulása mögött nem csupán a segélyezési
rendszer részleges reformjából származó közfoglalkoztatás kiterjesztéséről beszélhetünk, hanem az elsődleges munkaerőpiac dinamikus bővüléséről is. Itt kell
megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatott, korábban pusztán szociális segélyezett,
igen alacsony munkaintenzitású, döntő többségében alulképzett rétegeknek legalább egy részét úgy sikerült kimozdítani a teljes passzivitásból, hogy 10%-ot meghaladó mértékben tudtak a legális, elsődleges munka világába átkerülni.
Ugyanezt a képet mutatják a munkanélküliségi adatok, azaz itt is valódi fordulatról beszélhetünk. A hosszú, szűk esztendők után azt tapasztaljuk, hogy az 1993as, majd a 2010-es negatív csúcsok után újra folyamatos a javulás. A 2016. augusztusi adatok már 5,1%-os arányokról beszélnek, amellyel közelítünk az ezredforduló kedvezőnek mondható viszonyaihoz, de amelyekkel még alatta vagyunk az
uniós átlagnak. Kérdés, hogy a gazdaság növekedési dinamikája képes-e további
munkaerő-felvételre, illetve az aluliskolázott népesség foglalkoztathatóságának
növekedése képes-e tartani az iramot. A szegénység (a mások szegénysége is) igen
kedvezőtlenül hat szociális közérzetünkre, s gyöngíti a biztonságtudatunkat. A
2007-ben bekövetkezett gazdasági válság már igen legyöngült állapotban érte a
magyar gazdaságot és a nemzeti költségvetést, ezért annak társadalmi hatásai nálunk hatványozottan jelentkeztek. Megismétlődni látszottak az 1995–96-os jelenségek, mikor a gazdasági teljesítmény visszaesésének alkalmatlan kezelése igen
súlyos társadalmi következményekkel, elszabaduló egyenlőtlenségekkel, a szegénység gyors terjedésével és a jövedelmi közép helyzetének újabb megrendülésé-
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vel járt. Az ezredforduló éveinek emelkedő gazdasági és jóléti eredményei 2005től szinte a semmibe vesztek, és ismét a szociális biztonság hiányérzete uralkodott
el az országon. Újra negatív lendületet kapott a szegénység, különösen a gyermekszegénység terjedése, és szinte valamennyi mutatónkkal lemaradtunk a régiós átlagtól is. Bár a napi politikai küzdőtér vitái és üzenetei nehezítik a tisztánlátást, a
számok azt mutatják, hogy a fordulat ezen a téren is 2012–13-tól következett be.
A TÁRKI Monitor jelentése azt jelzi, hogy az „EU2020 háromkomponensű »szegénység vagy társadalmi kirekesztettségi indikátorának« jövedelmi szegénység melletti másik két elemének alakulása javulást mutat” (http://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_kivonat.pdf).
A súlyos anyagi deprivációban élők aránya 37%-ról 28%-ra csökkent, a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élőké pedig 15%-ról 9%-ra
esett vissza 2012 és 2014 között. Ezek miatt az EU2020 indikátorai által definiált
„szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben” élők aránya jelentősen csökkent: míg 2009-ben és 2012-ben a népesség nagyjából kétötöde tartozott ebbe a
körbe, addig 2014-ben már csak 35%-uk. A KSH kutatásai a folytatásban is összhangot mutatnak a fentiekkel. A javulás törésvonalai egyértelmű és tendenciaszerű
folyamatokra, a szegénység szűkülésére utalnak.
6. ábra. A szegénység vagy kirekesztés kockázatának kitettek aránya. (Forrás: KSH, 2017.)
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A teljes népességre vonatkozó adatoknál beszédesebbek a részletek. Ezekből az
látszik, hogy a szegénységi arányok a munkanélküliek körében továbbra is igen
magasak, 77% körüliek, a gyermekes és a gyermektelen háztartások minden típusánál és a nyugdíjasok körében viszont szembetűnő a javulás.
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7. ábra. A szegénység vagy kirekesztés kockázatának kitettek aránya egyes háztartástípusokban. (Forrás: KSH, 2015.)
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JÖVEDELMI EGYENLŐTLENSÉGEK
Magyarország hagyományosan az egyenlőtlen társadalmak közé sorolható, és ezt
a jellemzőt a 2007–08 körül kialakult válság tovább mélyítette. A 2013-ban bekövetkezett fordulat azonban megfordította a folyamatokat, és ma már európai
összehasonlításban a kevésbé egyenlőtlen országok közé tartozunk (Kollár,
2017).
2013 óta mind a Gini, mind az S80/S20 mutató értéke7 a jövedelemegyenlőtlenségek stagnálását és némi csökkenését mutatja. A teljes Unió S80/S20 mutató átlagértéke 2016-ban 5,1 volt a magyar 4,25-tel szemben, a Gini-átlag pedig az uniós 30,2-vel szemben csak 28,11-et mutat ugyanebben az időszakban.
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8. ábra. A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége az S80/S20 és a Gini-mutató alapján. (Forrás:
KSH, EU-SILC-felvétel.)
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A ROMÁK HELYZETE
Európában és Magyarországon is gyakran illetik a szociális kisebbség jelzővel a
cigány/roma közösséget. Bár a hazai cigányság jövedelmi jellemzői is meglehetősen
differenciált képet mutatnak, a közvélemény egységes csoportként tekint rájuk,
olyanokra, mint akik hasonlóan közös jellemzőkkel különböznek a többségi társadalomtól. Bár ezek a különbségek alapvetően kulturális eltérésekkel és szocia7
Az S80/S20 a legfelső és a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó népesség átlagjövedelmének hányadosát, a Gini-együttható pedig a jövedelemeloszlás terjedelmét mutatja. Ezek együttese alkalmas egy
adott társadalom jövedelmi egyenlőtlenségének mérésére.
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lizációs lemaradásokkal, hátrányokkal egyértelműen leírhatók, célzott, de többnyire végre nem hajtott tervezetek is készültek, és beavatkozások is történtek ugyan,
ám a megsegítésükre átfogó, tudományos alapokra helyezett komplex szegénységellenes programok nem születtek.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) 2011-es létrehozásával
és a programok ellenőrzött és tervszerű végrehajtásával azonban Európa legjelentősebb roma felzárkózást segítő munkája indult el Magyarországon. A stratégia
értékelését jelzi a hazai szakmai és részben politikai körök elismerése, és az a tény
is, hogy az Unió a magyar mintát állította a közösség elé követendő példaként. Az
eredmények azonban lassan jönnek, pedig a Magyarország előtt álló társadalompolitikai feladatok között talán épp a romák felzárkózásának elősegítése a legsürgetőbb feladat. A sok évtizedes elmaradás ledolgozása érdekében nemcsak egy, a
teljes népesség szociális közérzetét és biztonságát megalapozó nemzeti programra van szükség – amely igényt egyébként a stratégia megfelelően kielégíthetné –,
hanem annak a ténynek a széles körű megértésére és elfogadására is, hogy az e területen elvégzendő sikeres munkán múlik az ország belső békéje, stabilitása, így
a biztonsága is.
1. táblázat. A roma népesség néhány szegénységi mutatója (%). (Forrás: KSH, 2014.)
Relatív jövedelmi szegénységi arány
A súlyos anyagi deprivációban élők aránya
A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők
aránya
A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya

Romák Nem romák
63,1
13,7
67, 8
18,1
26,7
6,6
83,8

26,8

A TÁRKI által „2014-re becsült adat a szegénység előfordulásának csökkenését
[…] mutatja a romák körében. A romák és nem romák közötti különbség tehát csökkent, ám még így is több mint négyszeres”. A jelentősnek mondható csökkenés magyarázatául mégis elmondható, hogy a „hagyományosan magasabb kockázatú, alacsonyabb státusú csoportok kockázati karakterének átalakulása feltehetően
összefüggésben van az elmúlt időszak egyik legjelentősebb foglalkoztatás- és/vagy
szociálpolitikai átalakításával, a közmunkaprogramok jelentős kiterjesztésével (és
egyben a munkanélküli járadék rendszerének visszavágásával)”. A kiterjesztett közmunkaprogramokkal kapcsolatos vitákat lassan lezárhatják a tények, a kutatások
alapján ugyanis kiderült, hogy az ebből „származó jövedelmek majdnem fele jut a
népesség legszegényebb ötödéhez, és 37%-a a második legszegényebb ötödhöz. Ezzel a közmunka-jövedelmek az álláskeresési járadéknál jobban célzottak” (TÁRKI,
2015). Talán ennél is fontosabb azonban, hogy évtizedek óta ez az egyetlen megol-
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dás, amely az igen alacsony munkaintenzitású háztartásban élőket kimozdítja a
passzivitásból, s egy részüket át is vezeti a legális munkavégzés világába.
Ma már Európában a hazai cigányság körében a legmagasabb a foglalkoztatottság, és a korai szocializációt és felzárkózást segítő óvodáztatási arányok is
nálunk a legmagasabbak – meghaladják a 90%-ot –, de például egyedül nálunk
mérhető a roma fiatalok részvétele a felsőoktatásban, s ugyancsak Magyarországon léteznek felsőoktatási roma szakkollégiumok. Mindez azt jelzi, hogy körükben a szegénység újratermelődési spiráljainak megtörése reális célkitűzéssé
válik.
Mindezek ellenére továbbra is megkülönböztetett figyelmet érdemel a KSH
megállapítása, mely szerint „[a]z országos átlaghoz képest kiemelkedően magas a
szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata a roma népesség körében. 2015höz képest 82,8%-ról 75,6%-ra csökkent a kockázattal érintettek aránya, de ennek
ellenére is háromszorosa az országos átlagnak. Az országos tendenciához hasonlóan körükben is mindhárom szegénységi dimenzióban javulás következett be 2016
folyamán.”8
Hozzá kell tennünk azonban, hogy a javulás ellenére a még mindig kedvezőtlen
és lassan változó adatok mellett a felzárkózási politikában fordulatot a stratégia
szemlélete és a kivitelezés alapossága, illetve folyamatossága hozhat: ez alapozhatja meg az érintett népesség körében a szociális biztonságot. A stratégia végrehajtásában különösen figyelemre méltó, hogy a szegénység újratermelődési spiráljainak megtörését célzó intézkedések már a korai gyermekkortól elérik a roma
közösséget. A kisgyermekkori szocializációs hátrányokat ledolgozandó ún. Biztos
Kezdet Gyerekházaktól a 3 éves korra leszorított óvodáztatáson át az általános és
középiskolai, úgynevezett második esély típusú programokon keresztül a felsőoktatási roma szakkollégiumokig tartó munka előbb-utóbb várhatóan meghozza az
eredményeket. A felnőtt, többnyire képzetlen roma munkaerő jelentős részének
képzéssel egybekötött foglakozásokba történő bevonásától pedig lassan beérő
eredmények remélhetők, amelyek járulékos társadalmi haszna az együttélési
konfliktusok enyhülésével is mérhető.

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK
Szociális biztonságunk területi adatai rendkívül elgondolkodtatóak. Az ország
szociális térszerkezete hagyományosan kelet–nyugati aszimmetriát mutat. A jelen
tanulmányban nincs lehetőség az adatok részletes elemzésére, csak néhány igen
fontos jellemzőt áll módomban kiemelni.
8

Kollár, 2017.
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A gazdasági teljesítmény és a munkanélküliség fordított arányai évtizedek
óta kijelölik a gazdaságfejlesztési és társadalmi felzárkózási tervezés irányait. Ebben a tekintetben az intenzív és célzott munka, az uniós fejlesztési források allokációja csak lassan hozza meg eredményét. Ezek nélkül a szociális biztonság területi arculata és reményei nem változhatnak. Figyelembe kell venni azt is, hogy
2012 végén Magyarország 175 kistérségéből 93 a hátrányos helyzetű, s ezekből 47
a leghátrányosabb helyzetűek (LHH) közé számít. Ráadásul az összlakosság mintegy 10%-a él ezekben a kistérségekben! Szegénységi kockázataik a halmozódó térségi hátrányaik miatt fokozottak, így kilépési esélyeik csak célzott, komplex és
szervezett állami beavatkozással növelhetők. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia területileg célzott programjai megkülönböztetett figyelemmel vannak jelen az LHH-kistérségekben.
9. ábra. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya régiónként (%). (Forrás: KSH, EU-SILC-felvétel.)

29,3–36,1
20,1–29,2
18,4–20,0

„A lakóhely általános gazdasági fejlettsége jelentősen determinálja az ott élők
életszínvonalát. A szegénység kockázatának kitett népesség arányának alakulása
követi a települési hierarchiát. 2016-ban Budapesten 19,6%, a megyeszékhelyeken
és a megyei jogú városokban 21,0% volt a veszélyeztettek aránya, az egyéb városokban 25,0%, míg a községekben a lakosság 32,3%-a volt kitéve a szegénységnek vagy
társadalmi kirekesztődésnek. A regionális különbségek tekintetében a legkedvezőbb
helyzetben a közép-dunántúli régióban élő háztartások voltak, ahol a lakosság
18,4%-át érintette a szegénység, a legrosszabb helyzetben pedig Észak-Magyarország
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volt, amely régióban a lakosság 36,1%-át érintette a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata.”9

ÖSSZEFOGLALÁS
A magyar társadalom szociális közérzetének, biztonságérzetének, stabilitásának
s egyben a társadalmi konfliktusok elkerülésének egyik alapfeltétele a szociális
biztonság megteremtése. Ehhez kiszámítható és hozzáférhető, egyben a különböző élethelyzetekre rugalmasan reagálni képes és hatékony ellátó- és szolgáltató
rendszerre van szükség. Nem állunk rosszul, hiszen a folyamatos fejlesztések és
korszerűsítések mellett az országos lefedettségű, hálózatba szervezett szociális
rendszereink el-elakadva ugyan, de többnyire bírják a szociális hálóra nehezedő,
változó intenzitású terhelést.
Szakértői megfigyelések, illetve becslések szerint azonban közel kétszáz (!), magas roma népességarányú kistelepülésen mintha megállt volna az idő. A fejlesztések, felzárkózást segítő beavatkozások nehezen találnak utat ezekbe a „szociális
zárványokba”. A közeli jövő felelőssége, hogy sikerül-e utat, speciális, célzott és
koncentrált megoldásokat találni az itt élők és a térség felzárkóztatására.
A jelen tanulmánynak nem célja a szociális biztonságunkat megalapozó társadalombiztosítási rendszereinkre való kitekintés, látjuk azonban, hogy az alapvetően állami felelősség mellett működő egészségügyi és az időseket célzó rendszereink Európában átlagosnak mondható színvonalon működtetik a szolgáltatásokat.
Ami viszont a családpolitikai rendszereinket illeti –, bár ez a terület sem képezi
áttekintésünk tárgyát –, a demográfusokkal egybehangzóan azt kell mondanom,
hogy szervezettségét, differenciáltságát és a GDP-arányos ráfordításokat is figyelembe véve az európai színvonalat meghaladó módon kiépített hálózatként működik. Hatékonyságuk elsősorban abban mérhető, hogy az idősödési tendenciák,
a modernizációs hatások és a negatív várakozások ellenére nem mélyült el még
jobban a népesedési válság, sőt az utóbbi időben az adatok pozitív fordulat előjeleit mutatják.
Szociális intézményeink és szolgáltatásaink szervezettsége, célzottsága, minősége és hatékonysága az egyik fontos tényezője a magyar lakosság javuló biztonságérzetének. Mindazonáltal azt is érdemes leszögeznünk, hogy a szociális biztonság megteremtése pusztán szociálpolitikai eszközökkel nem lehetséges. Arra
csak a középosztály védelmét is magában foglaló, család- és népesedéspolitikai
védelmi intézkedésekkel kiegészült következetes társadalompolitika képes, amely
komplex gazdasági és foglalkoztatási eszközrendszert (is) alkotva lép fel a szegénység és a szegénység újratermelődési mechanizmusai ellen.
9

Kollár, 2017.
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Emberséges gazdaság, emberséges társadalom – ez a szociális piacgazdaság
alapelve és alap célkitűzése is, azaz egy foglalkoztatási képességében erős hazai
gazdaság és a piaci viszonyokat is átható méltányos gazdasági és társadalmi működés teremtheti meg a boldogulásunk alapjait. Egy önállóságában erős szociálpolitika ehhez kapcsolódva képes hozzájárulni életminőségünk javulásához, a
biztonsághoz és a stabilitáshoz, az Alaptörvényben körülírt szociális jogállam kiteljesedéséhez.
25 évvel a magyar szociális törvény hatálybalépése után, illetve egy kiterjedt
szociális törvénykezést követően elmondhatjuk, hogy a szociális biztonság elvi és
gyakorlati keretei rendelkezésre állnak, így a gazdasági stabilitás és növekedés tartóssága lehet a feltétele a továbblépésnek.

IRODALOM
A háztartások életszínvonala 2014, Budapest, KSH, 2015. november.
A háztartások életszínvonala 2016, Budapest, KSH, 2017. november.
Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon: felépítése, kezdeti reformjai és javaslatok, Budapest, Kék Szalag
Bizottság Alapítvány, 1994.
Barr, Nicholas: The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty and the
Role of the State, Oxford, Oxford University Press, 2001.
Cerami, Alfio: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei,
Esély, 2009/1.
Esping-Andersen, Gosta: Welfare State in Transition: National Adaptations in Global Economies, London, Sage Publications, 1996.
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai
Egyesület, 2000.
Gábos András: A családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években, in Kolosi–Tóth–Vukovich (szerk.): Társadalmi riport, Budapest, TÁRKI, 2000.
Jól nézünk ki (…) Háztartások helyzete a válság után, TÁRKI Monitor jelentések 2014, TÁRKI, 2015.
Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az EU szociálpolitikai programjában, Esély,
2004/2.
Juhász Gábor: Államcélok, paradigmaváltás és aktuálpolitikai alkotmányozás. A szociális
jogok védelme az Alaptörvényben, Esély, 2015/1.
Kollár Krisztina: Szegénység – jövedelem – egyenlőtlenség, Szociálpolitikai Szemle,
2017/6.
Kolosi Tamás: Terhes babapiskóta, Budapest, Osiris Kiadó, 2000.
Kornai János: Posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról,
Közgazdasági Szemle, 39. évf., 1992/6. sz., 489–512.

Rendszer és váltás.indd Sec2:40

2018. 10. 17. 11:06:58

Rendszerváltó szociálpolitika | 41

Lakner Zoltán: Szociálpolitika, Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Szent István Társulat, 2012.
Lakner Zoltán Lehel: A biztonság szociális arca, in Biztonsági kihívások a 21. században.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017.
Nyilas Mihály (szerk.): A jóléti állam a 21. században, Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE TáTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2009.
Tomka Béla (2006): Rászorultság elv vagy általános szociális jogok?, Esély, 5. szám
Tomka Béla: A jóléti állam Európában és Magyarországon, Budapest, Corvina, 2008.
Tomka Béla: Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások, Budapest, Osiris Kiadó,
2015.
Tóth István György – Csaba Iván (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana, Budapest, Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1999.

Rendszer és váltás.indd Sec2:41

2018. 10. 17. 11:06:58

Serafin József

Válságos idők
A Szociális Válságkezelő Programok Irodájának
működése 1990-től 1994-ig

1990 a mély gazdasági, társadalmi változások éve volt, amit a véleménynyilvánítók
többsége rendszerváltásnak nevez. Ekkor kerül megfogalmazásra a Nemzeti Megújhodás Programja, amely néhány kérdésben alapvető sajátosságokkal bírt a
kormányprogramok között.
A VII. fejezetben, viszonylag hangsúlyos helyen a szociálpolitika kapott benne teret. A feladatok között elsőként szerepel a Szociális Törvény megalkotása.
A szociálpolitika reformja, kiemelt elhelyezése a későbbiekben kevésbé volt jellemző. Jó, ha egyáltalán foglalkozott egy kormányprogram a szociálpolitikával.
1. ábra. A munkanélküliek számának változása Magyarországon 1989–1994 között
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(A http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/1_032g.jpg alapján)
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Másik ritka megállapítása a programnak, hogy gazdasági válság van, és válságkezelést kell végezni. A gazdasági válság sokdimenziós társadalmi probléma. Súlyát
egy statisztikai ábrával szemléltetem a munkanélküliségről (1. ábra). Ez a jelenség,
amely közvetlenül érinti a lakosságot, a családok mindennapjaiban is érzékelhető.
A nehézségek enyhítésére, a komplex problémakezelés szándékával a Program
1.3. pontja alapján jött létre a Népjóléti Minisztérium szervezetében a Válságkezelő Iroda.

CÉLOK, FELADATOK
Az Antall-kormány a következő céllal és tevékenységi körrel hozta létre az irodát:
„A Válságkezelő Iroda működési módja, tevékenységének végső célja, hogy a kiemelten kezelt ügyek és programok minél előbb beépüljenek a szociálpolitika szervezeti rendszerébe. Az Iroda feladatai a mindenkori szociális feszültségek, új szükségletek szerint változnak. Azonnali tevékenysége: a várhatóan tartós és tovább
növekvő hajléktalanság kérdésének kezelése, népkonyhák működési feltételeinek
kidolgozása, a menekültek szociális és egészségügyi ellátásának szabályozása, a terjedő szegénységre a legszükségesebb teendők kidolgozása (pl. a háztartások nagyobb
számú fizetésképtelensége; végrehajtások; adózavar), a piacgazdálkodásra való átállással pénzromlás következtében a szociális ellátórendszerben fellépő működési
zavarok elhárítására javaslatok kidolgozása.” (Nemzeti Megújhodás Programja
VII. 1.3.)
A programban leírt célok széles mozgásteret hagytak a társadalmi beavatkozások számára, mindemellett néhány konkrét tevékenységi irányt is kijelöltek.

A SZERVEZET
Az iroda 1990. szeptember 15-én kezdte meg működését a Népjóléti Minisztérium Arany János utcai épületében, öt főállású, többdiplomás szakemberrel: Lakner
Zoltán Lehel volt a programok vezetője, Kovács Ibolya és Serafin József szakmai,
Docsa Béla technikai munkatársként látta el feladatát, Mayer Mária pedig a titkárságon dolgozott. Szanyi Éva szervezetileg ebben az időszakban nem tartozott
az irodához, de a falugondnoki hálózat kialakításában már aktívan részt vett.
Az iroda vezetőjét a Kormány az 1049/1990. (XI. 14.) Korm.határozattal kormánybiztossá nevezte ki.
A Kormányhatározat szövege:
„A Kormány Lakner Zoltánt, a Népjóléti Minisztérium Szociális Válságkezelő
Programok Irodájának vezetőjét – jelenlegi feladatainak ellátása mellett – a Szociá-
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lis Válságkezelő Programok kormánybiztosává 1990. november 12-i hatállyal kinevezi.”
A 1001/1991. (I. 14.) Korm.határozat 2. pontja a kormánybiztosi feladatköröket
írja le:
„2. A kormánybiztos feladatkörében
a) részt vesz a lakosság szociális helyzetét érintő kormányzati döntések előkészítésében;
b) javaslatot dolgoz ki a szociális ellátórendszerekben keletkezett működési zavarok elhárítására;
c) cselekvési tervet dolgoz ki és koordinálja annak végrehajtását szociális válsághelyzetekben;
d) rendszeres kapcsolatot tart a szociális tevékenységet folytató egyházi és más
társadalmi szervezetekkel.”
Az iroda a kormánybiztos vezetésével és kicsi, de hatékony, ütőképes munkatársi csapattal végezte a munkáját egészen 1994-ig.

TEVÉKENYSÉGEK
Az iroda tevékenysége a feladat nagyságához igazodva rendkívül sokszínű volt. A
társadalmi beavatkozás számos új eszköze került kialakításra. Több elem mindmáig a hazai szociális eszközrendszer stabil eleme. Az áttekinthetőséget megkönynyítve négy nagy csoportba sorolhatók a tevékenységek:
– egyes lakossági csoportokat támogató intézkedések;
– települési válságövezeteket, kistérségeket segítő szociális válságkezelő programok;
– átmeneti intézkedések, válságenyhítő akciók;
– szociális jogalkotási feladatok, szociális reform.
Az egyes tevékenységek besorolása a négy elem valamelyikébe nem mindig
egyértelmű. Egyes elemek más hangsúlyok alapján más csoportba is illeszkednek,
illetve a négy csoporton túlmutató jellegűek.

EGYES LAKOSSÁGI CSOPORTOKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

Hajléktalanok ellátása
A mély és hirtelen jött társadalmi-gazdasági változások hatására megnövekedett,
láthatóvá vált a hajléktalanság. A legkritikusabb helyzet 1990 telén alakult ki. A
munkásszállók felszámolása, a mind több krízishelyzetbe került család és a szociális ellátás hiánya nagy számban sodorta az utcára az embereket.
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1990 előtt szakmailag felkészített segítők és szakszerű program nélkül, rendezetlen körülmények között ugyan, de országosan már összesen 280 férőhely működött a hajléktalanok számára.
Kiemelkedő feladat volt a hajléktalanok számára szálláshelyek és egyéb szolgáltatások kialakítása. Induló szolgáltatás volt a népkonyha, a szociális információs
szolgálat, az utcai gondozás (2. ábra): ezek némileg átalakult formában a mai napig is működnek.
2. ábra. Egyéb szolgáltatások hajléktalanoknak
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A bentlakást nyújtó ellátás már ebben az időszakban differenciálódott. Megjelent az átmeneti szállás, az éjjeli menedékhely, a rehabilitációs és kríziskezelő intézmény, az anya-gyermek-szálló (3. ábra, a és b).
3a. ábra. Hajléktalanoknak átmeneti szállást biztosító intézmények
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3b. ábra. Átmeneti szállás férőhelyek hajléktalanoknak
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Az intézményrendszer dinamikus fejlődését az 1. melléklet szemlélteti.
Kiemelem a népkonyhák (4. ábra) kezdeti fejlődési adatait: ez az elmúlt években
igen elterjedt szolgáltatássá vált, jóval meghaladva a hajléktalanellátás kereteit.
4. ábra. Népkonyhák
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A szolgáltatások még a Szociális Törvény előtt kiszámítható állami támogatást
kapták az iroda keretéből.
Az iroda működésének végére 136 intézményben, 4000 állandó és 500 ideiglenes férőhellyel és az említett szolgáltatási hálóval kiépült a hajléktalanellátó rendszer. A működést természetesen megalapozta a speciális szakmai munka kereteinek kidolgozása, a szakemberek képzése, felkészítése.
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A szakmai munka háttérintézményeként megalakult a peremhelyzetű csoportok módszertani osztálya, amely képzésekkel, szakmai anyagokkal, kiadványokkal, információval támogatta az e területen első lépéseit tevő szociális szakmát.
Az iroda kezdeményezésére jött létre a Hajléktalanokért Alapítvány. Az Alapítvány újabb erőforrások becsatornázásával támogatta a szolgáltatásokat, ellátta a
hajléktalanok érdekvédelmét, és kiegészítő szolgáltatásokat végzett, például közfürdőt működtetve.
A szociális jogi szabályozásban az iroda megteremtette a jogi alapját annak,
hogy a hajlék nélküli állampolgárok is más állampolgárokhoz azonos – szükség
szerint kiemelt – elbírálás alá essenek a szociális rászorultság szempontjából. A
Szociális Törvényben kialakított egységes szociális jogi szabályozás integrálta a
hajléktalanellátást a szociálpolitikai ellátások rendszerébe.

SZOCIÁLIS CSOMAGTERVEK
A csomagterv legnagyobb költségvetés-igényű része egy áremelkedést ellentételező szociális program kidolgozása volt alacsony jövedelmű nyugdíjasok és többgyermekes családok számára. A tartósan munkanélküliek a csomagterv keretében
egyszeri energiaár-kompenzációt kaptak.
1992-ben a került sor a távhőszolgáltatási díjak egyszeri kompenzálására, ahol
a díjak az átlagot kétszeresen meghaladó mértékben emelkedtek. Ehhez kapcsolódott a lakossági közüzemidíj-hátralék ügyét szolgáló program kidolgozása, a
Közüzemi Alap létrehozásával.
Hátrányos helyzetű kistelepülések nonprofit szerveződéseinek támogatásával
az iroda 16 településen teremtett foglalkoztatási lehetőségeket, segítő szolgáltatásokat. Jellemző volt a hagyományos cigány szakmák megerősítése, újraélesztése.

TELEPÜLÉSI VÁLSÁGÖVEZETEKET, KISTÉRSÉGEKET SEGÍTŐ SZOCIÁLIS
VÁLSÁGKEZELŐ PROGRAMOK

Kistérségi szociális válságkezelés
Az iroda széles körű komplex tevékenysége valósult meg a kistérségi szociális válságkezelő programok támogatási rendszerében.
Az elhúzódó gazdasági átalakulás eltérő mértékben érintette az ország egyes
területeit, melyek között az eltérő társadalmi-gazdasági adottságok eredményeként jelentős különbségek alakultak ki. Az elmaradott térségek sok helyen összefüggő nagy, területeket alkottak. E térségek komplex támogatására, felzárkóztatására indultak el a Kistérségi Szociális Válságkezelő Programok.
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A programok célja térségi, települési szociális ellátórendszerek és szociális válságkezelésre szolgáló módszerek kialakítása, fejlesztése, szociális célú munkahelyek létrehozása volt – lehetőség szerint foglalkoztatási, vállalkozási, kereskedelmi
folyamatok összekapcsolásával. A programok célzottan a helyi erőforrások igénybevételére összpontosítottak.
Az elmaradott térségekre célzott programok a helyi szükségletekre építettek,
figyelembe véve a lényeges és eltérő területi jellemzőket. A válságterületeken bevont önkormányzatok a lakossági szükségletekből kiinduló szociális válságterveket dolgoztak ki, erre alapítva a fejlesztéseket.
A programok eredményes működésének feltétele volt, hogy a támogatás több
évig tartson, a megvalósítás során többirányú forrásbevonással, egy település, térség felzárkóztatásához ugyanis legalább 3 éves folyamatos támogatás szükséges.
Ezért az évek során, ahogy a célterületek bővültek, a korábbiak sem kerültek ki a
támogatás hatálya alól.

CÉLTERÜLETEK
A program támogatási területei az iroda szervezésében a következőképpen alakultak:
1991-ben Ózd környékén helyzetelemzéssel indult a válságkezelés, melynek köszönhetően 22 millió Ft támogatás jutott a térségbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 településének 20 millió Ft jutott az év folyamán.
1992-ben – elsősorban megyei felzárkóztatásra irányuló kormányprogramokhoz csatlakozva – négy megyében indultak válságkezelő programok: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg után Nógrád és Békés megyében is, összesen 139 hátrányos helyzetű település bevonásával.
Az év folyamán három városi kiterjedésű program is indult: Ajkán, Komlón és
Ózdon. A felzárkóztató programok által nyújtott összes évi támogatás közel 200
millió Ft volt.
Az 1992-es támogatási adatokat a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
1993-ban második ütemként az előző esztendei négy megyében indultak programok, további új térségeket is bevonva a megyéken belül. Ezeken kívül Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében az agrár-munkanélküliségből és a mezőgazdasági szerkezetátalakításból eredő szociális problémák miatt
új kistérségi válságkezelő programok szervezésére került sor.
Hat megyében kormányhatározattal indított fejlesztési programhoz kapcsolódtak a válságkezelő programok. A kormányhatározattal nem érintett további öt
megyében is jelen voltak az iroda támogatásai, így az érintett megyék száma tizenegyre növekedett.
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A hét megyében összesen 424 települést vontak be a válságkezelő programokba, 323 millió Ft összegben.
A támogatási folyamatba bevont települések méreteloszlását mutatja az 5. és a
6. ábra, egyes társadalmi jellemzőit pedig a 7. és 8. ábra.
5. ábra. Pályázó települések száma
80

települések száma

70
60
50
40
30
20
10

50
1–
00
30

20

10

00

00

1–

1–

30

00

00

0

0

fő

fő

fő
0
00
20

00
0
–1
50

01

01
20

01
10

0

fő
00
–5

00
–2

10
1–
50

0

fő
0

fő
00

fő
0
50
1–

fő

0

6. ábra. Igényelt/elnyert támogatás (millió forint)
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7. ábra. A munkanélküliségi ráta (%)
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8. ábra. A cigány lakosság aránya (%)

1994-ben az iroda a terv szerint nyolc megye 21 kistérségének támogatását szerette volna elérni 364 település bevonásával, 371 millió Ft központi támogatás tervezve. Az év folyamán aztán a kormányváltás miatt az iroda és a kormánybiztosi
kinevezés megszűnt, a támogatási programok azonban más keretek és feltételek
között, de tovább működtek.
Az 1993-as támogatási adatokat a 4. melléklet tartalmazza.
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TÁMOGATÁSI TARTALMAK
A helyi igények eltérő jellege, a szociális problémák sokfélesége és az iroda munkatársainak kreatív gondolkodása okán a támogatási célok rendkívül sokszínűek
lettek. Némelyik csak egyszeri és sajátos módon adott segítséget egy-egy településen, egyes támogatások viszont későbbi hosszú távú, nagy rendszerek kezdő lépéseit jelentették.
A szociális válságkezelésre fordított összeg 85%-a közvetlen támogatásra szolgált: beszerzésre, beruházásra, felújításra. A közvetett támogatásokra a források
15%-a ment, ami a közhasznú munka igénybevételéhez szükséges önkormányzati rész átvállalását jelentette a kistelepüléseken.
A teljesség igénye nélkül kiemelek ebből az időszakból néhány támogatási célt:
A támogatások nagyobb csoportjai a helyi védelmi rendszer erősítését célozva
a következők voltak:
– idősgondozás;
– étkeztetés;
– a lakhatási feltételek javítása;
– közhasznú foglalkoztatás;
– szociális szolgáltatáshoz eszközbeszerzés, gépjármű;
– szociális ellátás kialakítása;
– szociális kereskedelem, vállalkozás;
– egyéb.
A támogatások cél szerinti eloszlását 1992-ből a 3. melléklet, 1993-ból a 4. melléklet mutatja be.
A későbbi szociális szolgáltatási rendszer alapjait fejlesztő támogatások is sokszor újszerű, egyedi elemeket hordoztak: nem ritkán különlegesnek számító, de a
helyzethez igazodó innovatív megoldások születtek a sajátos helyi szükségletekre
reagálva. Néhány konkrét támogatás tartalmát a mai szemmel szokatlan megoldási mód miatt emelem ki:
Lovas kocsi
Kistelepülések önkormányzatai néhány esetben lovas fogatot kaptak támogatásként. Ez a helyi erőforrásokkal fenntartható megoldás a település egészének
életét segítette, célzottan hozzájárulva a hátrányos helyzetű lakosság számára téli
tűzifa biztosításához.
Tejüzem
Domaháza és Hidvégardó tejüzeme ellátta a környező települések iskoláit iskolatejjel, s a felvásárlással a településen élők gazdálkodását is segítette.
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Szociális gazdaság
Ebben az időszakban a szociális gazdaság fogalma még csaknem ismeretlen volt
az országban, a válságkezelő programok ugyanakkor már sok esetben nyújtottak
szociális gazdaságfejlesztő támogatást. Ilyenek voltak például a szociális szolgáltató házak, a kisvágóhíd, a húsbolt és az inkubátorház.
Szociális diszkontboltok
Elsőként az országban a szociális kereskedelem máig fennmaradt mintáját hozta létre a válságkezelő programok keretében létrejött diszkontbolthálózat. A boltok működési módja több területen hozzájárult a rászorulók támogatásához.
Lakhatás
Az önkormányzat több településen vállalta, hogy nehéz helyzetben élő idősek,
cigányok lakásfelújítását elvégzi közhasznú munkásokat alkalmazva, a lakók saját
munkaerejét is bevonva a tevékenységbe.

Szolgáltatások
A „családi tűzhely” a kistelepülési szociális étkeztetés familiáris mértékű megoldását jelentette. Egy szokásos háztartás kapacitásának megfelelő konyhára építve egy aktív háziasszony ellátott korlátozott számú rászoruló embert a településen.
Szabályozási maradványa lett a szociális törvényben július 1-től megszűnt egyéb
főzőhely.
Ház körüli javítások
A válságiroda által támogatott házi segítségnyújtást fejlesztő programját néhány
települési önkormányzat szociális gyorsszolgálattal egészítette ki. Sok egyedül
élő, hátrányos helyzetű ember számára adott segítséget a program kisebb javítások megoldásában. A többnyire idős emberek otthoni életkörülményei a programok által hosszabb távon fenntarthatókká váltak.

Szociális innovációk, fejlesztések
Külön említést érdemel két kiemelkedő program, amely térségi válságkezelésből
máig tartó programmá, igazi szociális hungarikummá vált, széles társadalmi kört
érintve.
Falugondnoki hálózat
A súlyos szociális problémákkal és kielégítetlen szükségletekkel küzdő aprófalvak ellátási hiányainak enyhítésére a válságiroda modellkísérleteként 1991-ben
indult el a falugondnoki hálózat, amely később országosan is elterjedt, s a nemzeti ellátóhálózat része lett (9. ábra).
A falugondnokság alapvető célja, hogy elérhető, egyszerű eszközökkel enyhítse
az aprófalvak települési hátrányait, fékezze az elvándorlás mértékét.
A kistérségi válságkezelő programok keretében az önkormányzatok egy mikrobusz beszerzéséhez kaptak egyszeri támogatást. A fenntartást az önkormány-
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zatok állami működési hozzájárulásból, normatív támogatásból és saját erőből
biztosították (10. ábra).
A falugondnokság működtetéséhez kapcsolódó lakosságszámhatár ebben az
időszakban még 500 fő volt. Ez a határ 1999. október 1-től emelkedett 600 főre.
A válságkezelő programokba fokozatosan vonták be azokat a megyéket, melyekre jellemzőek voltak az aprófalvas térségek vagy a külterületi lakott területek.
1994-re már hét megye 163 településén működött falugondnokság.
9. ábra. Évente bevont új települések/falugondnokok száma
30

települések száma

25
20
15
10
5
0
1990

1991
Baranya
Borsod-A.-Z.
Szabolcs-Sz.-B.
Vas

1992

1993

Somogy
Nógrád
Bács-Kiskun
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Szociális földprogram
A szociális földprogram 1992-ben született mint keretjellegű aktivizáló szociális
program: előképe egy Kárpátaljai kísérlet nevű mozgalom volt a XIX. század végéről, majd a Közjóléti Szövetkezetek rendszere a XX. század közepén. A két törekvés hasonló célokkal jött létre, és az eszközei is rokonságot mutattak.
Elvi megfontolásuk a „ne halat adjunk, hanem hálót” mondásra épült. A vidéki
munkanélküliség, az aktivizálható erőforrások jelenléte volt az alap, az alkalmazott módszer pedig az önkormányzati igények összeilleszkedő sokaságához alkalmazkodott. Sok önkormányzat kért a válságkezelő programok során támogatást
termőföld vagy mezőgazdasági gépek vásárlására, vetőmagbeszerzésre. E gyakori
igényeket mind rendszerbe kellett foglalni.
A szociális földprogram célja, hogy elmaradott vidéki térségekben élő, szociálisan hátrányos helyzetű családok számára adjon támogatást, hogy önerejüket aktivizálva vezessék a saját gazdálkodásukat. A támogatás kedvezményes mezőgazdasági szolgáltatásokat, forgóanyagok biztosítását, földhasználati lehetőséget,
szakmai tanácsadást jelentett meghívásos pályázati program keretében.
Az 1993 eleji egyedi támogatásoktól kezdve 1994-ig összesen három megyében,
44 településen indult földprogram, melyre a válságiroda 59 millió Ft támogatást
juttatott. 1994-től erre a célra egyes kistérségekben önálló meghívásos pályázati
támogatási program is indult.

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK, VÁLSÁGENYHÍTŐ AKCIÓK
A rendszerváltást követő években voltak olyan negatív társadalmi jelenségek, melyek azonnali beavatkozást igényeltek. Az iroda ezek kezelésére több átmeneti intézkedést dolgozott ki, amelyek azonban hosszú távon nem illeszkedtek a hazai
szociálpolitikai rendszerbe.
Tejtermékutalvány
Az 1991–92-es tejtermék-áremelkedéshez kapcsolódva az iroda kidolgozta a
tejtermékutalvány – tejjegy – rendszerét, az önkormányzatok közreműködésével
tejjegyet biztosítva a szociálisan rászoruló személyeknek. 2 év alatt 365 ezer személy 1,1 milliárd Ft támogatásban részesült utalvány formájában.
Munkanélküliek támogatása
Az iroda 1992-ben dolgozta ki a munkanélküli ellátásban nem részesülő munkanélküliek szociális támogatási rendszerét. Az intézkedésre biztosított tárgyévi
központi forrás 800 millió Ft volt. A bevezetett rendszer szolgált alapjául a szociális törvényben szabályozott munkanélküliek jövedelempótló támogatásának.
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Gyorssegély Alapítvány
A kistérségi válságkezelő programokat egészítette ki az iroda keretében működő Gyorssegély Alapítvány válságenyhítő akciókkal. Jellemzően alapvető élelmiszerekből álló csomagot juttatott az Alapítvány az érintett területen élő rászoruló
lakosoknak. A településeken az akciók keretében kb. a lakosság ötöde részesült
csomagban. Ez időszak alatt mintegy 900 településen 200 ezer családnak segítettek, összesen 240 millió Ft értékű segélycsomaggal.
Az alapítvány segítségével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 településén szociális diszkontbolt nyílhatott. A boltokban alapvető élelmiszereket, háztartási vegyi és illatszereket árultak rendkívül olcsón, a rászoruló személyek pedig pénzbeli segély helyett az önkormányzattól kapott utalványokat válthatták be itt.

SZOCIÁLIS JOGALKOTÁSI FELADATOK
A rövid idő alatt nagymértékben átalakult társadalmi-gazdasági környezet számos, korábban nem tapasztalt szociális problémát hozott a felszínre. Szükségszerűvé vált a szociálpolitika reformja. A szociálpolitikai rendszerváltást célzó reform alapvető szabályozási eszköze, alap jogszabálya a Szociális Törvény lett,
melynek megalkotása nagyrészt a szociális válságkezelő programok kormánybiztosi koordinációjával, illetve felügyelete alatt történt. A törvény megszületése után több évig tartott a végrehajtási rendeletek kidolgozása.
Széles munkatársi körrel együtt dolgozva készült el a Szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, röviden a Szociális Törvény.
A jelenleg 25 éves törvény máig tartó hatállyal rakta le a hazai szociális ellátások
rendszerének az alapjait, biztosítva a fenntartáshoz szükséges állami finanszírozást.
A törvény bevezetéséhez kapcsolódott a települési egyenlőtlenségeket sok dimenzióban figyelembe vevő önkormányzati szociális feladatokat finanszírozó
rendszer kidolgozása, amely az iroda tevékenységéhez kötődött, felhasználva
benne a területi támogatásoknál szerzett tapasztalatokat.

Kapcsolatok
Külön említést érdemel az iroda széles kapcsolatrendszere, főleg az egyházi segélyszervezetekkel, s ezek közös programokban is testet öltöttek: ilyen volt például a
Máltai vonat a hajléktalanok számára, vagy hajó kialakítása ugyanerre a célra.
Tartós együttműködésükre példa a Gyorssegély Alapítvány vagy a Falufejlesz-
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tési Társaság. Kezdeményező szerepet vállalt az iroda a nagy ívet befutó Hajléktalanokért Alapítvány és a Gyorssegély Alapítvány létrehozásában is. A civil
szervezetekkel való együttműködés sokban bővítette a támogató tevékenység mozgásterét, s ez mind a mai napig így van.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az iroda 4 évének sokrétű tevékenységét nehéz összefoglalni. Az egyik jellemző a
rendkívül eltérő tevékenységekben történő aktív, innovatív és kezdeményező részvétel. Egészen távol áll egymástól egy lakosságot teljes körben érintő természetbeni támogatási akció és a területi önkormányzati támogatások rendszere. Éppígy
külön világ a hajléktalanellátás első szolgáltatásainak megszervezése a terepen, és
a törvényalkotás egyeztetési rendszerében történő érdekérvényesítés. Az iroda
munkatársai mindezen területeken eredményesen működtek: párhuzamosan dolgoztak a terepen és az íróasztal vagy a tárgyalóasztal mögött.
Egyszeri és maradandó elemek jöttek létre a 4 év alatt. Helyi problémák kezelésére előfordultak egészen egyedi megoldások, de születtek máig széles körben
működők is, mint például a falugondnoki hálózat vagy a szociális földprogramok
támogatási rendszere.
A válságkezelő programok a kétezres évek első évtizedében megújult formában
kibővültek a 3 éves kistérségi felzárkóztató programok formájában. Később egyes
támogatási elvek az uniós területi felzárkózási projektekben is megjelentek.
Az iroda által működtetett vagy befolyásolt rendszerekbe többmilliárdos nagyságrendű költségvetési pénz áramlott. A magas költségvetésű programok mutatják, hogy a 4 év alatt az iroda a hazai szociálpolitika meghatározó, legbefolyásosabb szervezete volt.
A viszonylag kis szervezet 4 éves tevékenysége több mint két évtizedes távolságból nézve rendkívül innovatívnak és hatékonynak bizonyult. Néhány munkatárssal és kormánybiztosi felhatalmazással a támogatási programok eredményei
meghaladták a válságkezelés idejének törekvéseit. Az iroda a magyarországi rendszerváltás meghatározó szakpolitikai intézményeként alapozta meg az elkövetkező idők szociálpolitikáját. 1994 végén az új szocialista kormány átszervezés
címén föloszlatta.
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MELLÉKLETEK

1. melléklet
A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer férőhelyeinek évenkénti alakulása
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2. melléklet
Az 1992. évi térségi válságkezelő programok során támogatott települések megyénként
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3. melléklet
Az 1992. évi válságkezelő programok szakmai tartalma megyénként (e. Ft-ban)
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4. melléklet
A kistérségi programok támogatása szakmai tartalom szerint megyénként, 1993ban (e. Ft)
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Kovács Ibolya

Amire lehetett építeni a szociális törvény
készítésekor

A rendszerváltás előtt már több szociális szolgáltatás működött, így a szociális
törvény elkészítésekor ezekre építettünk. Ez azért is egyértelmű volt, mivel többen
az alapszolgáltatások kialakításában is részt vettünk már a ’70-es években, vagy
annak hálózattá szerveződését irányítottuk.1
Alapvető szempontunk volt, hogy őrizzük meg a jót, ami már működik, és tegyük még jobbá, s hogy az alacsonyabb szintű szabályozás helyett a meglévő rendszerek is törvényi szintre emelkedve stabilizálódjanak, finanszírozási hátterük
váljon biztossá. Fontos volt számunkra, hogy volt mire alapoznunk, és a szakmai
elkötelezettség örömével írtuk a már működő szolgáltatási rendszerek szabályait,
s gondolkodtunk az újakon.2 Az elmúlt évek sokszor kényszerű változtatási szándékát látva meggyőződésem, hogy ma sem ártana ezt az építkezést követni a változtatásoknál. Törekedni kellene rá, hogy maradjon fenn, fejlődjön és korszerűsödjön az, ami évtizedek óta meghatározó eleme a szociális szolgáltatási
rendszernek, mivel a gyakorlat már bizonyította a létjogosultságát.
Minden működő rendszerben vannak stabil pontok, amelyekre érdemes építeni, a szociális szolgáltatások rendszerében is. Ezeket az előzményeket mutatom be
a szolgáltatások bevezetésének időrendi sorrendjében, továbbfejlesztésüket pedig
az ellátottak célcsoportjai szerinti intézményfejlesztésről szóló önálló cikkekben
fejtem ki bővebben.

1
A Szociális Intézetek Központjában (SZIK) országos módszertani központként már a ’70-es évek
elejétől modellkísérleteket végzett több alapszolgáltatás bevezetésében és a szakosított ellátások
profiltisztításában dr. Poór Sándor igazgató vezetésével Kőnig Éva, dr. Kiss Rózsa, Aranyosy Andrásné, Pesti Györgyné és Kovács Ibolya (Szabó Istvánné).
2
Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon (Esély, 2004, 4. sz.) című
írásában ezt olvashatjuk: „A régi képek új keretben.” Az 1993-ban elfogadott első Szociális Törvény
néhány kivételtől eltekintve a már korábban már létezett szolgáltatásokat nevesíti.
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A szegényházak átalakulása szociális otthonokká – egytípusú
otthonok, majd 1954-től szakosítás
Az elhagyottakról, az öregekről, a betegekről való gondoskodást sokáig az egyház
végezte. Hitvallásuk volt, hogy a hívők közösségében senkitől sem lehet megtagadni az emberhez méltó élet szükséges javait. A keresztény egyház olyan fontosságot tulajdonított a caritas gyakorlásának, hogy külön papi rendet, a diakonátust
iktatta be a szegények, özvegyek és árvák megsegítésére, s a caritas gyakorlására
szerzetesrendeket alapítottak. Nursiai Benedek 528-ban alapította Szent Benedek
rendjét, és Monte Cassino hegyén azt a kolostort, ahol gyógyfűkert, orvosi szoba,
kórház, szálló, koldusszoba, zarándokház, népkonyha kapott helyet, és szállást
adtak a hajléktalanoknak. Ezek az apátságok és utódaik sokszor afféle korai szociális otthonokként is működtek.
X. századi írásos emlékek tanúsága szerint Magyarországon a szerzetesrendek
kolostorai mellett a fejedelmek, püspökök támogatásával menedékhelyeket, kórházszerű intézményeket, ispotálykórházakat3 létesítettek. 1198-ból származik néhány adat a középkori Magyarország szerzetesrendjeinek szociális tevékenységéről. Fennmaradtak adatok Csicseri Miklós prépostról (1405–1441) is, aki a király
beleegyezésével ispotályt alapított a szegények számára.
A XIV. században az egyházi ispotályházak a városok szegényeinek jótékonysági intézményei voltak; később már a máshonnan való magatehetetlen öregek,
betegek, csavargók, koldusok számára is segítséget nyújtottak. Az ispotályokban
az ápolást, a szükséges teendőket eleinte maguk a betegek végezték, a XVII. században azonban már találkozunk a gondozómester fogalmával.
A XVI. században alapított ispotályoknak a város a fenntartójuk, befogadóképességükre pedig jellemző, hogy 40-46 főt láttak el. A munkaképeseknek kötelességük volt az intézet gazdasági és egyéb munkáiban segíteni. Az ispotályok, aggmenházak mellett említést kell tenni a szegényházakról, a szegényszobákról is. A
szegényház a legtöbb esetben a falu szélén álló, rossz állapotú épület volt: 4-8 fő
nyert itt elhelyezést. A szegényszoba egyetlen helyiségből állt, ide 1-3 fő kerülhetett. Ellátásukról, ápolásukról, a takarításról saját maguk gondoskodtak.
Az egyházak és a hatóságok igyekeztek megoldani a rászorulók ellátását, amely
ebben az időben kétirányú volt: nyílt és zárt gondozás. A nyílt szegénygondozás
az arra rászorulók részére pénzbeli (készpénz, szegénygyógyszerek) vagy természetbeni (ebédosztás, ingyen kenyér, tejakció, ruha és tüzelőosztás) támogatást

3
Ispotály: a latin hospitalis szóból, amely ma kórházat, menedékhelyet, menhelyet, beszállóhelyet
jelent. A keresztény ókortól kezdődően idegenek, zarándokok, betegek, szegények és rászorulók
gondozására fenntartott intézmény.
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nyújtott, a zárt szegénygondozás pedig az intézményi ellátást jelentette (közműhelyek, szegényházak, sínylődők házai, kórházak stb.).
A két világháború között különösen megnövekedett az ellátatlan öregek, betegek, szegények száma. A gondozási módszerek a szeretetotthoni ápolás, a kis-szeretetotthoni gondozás, a családi gondozás és a nyílt segélyezés voltak. A kis-szeretetotthonban fővárosi specialitásként azokat gondozták, akik például az
iskolázottsági szintjük, régebben betöltött társadalmi állásuk, magasabb életkoruk
miatt különleges elbírálást igényeltek. A családi gondozás azt jelentette, hogy egyegy családhoz kihelyezett rászoruló után a főváros gondozási díj címén annyit fizetett, amennyi a segély összege volt.
Az otthonok többségükben zsúfoltak, korszerűtlenek voltak, csupán élelmet és
fedelet biztosítottak. Ekkor még csak egyfajta szociális otthon létezett, ott helyeztek el minden rászorulót: együtt éltek a fertőző betegek, az elmebetegek, a fogyatékosok, az idősek, ahogy azok is, akiknek nem volt fedél a fejük felett, nem volt
gondozójuk, vagy rossz volt a szociális helyzetük.
A 6/1945 sz. miniszterelnöki utasítás kimondta, hogy Magyarországon a szociális gondoskodás az állam feladata. 1945-től és az ’50-es években azzal értek el
jelentős fejlődést, hogy a gazdag családok, az egyházak, a szerzetesrendek és a gyárak épületei állami tulajdonba kerültek, így a kastélyok, kúriák, nagy épületek
többségéből szociális otthonok lettek a megyei, fővárosi tanácsok fennhatósága
alatt.
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1952: a volt dohánygyár épületéből kialakították az ország 734 főt befogadó legnagyobb pszichiátriai otthonát, krónikus betegek ellátására, a Fővárosi Tanács
működtetésében

1951: a máriapócsi görögkatolikus templom melletti rendházból 100 férőhelyes
otthon jött létre, Fővárosi Tanács Idősek Otthona néven
1954-ben kezdődött el a szociális otthonok szakosítása. Az Országos Szociálpolitikai Tanács utasítására az addig egytípusú szociális otthonokból három típus
alakult ki (egyszerűen átköltöztették az ott lakókat a megfelelő típusba):
– a viszonylag egészséges idősek;
– a krónikus betegségben szenvedő idősek;
– a kórházi ellátást nem igénylő elmebetegek számára.
A különböző fogyatékosok intézeti gondozásának kialakulása az ’50-es évek
második felében történt meg. A vakok intézete már viszonylag korán, 1949-ben
állami kezelésbe került: itt dolgozó, tanuló és idős vakokat helyeztek el. Az értelmi fogyatékosok intézeti gondozása 1954-ben kezdődött a számukra kialakított
foglalkoztató intézetekkel. A fiatal mozgássérültek intézete 1957-ben jött létre, itt
a tanulók a tanulás, a képzés befejezéséig lakhattak. A hallássérültek részére nem
volt külön intézmény, ők a vakok, illetve a mozgássérültek intézetein belül kaptak
elhelyezést
A következő szakosítás 1980-ban történt a 3/1980. (III. 8.) Eü. M.-rendelet
alapján, ekkor a szociális intézmények szintén két típusát különböztették meg:

Rendszer és váltás.indd Sec4:70

2018. 10. 17. 11:07:05

Amire lehetett építeni a szociális törvény készítésekor | 71

a szociális otthonokét a következő altípusokkal:
– időskorúak szociális otthona;
– elmebetegek szociális otthona;
– szakosított szociális otthonok (itt külön épületben laktak a kórokozó-hordozók, a súlyos látásfogyatékos, a súlyos mozgásfogyatékos és a nem foglalkoztatható súlyos értelmi fogyatékosok),
és a szociális intézeteket, melyeknek alfajtái:
– a vakok és gyengénlátók szociális intézete;
– mozgásfogyatékosok szociális intézete
– és az értelmi fogyatékosok szociális foglalkoztató intézete.
Új szociális intézmények 1979-től épültek: típustervek alapján 200 férőhelyesre tervezték őket, 4-6 ágyas szobákkal, hosszú folyosókkal, külön foglalkoztatóval,
ebédlővel. A beruházáshoz a költségvetés biztosította a forrásokat.

A nyíregyháza-sóstói Szivárvány Idősek Otthona

NAPPALI ELLÁTÁSOK 1958-TÓL – ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA,
1975-TŐL HETES NAPKÖZI OTTHONOK
Már a ’60-as évek elejétől tapasztalható volt, hogy az idősek száma emelkedik,4 a
szociális otthonok viszont nem tudtak befogadni minden igénylőt, ugyanakkor
megnövekedett a kórházi ágyakon tartósan fekvő idősek száma is. A nők munkába állásával, a megváltozott lakáskörülményekkel, a többgenerációs családok szét4
KSH-népszámlálás: a 60 éves és annál idősebb népesség aránya 1870-ben a mindössze 5,1% volt,
1900-ban 7,5%, 2001-ben pedig már 20,4%.
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hullásával mind több idős, gondozásra szoruló emberrel kellett számolni, így új
gondozási formákra és módszerekre lett szükség.
1965-ben az elhelyezésre várók száma már meghaladta a 3300 főt. Ebben az
időben az intézményes idősgondozás számára 17 721 hely állt rendelkezésre, melyeknek nagy része még mindig korszerűsítésre várt.
A szociális otthoni szakosítás hívta fel a figyelmet arra, hogy szociális otthonokba bekerülnek olyan idős emberek is, akik nem lennének erre rászorulva, s
némi segítséggel még évekig a saját otthonukban élhetnének. Differenciálni kellett
a gondozási igényeket, így megszületett az öregek napközi otthonának intézménye. Létrejöttének szükségességét alátámasztotta az is, hogy a szociális otthoni
férőhelyek száma nem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, évről évre nőtt
az elhelyezésre várók száma, egyre hosszabb várakozási idővel.
Az 1960-as években az otthon maradást támogató ellátások létrehozása volt a
legfontosabb szociálpolitikai intézkedés. Az idősek gondozásának kötelezettsége
továbbra is állami feladat volt, de már a helyi tanácsokra hárult, így azok költségvetéséből kellett megoldani a fenntartást, biztosítani az épületet és a gondozói létszámot.
A ’60-as évek elején indították az öregek napközi otthonai modellkísérletet, elsőként a városokban, majd a tanyás településeken magukra maradt öregek érdekében, illetve azoknak az idős embereknek, akiknek életvitelük jobbítására ez a
gondozási forma megoldást nyújtott.
Az első öregek napközi otthona 1958-ban nyílt meg Budapesten, s 1961-ben már
13 ilyen intézmény működött, ahol 730 idős, családi gondozást nélkülöző, kedvezőtlen szociális helyzetben élő személy nappali gondozását látták el. Az első otthonok még szerény körülmények között üzemeltek, a hangsúly az étkeztetésen
volt.

A napközi otthonok szervezetéről, feladatairól megjelent 1962-es miniszteri
utasítás (7/1962. EüM.sz.) még így fogalmazott: „A napközi otthonok létesítési költségeit az állami költségvetésből fedezni nem szabad, hanem a létesítésnél társadal-
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mi erőforrásokra kell támaszkodni.” A működési költségeket ugyanakkor a helyi
tanács finanszírozta. A mennyiségi növekedéssel párhuzamosan minőségi változások is történtek, az étkeztetés mellett különböző kulturális, szórakozási lehetőségeket is biztosítottak.
A gyors fejlődést a felmerülő szükségletek mellett az otthonok alacsony működési költsége is segítette. Az egy gondozottra jutó évi költség 1961-ben 272 Ft, 1965ben 1076 Ft volt, szemben a szociális otthon egy férőhelyre jutó több mint 14 000
Ft-os kiadásával. Közrejátszott még egy tényező: a szociálisotthon-létesítés megyei,
városi tanácsi hatáskör, napközi otthon viszont községi hatáskörben is létrehozható, akár pár üresen álló helyiség átalakításával. Ez lehetőséget adott arra, hogy
meginduljon a falvakban élő idősek szervezett keretek között történő ellátása.
A községekben népszerűvé vált ez a gondozási forma. 1965-ben még csak 75
napközi otthon működött 2529 hellyel, 1978-ban már 800 napközi otthon 22 000
személy számára. A napközik döntő többségét szolgálati lakásokból, középületekből (tanácsháza, óvoda, parókia, posta stb.) alakították ki. Új beruházással ilyen
célú létesítménnyel kapcsolatban 1973-ig nem is találkoztunk.
Mivel a falvakban működő öregek napközi otthonából (főleg télen) többen nem
tudtak éjszakára vagy hétvégére hazamenni, a következő lépés a hetes napközi
otthon megszervezése volt, elsőként 1975-ben, Szentmártonkátán.

A megye szétszórt településeiről, tanyáiról nehéz volt eljutni a napközi otthonokba, a hagyományos elhelyezésre viszont a korlátozott szociális otthoni férőhelyek miatt igen sokáig kellett várniuk a rossz egészségi állapotú és elhanyagolt körülmények közt élő időseknek. Így a szükség kényszerítette rá a megyét az új utak
keresésére. Más megyék is egyre több helyen bevezették ezt az ellátási formát, s
1984-ben már 32 hetes napközi otthon működött, közel 500 férőhellyel.5
5
Szabó Istvánné: Időskorúak szociális gondozása, in: Jogosultság, gondoskodás, ellátás – „Öregedés
falun”, Budapest, OTKA-kutatás, 1989.
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1966-TÓL ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Az 1930-as évek nagy gazdasági válságának idején Egerben egyházi kezdeményezéssel kialakult a szegénygondozás új rendszere, melyben a gyűjtést és a gondozást
társadalmi szervek végezték. Ekkor alakultak ki a mai házi gondozásnak nevezett
ellátás csírái. Egyházi alkalmazottak, ferences rendi nővérek látták el a feladatokat, a helyszínen felkeresve a szegényeket, s az elhagyott betegek, öregek gondozásában is aktívan részt vettek. Az egri normás szegénygondozás pozitív eredményei arra késztették a belügyi kormányzatot, hogy ezt az ellátási módot mint
magyar normát a városokban és – főszolgabírói engedéllyel – egyes nagyobb községekben is bevezesse, a világháború idején azonban a hálózatot felszámolták.
Az Egészségügyi Minisztérium6 1966-ban tette meg az első lépéseket az otthon maradást segítő ellátások új típusának megszervezésében, amikor három
városban: Egerben, Kőszegen és Pécsett kísérleti jelleggel hivatásos házi gondozókat állított munkába.
A megemelkedett igények arra kényszerítették a tanácsi szerveket, hogy saját
erőből maguk is alkalmazzanak házi gondozókat: 1969-ben már minden megyében, de főként a városokban működtek ilyenek, összesen 112 fővel, akik közel 5700
embert láttak el. Igen sok helyen spontán módon jelentkeztek egyének és kollektívák, hogy társadalmi munkában segítsenek a rászorulókon. A gondozást végzők
84%-a társadalmi munkás volt, ők azonban csak az ellátottak 27%-át látogatták.
Ez abból is adódott, hogy nagyobb létszámú kollektívák, brigádok kerestek fel
időnként egy-egy idős embert. Ily módon egy hivatásos gondozóra igen sok, átlagosan 50 idős ember ellátása jutott, ezért egy gondozottat csak havi néhány alkalommal tudtak felkeresni.
Bár igen rövid idő alatt mindenki körében kedvező fogadtatásra talált ez a gondozási forma, az egészségügyi miniszter 1970-től egy újabb kétéves kísérlet „eredményességétől” tette függővé a további fejlesztést. A kísérleti modellben önkéntes
gondozók végezték a munkát, csupán jelképes tiszteletdíjért, őket pedig egy főfoglalkozású vezetőkből álló apparátus irányította és ellenőrizte. A további fejlesztést
is úgy határozták meg, hogy ezt a típusú gondozást kell fejleszteni: hivatásos főfoglalkozású házi gondozókat nagy lélekszámú, zárt településeken kívántak alkalmazni. Sokáig ez az elv határozta meg a házi gondozást. A gyakorlat azonban hamar felmutatta a társadalmi gondozás hátrányait: az önkéntesek nem
mozgósíthatók ott és akkor, ahol éppen szükség lenne rájuk
Állami szinten a házi gondozás fejlesztése először a IV. ötéves terv irányelveiben szerepelt,7 aztán a költségvetési keretszámokat mégsem hagyták jóvá. Ennek
6
Az akkori Egészségügyi Minisztériumban működő Szociális Főosztály munkatársaival: dr. Völgyi
Lajos főosztályvezető, dr. Nagy Tibor, Jakab Anna, dr. Kasza Ilona.
7
Negyedik ötéves terv, 1971–1975.
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ellenére az alulról jövő kezdeményezéseknek s a helyi tanácsok vállalkozó- és áldozatkészségének köszönhetően komoly fejlődést mutatott ebben az időszakban.
Így 1975-re már 650 tanácsi és 380 egyéb intézménynél (napközi otthonban, szociális otthonban, termelőszövetkezetben) alkalmazásban álló hivatásos, 3300 tiszteletdíjas és 3700 tiszteletdíj nélküli társadalmi aktivista látott el több mint 22 000
idős embert.
Közkedvelt formává vált az idősek körében ez a gondozástípus, örömmel fogadták, hogy lakásukat, megszokott környezetüket rosszabbodó egészségi állapotuk,
szociális helyzetük miatt sem kell minden esetben elhagyniuk, hanem külső segítséggel otthon maradhatnak.
„A házi gondozói szervezetet a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága az 1970es években az egyik legkorszerűbb gondozási formának ítélte, ezért 1969-től a kerületek új létszám- és bérkeretet kaptak a fejlesztésére. 1969. december 31-én még
csak 6 főállású gondozónő és 40 részmunkaidős dolgozott a fővárosban. 1972. december 31-én ez a létszám már 79, illetve 250 volt. A látogatások száma ez alatt az
idő alatt 24 000-ről 162 000-re emelkedett, igaz, az ellátottak száma csak 50%-kal
nőtt (2203-ról 3375-re, ami nagyjából heti egy látogatást jelentett). Ezzel párhuzamosan bővült az öregek napközi otthonaiban a szolgáltatások köre: itt már nem
csupán meleg ételt kaptak a nyugdíjasok, hanem meghosszabbított nyitva tartással
a kerületi idősek társasági életének is egyre inkább központjává, egyfajta nyugdíjas
klubbá váltak. Ezzel elsősorban az idősek társadalmi elszigeteltségén igyekeztek enyhíteni. A körzeti orvosi rendelők tehermentesítése végett az idősek napközi otthonaiban heti egy-három alkalommal orvosi rendelést is tartottak. A házi gondozás
összekapcsolódott a napközi otthonokkal: több kerületben az otthonok vezetői irányították a házi gondozás megszervezését is.”8
A házi gondozás az idős ember igényeihez leginkább alkalmazkodó gondozási
forma. Megszervezését gazdaságossági szempontok is indokolták. Költségigénye
igen alacsony volt, főleg, ha a társadalmi munkára építettek (1970-ben az egy gondozottra eső havi kiadás nem érte el a 300 Ft-ot). Mindezen felismerések és a gondozóhálózat fejlődése ellenére jogi szabályozásra csak 1976-ban került sor.
A 4/1976. (IV.10.) Eü. M.-rendelet szerint a gondozó szolgálat feladata, hogy segítséget adjon életvitelük biztosításához azoknak az időseknek, akik önmagukat
ellátni nem képesek, gondozójuk nincs, és szociális helyzetük indokolja a támogatást. A gondozást elsősorban önkéntes társadalmi gondozók bevonásával kell
megszervezni, akik tevékenységükért pénzbeli juttatásban részesülhetnek. Ez az
összeg akkor maximum havi 700 Ft lehetett, amit csak azok kaptak meg teljes öszszegben, akik ágyban fekvő, rendszeres gondozást igénylő idős embert láttak el.

8

Jelentés a fővárosi és kerületi tanácsok szociálpolitikai tevékenységéről, BFL FT 1973. december 10.,
57–59.
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Így a társadalmi gondozás két típusa alakult ki: a tiszteletdíjas és a tiszteletdíj nélküli hálózat.
A munka megszervezésére és ellenőrzésére főállású szervező gondozókat állítottak be. A rendelkezés szerint: „A szociális gondozás indokolt esetben hivatásos
gondozókkal is ellátható.” Az egész hálózat irányítására vezető gondozókat alkalmaztak; számuk a szervező gondozókkal együtt 1976-ban 180 fő volt.
A szociális étkeztetés az anyagi ellátás (segélyezés) egyik formájaként napi egyszeri meleg étel igénybevételét jelentette. Az új rendelkezés a területi gondozásban
szerepeltette és a gondozási központ feladatává tette ennek lebonyolítását, megszervezését. A gyakorlatban addigra már több helyen a napközi otthon volt az
ételosztás helye, illetve a házhozszállítást az ebédet igénylők számára sok esetben
a házi gondozók végezték. 1986-ban 39 448 fő részesült szociális étkeztetésben,
54%-uk egyben házi gondozott is volt.

TERÜLETI VEZETŐ GONDOZÓK 1986-TÓL, GONDOZÁSI KÖZPONTOK
A fordulópontot a területi gondozás volumenének növekedésében 1987 jelentette.
A 10/1986. (XI. 24.) Eü. M.-rendelet újraszabályozta, új alapokra helyezte ezt az
ellátást, lehetővé téve, hogy a házi gondozási formák egymáshoz kapcsolódva, átfogó ellátási rendszerként működhessenek. A rendelet érdeme, hogy megfogalmazza a szociális alapellátás kiépítésének igényét, kijelölve annak intézményéül a
gondozási központot.
A gondozási központok (később alapszolgáltatási központok néven is szerepeltek) kialakításával, az alapellátás kiépítésével az volt a cél, hogy az országban
ne legyenek ellátatlan területek, minden idős ember tartozzék valahová (hasonlóan az egészségügyi ellátáshoz, ahol minden állampolgár valamely egészségügyi
intézményhez, körzeti orvoshoz tartozik).
A központok a területi gondozás már meglévő integrációjára, az öregek napközi otthonára mint bázisintézményre épültek. A gondozási központ vezetője felelős
az illetékességi területén felmerülő gondozási igények kielégítéséért, az igényfeltárásért, az ottani idősek életének figyelemmel kíséréséért. Ez óriási feladat volt,
egyben újdonság is a hálózatban dolgozóknak, mivel addig a sokszor egymástól
függetlenül működő szervezetek csak azokat látták el, akik már bekerültek a hálózatba, „gondozottakká” váltak. Aki még csak „rászorulók” voltak, kimaradtak
a gondoskodásból. A központoknak tehát ismerniük kellett a területükön élő minden idős ember helyzetét, több figyelmet fordítva a megelőzésre.
Gondozási központot – és a központokhoz tartozó valamennyi formát – alapellátó funkciójából eredően községi, nagyközségi, városi jogú nagyközségi, városi (megyei városi) és fővárosi kerületi tanács hozhatott létre, kijelölve annak illetékességi területét. Működésük több tanács közigazgatási területére is
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kiterjedhetett a tanácsok közötti társulás, együttműködési megállapodás alapján.
A központok munkájának koordinálása, szakmai irányítása, szervezése, ellenőrzése a területi, illetve a megyei vezető gondozók feladata volt.
A területi gondozás szociális alapellátásként való megszervezése együtt járt a
gondozásban részesíthetők körének bővülésével, szociális helyzettől függetlenül.
Erre az új rendelkezés adott lehetőséget: „gondozásban kell azokat részesíteni, akik
számára életkoruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt ez szükséges”.
Mivel a gondozási központok rászorulók életviteléhez nyújtottak segítséget a saját
környezetükben, már nem csak az idősek ellátását végezték; kisebb számban ugyan,
de fogyatékos személyekkel is foglalkoztak.

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 1985 – MODELLKÍSÉRLET
A ’70-es évek végén Magyarországon egy jelentős kutatási program kezdődött,
amely „Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Magyarországon” címen vált ismertté.
A kutatási program a társadalmi devianciák kialakulásának okait, elterjedtségét,
megjelenési formáit vizsgálta, s javaslatokat fogalmazott meg az ilyen zavarok elleni tennivalókra.
A javaslatok körében egyetlen jelentős új intézményként a családgondozó állomások hálózatának kialakítását célozták meg, melynek kettős szerepet szántak:
– területi ellátásként családgondozási, szociálpolitikai, mentális ellátás biztosítását,
– valamint az illetékességi területükön önállóan működő állami és társadalmi
hálózatok koordinálását, szakmai felügyeletét.
15-20 éves távlatban egy családcentrikus, alapellátás-jellegű humánszolgáltatásokat biztosító családgondozói és mentális egészségügyi intézményhálózat kiépítésére tettek javaslatot. Úgy gondolták, hogy ez a hálózat országos méretekben képes lesz ellátni a különböző deviáns viselkedésformák megelőzésének feladatát. A
fenti javaslatnak megfelelően 1985-ben Budapesten és néhány vidéki településen
létrejöttek az első családsegítő intézmények, családsegítő központ elnevezéssel.
Az új intézmények munkatársai különböző területekről érkeztek, döntő többségük felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A szaktárca rövid felkészítést szervezett részükre, mielőtt elkezdték működésüket. Az intézményeket fenntartó tanácsok célzott anyagi támogatásban részesültek. A Központi Népi Ellenőrzési
Bizottság 1987-ben azzal a céllal vizsgálta meg a családsegítő központokat, hogy
a kísérleti szakasz lezárultával rendezni lehessen a tartalmi továbblépést még gátló problémákat. A vizsgálati jelentés a családsegítő központok sokszínűségéről,
széles spektrumú tevékenységéről szólt. A KNEB-vizsgálat a kísérletet eredményesnek tekintette, javasolva a családsegítő központok országos hálózattá szervezését és tevékenységük kormányzati szintű szabályozását. A KNEB-jelentést kö-
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vetően növekedett a családsegítő intézmények száma, 1990-ben már 83 ilyen
működött, jórészt családsegítő szolgálat elnevezéssel. Az intézmények jogi szabályozásának kérdésében ugyanakkor hosszú ideig semmi sem történt. A családsegítők egymáshoz jártak tapasztalatcserére, maguk szerveztek továbbképzéseket,
külföldi szakirodalom fordításából tanulták a szakma alapjait.

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT – AZ 1991. ÉVI PÁLYÁZAT
A falugondnokság gondolatát Kemény Bertalan fogalmazta meg elsőként, mikor
a ’80-as években a Városépítési Tudományos és Tervezési Intézet munkatársaként
szembesült azzal, hogy egyes falvakat fejlesztendőnek, másokat életképtelennek
minősítenek. A falugondnokság új típusú válasz volt a problémára, mivel minimális
forrásigénnyel érdemi fejlesztés lehetőségét jelentette mind a falu külső kapcsolatai, mind a falu belső élete szempontjából. 1989-ben Kemény Bertalan elnökségével megalakult a Falufejlesztési Társaság. Nagyrészt az ő munkájuk eredményeképpen indulhattak el 1990-ben az ország talán legrosszabb helyzetű területén, a
Csereháton az első falugondnoki szolgálatok, akkor még a megyei tanács támogatásával.
1991-ben indította az ágazati minisztérium azt az évente ismétlődő, meghívásos pályázatsorozatot, amely a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiépülését eredményezte. Ennek lebonyolításában vállalt főszerepet Szanyi Éva, aki minisztériumi munkatársként felkarolta és 1990-től 2003-ban bekövetkezett haláláig
képviselte és támogatta a falugondnokság ügyét. Évről évre újabb megyékre terjesztették ki a pályázati lehetőséget, míg 1998 óta már az ország összes érintett települése pályázhat. Ezzel párhuzamosan jöttek létre a falugondnoki egyesületek
az egy vagy több megye területén dolgozó falugondnokok összefogásával.
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás szabályozására elsőként a
szociális törvény adott lehetőséget.

A TOVÁBBFEJLESZTÉS IGÉNYE – 1993
A szociális törvény előkészítésekor a fenti intézményrendszer már kijelölte az utat
a szabályozáshoz, így a szociális szolgáltatásokat a törvény két részre osztotta:
alap- és szakosított ellátásokra.
Az alapellátások közé sorolták a házi szociális gondozást, a házi gondozószolgálatot, majd házi segítségnyújtás néven a saját környezetben történő gondozást,
az étkeztetést, a gyermekek napközbeni ellátását, valamint a családsegítést. Jelentősebb hatással a szakterületen dolgozókra azonban az alapellátások részletszabá-
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lyai voltak: a gondozási tevékenység, az adminisztráció, a más szervekkel való
együttműködés.
A szakosított ellátások körében differenciáltabb lett az intézményrendszer, ami
további szakosítási feladatokat generált: az ápolást-gondozást nyújtó intézmények
maradtak a hagyományos szociális otthoni gondozásnál, mellettük új csoportot képeztek a rehabilitációs intézmények, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
(hetes napközi otthon = szállást biztosító idősek klubja, majd átmeneti gondozás),
illetve ide kerültek be a nappali ellátást nyújtó intézmények is (az öregek napközi
otthona helyett az idősek klubja). A szakmai tartalomban jelentős változást hozott
a személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I. 30.) NM-rendelet, amely részleteiben meghatározta az irányokat
(hatályon kívül helyezte az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 2000. I. 22-től).

ÖSSZEGZÉS
25 év távlatából is elmondható, hogy az akkor megfogalmazott szociálpolitikai
szakmai irány helyes volt: elsődlegesen az alapellátásokat kellett fejleszteni, mivel
az gazdaságosabb és humánusabb szolgáltatás – ehhez azonban az éves költségvetési támogatások nem járultak hozzá elegendő forrással, az önkormányzatok
számára előírt kötelezettségek így a források függvényében teljesültek, vagy elmaradtak, azaz a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem mindenütt biztosított, és
nem fedi le megfelelően a szükségleteket. A szociális szolgáltatási rendszer alapjait azonban törvényi szinten lefektették 1993-ben, s ez a szabályozás azóta is működik.
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Törvény és statisztika

„A statisztikai vizsgálat azon meggyőződésre épül, hogy a széles körűen elérhető,
jól megalapozott információ a társadalom előnyére válik. […]
A statisztikusok feladata, hogy kiaknázzák a megnyíló lehetőségeket, kiterjesszék
a statisztikai vizsgálatok körét, és nyilvánosságra hozzák ténymegállapításaikat a
társadalom hasznára és épülésére.”1
Kulcsszavak: szociális statisztika, tényeken alapuló döntéshozatal.

25 ÉVVEL EZELŐTT… A MÚLT
A rendszerváltás nemcsak a magyar társadalom és gazdaság szerkezetében végbemenő gyökeres változások szükségszerű velejárója volt, hanem elkerülhetetlenné tette a statisztikai rendszer átalakítását is, hiszen a hivatalos statisztika célja,
hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet
állapotáról. A változtatás kihatott az egyes szakstatisztikák tartalmára, módszertanára, az adatgyűjtési és feldolgozási technikákra, a tájékoztatási kötelezettségekre és formákra egyaránt.
A társadalom öregedése, pluralizálódása, az új társadalmi problémák (munkanélküliség, hajléktalanság stb.) megjelenése folytán egyre nagyobb teher hárult a
szociális ellátórendszerekre, mind többen igényeltek szociális juttatásokat, ami
differenciáltabb támogatási, szolgáltatási rendszer bevezetését tette szükségessé.
Az igények és a lehetőségek közötti szélesedő szakadék a szűkös anyagi erőforrások hatékonyabb, eredményesebb felhasználását követelte meg, ezért felértékelődött a statisztika szerepe az ellátások célzottságának, hatékonyságának, színvonalának, fenntarthatóságának kérdése és a tervezés, tervezhetőség, kiszámíthatóság
szempontjából.
A statisztika többféle módszerrel tudja a megfigyelendő jelenségeket számba
venni. A szociális helyzet felmérésében a legnagyobb szerep a lakossági felvételeknek jut, hiszen a szükségletek, az igények, az ellátást igénylők jellemzőinek megismerése a potenciálisan érintett személyek megkérdezésével történhet. A másik
lehetséges adatforrás az intézményi adatgyűjtések köre, amely az önkormányza1

A Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) közgyűlése által 1985. augusztus 21-én elfogadott Statisztikusok Szakmai Etikai Kódexe.
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toknak és a szolgáltatások egyéb fenntartóinak, működtetőinek kötelezően elrendelt adatszolgáltatása által leginkább az ellátórendszer bemutatására alkalmas.
A harmadik út az adminisztratív nyilvántartások és regiszterek adatainak statisztikai célú hasznosítása, amelynek – napjainkban – kiemelt prioritása van a hazai
statisztikai fejlesztési elképzelésekben, bár más európai, főleg skandináv országokhoz képest még gyerekcipőben jár.
E három lehetőség közül a szociális terület bemutatásában, leírásában az elmúlt
25 évben leginkább az intézményi statisztikák játszottak meghatározó szerepet,
az egyéb adatforrások pedig kiegészítő vagy háttérinformációk voltak. Az intézményi adatgyűjtők a jogszabályokból kiindulva fogalmazzák meg kérdéseiket,
használva az ott leírt definíciókat, kategóriákat, s elsősorban a törvényi, rendeleti
előírások érvényesülését tudják mérni, ám számos releváns kérdés megválaszolásához, például a szükségletekre, az ellátások megfelelőségére, hatékonyságára stb.
vonatkozóan nem nyújtanak támpontot.
Magyarországon statisztikai adatgyűjtés kötelező elrendelésére a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai jogosultak. A szociális területet érintő adatszolgáltatások
kialakítása, megszervezése a rendszerváltás után jellemzően az ágazati minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban KSH) közös irányításával,
koordinációjával zajlott. A hivatalos statisztikák mellett számos kutatás, helyi vagy
célzott kismintás felvétel is készült: ezek olyan kérdésekre keresték a választ, amelyek a rendszeres, nagymintás vagy teljes körű adatgyűjtésekből nem voltak elérhetők.
Az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) megszületése előtt kormány- és
miniszteri rendeletek sora szabályozta a szociális ellátásokat, az ellátáshoz jutás
feltételeit és a finanszírozás részleteit, a szükséges adatok gyűjtése, ellenőrzése és
megyei szintű összesítése pedig a megyei tanácsok feladata volt, azok egészségügyi
osztályai vagy különböző háttérintézményei végezték. A rendszerváltás után megalakult új önkormányzatok ezeket a feladatokat nem vállalták át, ezért a KSH és
a Népjóléti Minisztérium megállapodott, hogy 1992-től a KSH végzi a népjóléti
statisztika teljes területét felölelő statisztikai adatok begyűjtését, feldolgozását és
publikálását mind megyei, mind országos szinten.
A szociális törvény bevezetését előkészítő tervezetben a változó társadalmi-gazdasági környezet és az elégtelen szabályozás szerepelt az indoklásban: „Jelenleg a
társadalmi-gazdasági felkészültségek, a növekvő munkanélküliség, a profiltisztítást
igénylő társadalombiztosítás a szociálpolitika feladatkörének bővítéséhez vezet, illetve új szociális igényeket keletkeztet. Ezen feladatok ellátásának szabályozását
igazítani kell a már meghozott törvényekhez, illetve az elavult szabályokat is újakkal kell felváltani. Mindezekből, valamint a hatékonyabb szociális ellátórendszer
megteremtésének szükségességéből adódik e terület átfogó – törvényi szintű – szabályozásának igénye.” A javaslat e követelményeknek úgy kíván eleget tenni, hogy
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bővíti az önkormányzatok lehetőségeit, felelősségét a települési szociálpolitika
megvalósításában, szélesíti – elsősorban a személyes gondoskodás körében – a
nem állami szervezeteknek (egyházaknak, vállalkozóknak stb.) a szociális ellátórendszerek működtetésébe való bekapcsolódásának lehetőségeit.
1993 nemcsak a szociális ágazat számára jelentett mérföldkövet az ellátások
szabályozásában, hanem a statisztikai tevékenységre vonatkozóan is új korszak
kezdete volt.
Az 1993. évi statisztikai törvény2 megalkotását az Szt.-éhez hasonló érvek indokolták: „…a statisztikai tevékenységnek és e tevékenységet szabályozó törvénynek
összhangban kell lennie a társadalmi, gazdasági, politikai viszonyokkal és a jogrendszerrel. A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény a megalkotása óta bekövetkezett változások hatására már elavult, szabályozási megoldásai nem illeszkednek
az utóbbi években kialakult alkotmányos és intézményi rend keretei közé, terminológiája részben túlhaladottá és értelmezhetetlenné vált.” Ennek megfelelően a statisztikáról szóló törvényjavaslat a következő alapelveket fektette le:
1. egy szolgálatba kell összefogni a Központi Statisztikai Hivatal, a minisztériumok és egyes országos hatáskörű szervek statisztikai tevékenységét;
2. az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó adatgyűjtéseket országosan egységes statisztikai adatgyűjtési program tartalmazza;
3. a program tartalmát az érdekképviseleteket is magában foglaló, szakemberekből álló bizottság véleményezze;
4. a statisztikai adatfelvételek eredményeként létrejövő adatállományok legyenek nyilvánosak;
5. az adatfelvételek során kerülni kell az adatszolgáltatók felesleges terhelését,
ezért széles körben legyen lehetőség a már meglévő statisztikai adatállományok
cseréjére és az adatállományok statisztikai célú felhasználására;
6. messzemenően védeni kell az adatszolgáltatók személyiségi jogait.
Az adatgyűjtések vonatkozásában a statisztikai törvény a tárgyévre vonatkozó,
kötelező adatszolgáltatással járó adatgyűjtéseket egyetlen programban, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (a továbbiakban OSAP)3 foglalta össze.
Az eljárás szerint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az általuk
végrehajtani kívánt adatgyűjtési javaslataikat eljuttatták a KSH-hoz, a KSH ezt
kiegészítette a saját adatfelvételeivel, és javaslatot tett a Kormánynak a program
elfogadására. A Kormány az általa elfogadott programban felsorolt adatgyűjtéseket minden kijelölt adatszolgáltató számára kötelezővé tette. Az, aki az előírt rendelkezések szerint adatszolgáltatásra kötelezett, a tőle kért adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben és módon köteles szolgáltatni,
ezáltal biztosítva a megfelelő statisztikai minőséget.
2
3

Az 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról.
2017-től Országos Statisztikai Adatfelvételi Program.
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Tehát 1993-ban a felnőttvédelmi szociális statisztika alapjául szolgáló mindkét (a szociálpolitikai és a statisztikai) jogszabályi pillér változásban volt, ami nem
könnyítette meg a magas szakmai színvonalú, biztos módszertani alapokon nyugvó, összehasonlítható adatsorokat produkáló statisztikai eredmények előállítását,
közlését.

AZ ÁTMENET
A szociális ágazati adatok bemutatását szolgáló egyik kiadvány, az 1991-es vonatkozási évről szóló, 1992 végén kiadott Információs évkönyv bevezetője így kezdődik: „…az átmenetek korát éljük. Az, ami volt, az már nincs, de az, ami van, az
még nem állt össze, még nem alakult ki.” Ez a megállapítás jól foglalja össze az időszakot jellemző helyzetet, és még hosszú évekig érvényes maradt.
Átmenet volt tapasztalható az 1991. évi adatszolgáltatás szervezeti kereteinek
alakulásában is, mivel a közigazgatási hatáskörök változásával a megyei tanácsok
(illetve jogutódaik, a megyei önkormányzatok) elvesztették adminisztratív jogosítványaikat ahhoz, hogy statisztikai beszámolókat kérhessenek a megye települési önkormányzataitól és szociális intézményeitől. Ezt a szerepet az ÁNTSZ, illetve annak a helyi szervei vették át: az illetékességi területükön összegyűjtötték
az adatokat, ám a feladat teljesítéséhez szükséges szakértelem és intézményi kapacitás hiányában ez nem valósult meg teljes körűen. A hiányzó adatok bekérését, a
hibás tételek egyeztetését, javítását a Népjóléti Minisztérium egyik háttérintézményében, a Nyugdíjas Egészségügyi Dolgozók Otthona Módszertani Osztályán dolgozó néhány szakember vállalta át, akik a terület statisztikai eredményeit tartalmazó Információs évkönyv összeállításáért voltak felelősök.
Az információgyűjtés nehézségeit fokozta, hogy mind a szociálpolitika, mind
a szociális igazgatás keretei kialakulatlanok voltak, az önkormányzatok saját működésüket igyekeztek megszervezni, a statisztikai adatszolgáltatási adminisztráció
megteremtése, üzemeltetése alacsony prioritást kapott ebben az időszakban. Ráadásul az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebb önkormányzatok esetében ez a probléma tartósan megmarad, hiszen erőforrásaik kimerültek abban, hogy képesek
legyenek saját alapfeladataikat teljesíteni, az új finanszírozási szabályoknak megfelelni és a település lakosainak alapvető szociális szükségleteit kielégíteni.
Már ekkor megjelentek – noha még csak igen kis arányban – a nem állami intézmények (pl. az egyházaknak átadott szociális otthonok képében), amit sem a
közigazgatás, sem az adatszolgáltatási rendszer nem tudott kezelni, így a nem állami intézmények működéséről eleinte nem keletkezett értékelhető adat. Napjainkra valamennyi intézmény összes jellemzője megismerhető a fenntartók elkülönített csoportosítása szerint is.
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1. ábra. Az átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények telephelyeinek száma és a
fenntartó típusa szerinti megoszlása, 2017

27

Települési és
fővárosi önkormányzat/
Önkormányzati társulás
Egyház/Egyházi intézmény

187

Nonprofit gazdasági társaság/Alapítvány/
Egyesület/Közalapítvány/
Egyéni vagy társas vállalkozás
Központi költségvetési intézmény

Készítette: Gregorits Péter (KSH)

1993-as megjelenésekor a Szociális Törvény a pénzbeli és a természetben nyújtott támogatásokon (összesen 9 féle4 ellátás feltételeinek meghatározásán) túl még
csak négy alapellátást nevesített: a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, a családsegítést, valamint 1997. november 1-ig a gyermekek napközbeni ellátását, ugyanakkor 2003. január 1-től speciális alapellátási feladatok (közösségi pszichiátriai
ellátás, támogató szolgálat) is megjelentek a jogszabályban, majd 2005. január
1-jétől már 10 alapszolgáltatást határozott meg, átsorolva ide a nappali ellátási formákat is. Ezután – napjainkig bezárólag – csak egyetlen változás történt, mikor
az alapellátási feladatok között megszűnt a szociális információs szolgáltatás.
A szakosított ellátási formák között a törvény születésekor a következőket találjuk: 1999. október 1-ig a külön törvényben meghatározott közoktatási intézménynek nem minősülő bentlakásos gyermekintézmények; ápolást, gondozást
nyújtó intézmények; rehabilitációs intézmények; 2005-ig ide tartoznak a nappali
ellátást nyújtó intézmények; az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, az egyéb
4
Gyermeknevelési támogatás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, ápolási díj, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (a rendszeres szociális segélyről és a mozgáskorlátozottak közlekedésével
kapcsolatos támogatásokról külön jogszabály rendelkezett).
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speciális szociális intézmények, majd ez a sor 2005-től kibővült a lakóotthonokkal, 2013-tól pedig a támogatott lakhatással. Ma már 41 féle személyes gondoskodást nyújtó ellátásról gyűjt információkat a statisztika.5
A jogszabály tartalmi változékonysága mellett az intézkedések teljesülését meghatározó határidők hossza, illetve azok többszöri elhalasztása is hátráltatta az egységes ellátó-, nyilvántartó- és statisztikai rendszer kiépülését. A Szociális Törvény
első változata 1997. december 31-ét jelölte meg a személyes gondoskodás keretébe
tartozó kötelező ellátási formák feltételei megteremtésének határidejeként, majd
miután világossá vált, hogy ez nem kivitelezhető, 1995-ben egy módosítással kitolták a határidőt 1999. december 31-re. Amikor már a meghosszabbított határidők
is lejártak, és a szolgáltatások kiépültsége érdemben nem változott, a jogalkotó ismét módosította a határidőket, az alapellátások körében előbb 2003. január 1-jét,
a szakellátások esetén 2005. december 31-ét, végül pedig utolsó céldátumként a
tárgyi feltételek biztosítására 2008 végét jelölve ki.
A KSH a szociális törvényben szabályozott valamennyi ellátást teljes körűen
megfigyeli, a jogszabályváltozások következtében a kérdőíveken szükséges módosításokat megtervezi, és a jelentésekben érvényesíti. Ez az elmúlt 25 évben nem
volt egyszerű feladat, tekintve, hogy az Szt. előírásai annak megjelenése óta öszszesen 119 alkalommal módosultak. A változások az ellátási formák, a szolgáltatások körét, elnevezését, tartalmát, feltételeit érintve módosították a személyes
gondoskodás megszervezésére kötelezettek körét, így a kérdőívek is szinte minden
évben módosultak, ami mind az adatszolgáltatóktól, mind az adatok feldolgozását
végző statisztikusoktól rendkívüli figyelmet, körültekintést igényelt, és még jobban megerősítette az adatgazdák, adat-előállítók és felhasználók közötti szoros
kapcsolat és aktív együttműködés szükségességét. A statisztikai adat-előállítás terén fontos szerepe volt/van/lesz a KSH és az ágazati minisztérium, valamint a minisztérium által felügyelt háttérintézmények, módszertani központok és kutatók
közti szakmai kapcsolatoknak, ezek intenzitásának, gyakoriságának és mélységének.
A minisztérium szakmai munkájához kapcsolódó napi döntések mellett a szakterület célkitűzéseinek összefoglalását jelentő átfogó stratégiák kidolgozásában,
ezen belül a helyzetfelmérésben, a célkitűzések számszerűsítésében, valamint azok
megvalósulásának nyomon követésében is meghatározó szerepet játszottak a statisztikai információk, indikátorrendszerek. Ezt felismerve több alkalommal alakultak a minisztérium és a Statisztikai Hivatal szakértőinek részvételével olyan
munkacsoportok, melyek fő célja e terület fejlesztése. Ilyen volt pl. a Módszertani
Egyeztető és Tudományos Orientáló Demokratikus (METOD) Műhely, melyet 2005
márciusában a Társadalmi Kirekesztődés elleni Bizottság és az ágazatot felügyelő
5

L. a http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról c. kérdőív-segédletét.
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minisztérium hozott létre társadalomkutatók, statisztikusok és az adatfelhasználók, elsősorban kormányzati szereplők bevonásával. A Műhely működésének néhány éve alatt jelentős előrelépést ért el az adatigények szabatos megfogalmazása,
az adatgyűjtésekből és regiszterekből származó információk megismertetése, az
adathasználati kultúra színvonalának javítása terén.

A statisztikai számbavétel nehézségei, a fejlesztések mozgatórugói
Ahogy az előzőekben arról már szó esett, az Szt. hatálybalépésekor a jogszabályi
háttér korántsem volt konzisztens, a kapcsolódó végrehajtási szabályok fogalommeghatározásai eltértek, s ez akadályozta az egységes értelmezést, a gyakorlati
alkalmazást, az ellenőrizhetőséget éppúgy, mint az egységes és harmonizált statisztikai számbavételt.
Ez a probléma hosszú évekig hatással volt az ellátórendszer adminisztrációjára,
így az intézményi statisztikák minőségére. A nem kellően definiált szociális ellátások, különösen a szolgáltatás-jellegűek tartalma értelmezési gondokat is okozott,
és bár a tartalmi meghatározás nem a statisztika, hanem a szabályozás és az igazgatás feladata, a statisztikai rendszer a maga eszközeivel, többek között a kérdőívek kitöltési útmutatójában igyekezett a felmerülő kérdésekre adekvát válaszokat
adni, statisztikai definíciókat meghatározni. Azt azonban látni kell, hogy ezek az
iránymutatások nem szakadhattak el a jogszabályokban rögzített elvektől, hiszen
az ellátóknak az ott leírtak szerint kell működniük, a nyilvántartásaikat vezetniük, ami eleve súlyos adminisztratív terheket ró rájuk, ugyanakkor a statisztikai
tevékenység egyik fontos alapelve, hogy az adatszolgáltatás lehetőleg ne növelje
ezeket a terheket.
1998-ban az ÁSZ megvizsgálta a települési önkormányzatok szociális szolgáltatásainak helyzetét,6 ezen belül a szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai, pénzügyi nyilvántartások rendjét, megbízhatóságát. Külön fejezet foglalkozott a statisztikai jelentések, intézményi nyilvántartások tartalmával, hiányosságaival.
Az ÁSZ-jelentés a következő megállapításokkal zárult:
„A szakmai statisztikák rendszere nem terjed ki valamennyi ellátásra, az csak a
főbb tendenciák jelzésére alkalmas. Az adatlapok nem informálnak az önkormányzatok feladatellátási kötelezettségének teljesítéséről, az egyes települések által biztosított gondoskodások formáiról, a megoldás módjáról. […] Általános probléma,
hogy a statisztikai jelentések adatai ellenőrzés nélkül kerülnek összesítésre. […]
6
0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről. https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2000/0015_Jelent__s_a_telep__l__si___nkorm__nyzatok_szoci__lis___s_gyermekj__l__ti_szolg__ltat__sai_helyzet__r__l.
pdf?ctid=753 (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)
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A statisztikai jelentések az előírt nyilvántartások adataira épülnek, melyek egyes
elemei nem kellően kidolgozottak, azok soraira esetenként többféle válasz adható.”
A fentiek miatt azt javasolta az ÁSZ, hogy „a Kormány tegyen intézkedéseket
valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást tükröző, a makroszintű
elemzések elvégzését és az évek közötti összehasonlíthatóságot biztosító információs rendszer kialakítására. Ennek keretében javítani szükséges az ellátások egységesebb számbavételét.” Ezzel párhuzamosan felszólította a szociális és családügyi
minisztert: „kezdeményezze a szakmai adatgyűjtés átalakítását, hogy megállapítható legyen a feladatellátással kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesülése”.
Az 1985 óta működő családsegítő szolgálatokról az első statisztikailag értékelhető adatgyűjtés 1996-ban készült a Népjóléti Minisztériumban. A családsegítés
értelmezésében meglévő dilemmák, a családsegítő szakma változó tevékenységtartalma, továbbfejlődése, az adatgyűjtés hiányosságai az adatgyűjtés többszöri
korrekcióját tették szükségessé. Az évről évre történő változás nagymértékben
gátolta az összehasonlítást. Problémát okozott, hogy az intézmények által kötelezően vezetendő részletező nyilvántartások köre, rendszere, adattartalma sem volt
kellőképpen szabályozott, így az adatok utólagos gyűjtése, rögzítése nem dokumentálható. Az eltérő nyilvántartásokat csak 2000-ben egységesítette egy miniszteri rendelet.7 A családsegítő szolgálatok adatait tartalmazó kérdőív 1998-ban
került be az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba, és a KSH azóta közöl adatokat az intézmények tevékenységéről.8 2016. január 1-től (a Gyermekvédelmi Törvény módosítása értelmében) a gyermekjóléti szolgáltatást és az Szt. hatálya alá tartozó családsegítést új szervezeti struktúrával és feladatmegosztással,
család- és gyermekjóléti szolgáltatásként összevonták. A szolgáltatások tartalma,
az igénybevétel lehetőségei és formája, ennek következtében az adatszolgáltatás
módja is alapvetően megváltozott, ami az adatok idősoros összehasonlítását a
megelőző tartalommal és formában nem teszi lehetővé.
További fejlesztést igénylő kérdésként vetette fel a jelentés, „hogy az országos
szintű szakmai statisztikák a naturális és költségadatokat a főbb ellátások vonatkozásában fenntartók szerint nem összesítik, elemzik. Az alap- és nappali ellátások
esetében az adatgyűjtés nem is terjed ki a működési, és egyéb kiadásokra, térítésidíj-bevételekre, így fajlagos mutatók sem számíthatók, elemezhetők.”
A vizsgált területre vonatkozó szakmai statisztikákat nehezen kezelhetőnek
minősítette, egyes vonatkozásokban túlságosan részletesnek ítélte, más területen
viszont úgy vélte, hogy nem biztosítanak elegendő értékelhető információt, nem
7
1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről.
8
Bácskay Andrea: Családsegítő szolgálatok 2000–2011, KSH, 2012. http://www.ksh.hu/docs/hun/
xftp/idoszaki/pdf/csaladsegito.pdf (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)

Rendszer és váltás.indd Sec5:87

2018. 10. 17. 11:07:10

88 | Rendszerváltó szociálpolitika
tájékoztatnak arról, hogy az önkormányzat mennyiben tett eleget a kötelezettségének. Mivel a KSH-adatokból nem derült ki, hogy az ellátást az adott intézmény
mely településeken biztosítja, hiszen csak a fenntartóra vonatkozó adatokat rögzítették, 2000-től egy alapinformációs kérdőívvel9 egészült ki a statisztikai jelentőrendszer, mely az említett hiányokat pótolta, és ma már a lefedettség teljes körűen
vizsgálható.
2. ábra. Házi segítségnyújtást biztosító és a szolgáltatásba bevont települések, 2017

Szolgáltatás nem elérhető
Szolgáltatásba ellátott településként bevont
Szolgáltatást nyújtó település

Készítette: Gregorits Péter (KSH)

Egy későbbi ÁSZ-jelentés10 még 2007-ben is komoly gondot látott a nem egységes szabályozás statisztikai megfigyelésre gyakorolt torzító hatásában, megállapítva, hogy nincs olyan nyilvántartási rendszer, amely naprakész adatokkal tartalmazná a működő szolgáltatások típusát, az ellátottak számát, az egyes
szolgáltatások iránti szükségleteket.
Az ÁSZ-vizsgálat kifogásolta, hogy a szakmai statisztikai adatszolgáltatás rendszere „csak” a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatásokra terjed ki, nem tartalmazza a működési engedély nélkül biztosított szolgáltatások adatait, miközben
9

OSAP1832 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, szociális tevékenységet végző szervezetekről.
10
Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről
https://asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/2007/0719j000.pdf (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)
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az önkormányzatok működtetnek olyan szociális alapszolgáltatásokat is, melyek a
személyi, tárgyi feltételek hiánya miatt nem rendelkeznek működési engedéllyel.
A fent leírtak miatt az ÁSZ azt javasolta a szociális és munkaügyi miniszternek,
hogy „…vizsgálja felül az ágazati szakmai statisztikák adattartalmát, és kezdeményezze azok módosítását az ellátórendszer egészére vonatkozó lényeges információ
biztosítása érdekében”.
A nem legálisan működő vállalkozások statisztikai célú megfigyelésének kérdése számos területen okoz kisebb-nagyobb módszertani dilemmát. Ennek a problémának a megoldása a szociális területen a szakpolitika és a szakstatisztika öszszefogásával, a 2012-ben felállított működési nyilvántartás11 bevezetésével oldódott
meg.
Az ÁSZ több esetben a statisztikát okolta a nem elérhető vagy nem megfelelő
információkért, pedig gyakran épp a statisztika hívta fel a figyelmet a szociális
ellátórendszer működési anomáliáira, így például a szociális étkeztetés és a házi
gondozás oly módon való összefonódására, ami az ellátások átláthatatlanságára,
rendezetlenségére is utalt. Az adatgyűjtést végzők kérdései nyomán kiderült, hogy
egyes településeken az étel kiszállításán túl további szolgáltatást nem nyújtva is
elszámolták a házi gondozást, a hasonló területek között tetemes eltérést produkálva az adatok között. Tehát nem a statisztikai adatok megbízhatóságával volt
baj, hanem a nem kellően szabályozott és ellenőrzött ellátások dokumentálásával,
amire épp a statisztika segítségével derült fény.
Azzal, hogy az adatok gyűjtését a KSH illetékességébe utalta a szakmapolitika,
új időszak kezdődött a szociális statisztikában: a kérdőívek tartalmi átalakításával, a kitöltésre vonatkozó információk, definíciók pontosításával egyre jobb minőségű adatok keletkeztek, ám a problémák nem oldódtak meg egyik pillanatról
a másikra. Évekig előfordultak még olyan kiugró értékek, területi különbségekkel
nem magyarázható eltérések, amelyek értelmezési gondokra hívták fel a figyelmet,
és a kitöltési útmutatók korrekcióját, a szakmapolitika és a statisztika közös fellépését követelték meg.
A különböző szabályozás alá eső szociális és gyermekvédelmi adatgyűjtések
módszertanának harmonizációjában nagy előrelépést jelentett, amikor a köznevelési terület által definiált fogyatékossági fogalmakat a fogyatékossággal élők ellátására vonatkozóan mind a gyermekvédelmi, mind a szociális statisztikai kér11
A Szolgáltatói nyilvántartó (MŰKENG) rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését engedélyező hatóságok közhiteles hatósági nyilvántartása, amelyben a rögzítendő adatok körét, főbb működési elveit a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K §-a, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) i) rendelkezései határozzák meg.
A részletes végrehajtási szabályokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendelet határozza meg.
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dőívekre egységes tartalommal rávezette a KSH. Az azonos fogalomhasználat
elengedhetetlen az intézkedések utánkövetése, az ellátások tervezése érdekében.
Hasonló jelentőséggel bírt az is, mikor a jellemzően gyámügyi tevékenységből ismert gondnokság és támogatott döntéshozatal fogalmak megjelentek a tartós bentlakást biztosító intézményekben élő ellátottak jellemzői között is.

A statisztikai adatgyűjtések rendszere, az adatok közzététele
Mikor szociális ellátórendszerről és szociális statisztikáról beszélünk, akkor a szociális törvényen kívül mintegy tucatnyi egyéb törvény által szabályozott terület jellemzőit kell górcső alá vennünk, így a Gyermekvédelmi Törvény, a foglalkoztatási/
munkanélküliségi, a családtámogatási, az egészség- és nyugdíjbiztosítási, a fogyatékossági és az esélyegyenlőségi jogszabályok tengerében kell a statisztika számára az
egységes adatfelvételi kereteket megteremteni, harmonizált statisztikai mutatószámrendszert kialakítva. A feladat nehézségét fokozza, hogy a statisztika nem az
egyes törvények rendelkezéseinek leképezésére, követésére hivatott, hanem célja az
– akár a többféle szabályozáson is túlmutató – aggregálás, szintetizálás, a megfigyelés tárgyának a jogból eredeztethető tényleges változásainak kimutatása, a valós tendenciák feltérképezése, így törekedve arra, hogy az egymással összefüggő, de a szabályozásukban elkülönülő jelenségeket is megegyező módszerekkel vegye számba,
és a vizsgálatok eredményét egy konzisztens rendszer keretében mutassa be, függetlenül a vonatkozó jogszabályok hatókörétől (pl. családsegítés, gyermekjólét), ezért az
adatok, adatgyűjtések, módszerek és publikációk szétválasztása sok esetben nem lehetséges. A továbbiakban mégis megpróbáljuk a lehetetlent.
A KSH elnöke az 1991–1992. évre vonatkozó statisztikai adatgyűjtési rendszerben 337 kötelező adatgyűjtést rendelt el. Ezek között 4, közvetlenül a szociális törvényhez kapcsolódó jelentés szerepelt:
1202 – Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól
1205 – Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe elhelyezést kérők adatairól (2003-tól megszűnt!12)
1206 – Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
1207 – Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatairól
Az évek során a fenti jelentések szinte minden évben módosultak, illetve új kérdőívekkel is bővült az adatgyűjtési rendszer:
12
A 9/1999. (XI. 24) SZCSM-rendelet módosította a szociális intézményekbe történő beutalás rendjét, aminek következtében az elhelyezést kérők és elhelyezésre várók adatai a meglévő statisztikai
eszközökkel, eljárásokkal követhetetlenné váltak.
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1696 – A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai (1998-tól 2015-ig, A családsegítő szolgálatok működési adatai címmel)
1822 – Kimutatás a települési önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységéről (2000 és 2009 között)
1832 – Alapinformációk a szociális szolgáltatásokról és a gyermekellátásokról
(2000 és 2016 között)
2023 – Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (2004-től)
2257 – A támogatott lakhatás adatai (2013-tól)
A szociális statisztika fejlődését legkönnyebben az adatok publikációi alapján
ismerhetjük meg, követhetjük nyomon.
A Központi Statisztikai Hivatal adatközléseiben már 1960-tól jelen vannak e
terület mutatói. A Magyar Statisztikai Évkönyv külön fejezetben, mintegy 30 táblában demonstrálva taglalja a szociális védelem jellemzőit, beleértve a társadalombiztosítást, a gyermekvédelmet és a családtámogatásokat is.
A szociális ellátásokért, a szolgáltatások megszervezéséért és működtetéséért
felelős minisztérium önálló évkönyvet is szentelt a terület bemutatására, mely
1995-ig Népjóléti Statisztikai Évkönyv címen jelent meg.13 A ’90-es évek kiadványaiban még nagyobb súllyal jelentek meg az egészségügyi mutatók, a szociális
ellátás mindössze egy fejezet erejéig – négy alfejezetben: bölcsődei ellátás, csecsemőotthonok, egészségügyi gyermekotthonok és szociális gondozás – kapott helyet.
Az 1992. évi évkönyvet – miután az adatgyűjtési feladatokat is átvette – már a
KSH állította össze, de a tartalomban érdemi változást ez nem okozott, néhány
adat részletesebb bontásban is elérhetővé vált.
1993-ban megjelentek a Szociális Törvény szerinti fogalmak, a specializált ellátásoknak megfelelően részletezett adatösszesítés és a fenntartói típusok növekvő
száma miatt a fenntartó szerinti bontás a táblákban (16 országos + 12 területi tábla formájában).
1996-ban címében is módosult a kiadvány, a ma már némileg titokzatosnak
hangzó „Népjóléti” helyett a konkrét tartalmat megjelölő Egészségügyi és Szociális Statisztikai Évkönyvként látott napvilágot. A szerkezet is tovább fejlődött, és
a szociális területen belül az Egészségbiztosítás, az Orvosszakértői tevékenység, a
Nyugdíjbiztosítás, a Család-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a Szociális ellátás köré szerveződtek a táblák. A szociális törvény által határolt témákat immár
30 részletes táblában mutatták be.
1998 óta önálló kétnyelvű (magyar–angol) statisztikai évkönyvet kapott a szociális terület, mely azóta is az ágazatot felügyelő minisztérium támogatásával jelenik meg Szociális statisztikai évkönyv címmel. A népességre, a népmozgalomra vonatkozó háttéradatokon kívül bekerültek a szociális helyzetet, szükségleteket
13

1992 előtt Évkönyv néven jelent meg.
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és ellátást befolyásoló általános társadalmi-gazdasági jellemzők is, úgymint a foglalkoztatottság és a keresetek, a háztartások jövedelme, kiadásai éppúgy, mint a
lakáskörülmények, de a veszélyeztetett társadalmi csoportok (védőnői körzetekben gondozott családok, veszélyeztetett, védelembe vett kiskorúak, a tüdő-, pszichiátriai, addiktológiai gondozókban nyilvántartottak, a kábítószer-fogyasztók,
az öngyilkosok, a bűncselekményt elkövetők) bemutatása sem maradt el. Terjedelmes fejezet tartalmazta a munkanélküliek ellátására vonatkozó adatokat, és
kiemelték a családtámogatásokat is. Külön fejezetet kaptak a szociális támogatások, a szociális alap- és nappali ellátások és az elhelyezést nyújtó szociális intézmények információi. Megjelentek a rehabilitációs foglalkoztatás és a nonprofit
szervezetek releváns adatai is.
A felsorolt témák 2001-ben egészültek ki a szociális és gyámhatósági igazgatás
adataival.
2002-től a Szociális statisztikai évkönyv CD melléklettel bővült, miközben a
tartalmat a társadalmi-gazdasági környezet bemutatásának jelentős szűkítése jellemezte.
2010-től jelentős számú, 32 ábrát tartalmazó melléklettel gazdagodott az évkönyv. A szociális és gyámügyi igazgatásra vonatkozó adatgyűjtés megszűnt, ennek következtében az évkönyv erre vonatkozó fejezetét is törölték.
2012-től a CD helyett internetes melléklettel jelent meg az évkönyv. A KSH kialakította az ún. e-polcos rendszert,14 ahová a regisztrált felhasználók feltehetik a
megvásárolt elektronikus kiadványaikat, illetve a kötetek internetes mellékleteit,
és ahol a tárolt állományokat bármikor megtekinthetik, valamint letölthetik a saját számítógépükre.

14

https://www.ksh.hu/polc
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A szociális terület statisztikai számbavételének fejlődése az 1970 óta megjelenő
Információs évkönyvek alapján szintén jól nyomon követhető. A kiadványt indulásakor az Egészségügyi Minisztérium15 megbízásából a Szociális Intézetek Központja „Szolgálati használatra” állította össze. A kiadvány eleinte a Felnőttvédelmi szociális gondoskodás alcímet viselte, két nagy fejezetre tagolódott, a területi
és a szociális intézeti gondoskodásra, és a táblák alapján kirajzolódó eredményeket
szöveges értékelés foglalta össze.
A területi gondoskodás körében külön tárgyalta az anyagi juttatásokat, az öregek napközbeni otthoni gondozását, a házi szociális gondozást, a szociális foglalkoztatást és az intézeti szociális gondoskodás körében ismertette a szociális otthonok és a szociális intézetek jellemzőit.
Az Információs évkönyvekben olvasható bevezető gyakorlatilag használati útmutatóként szolgált a kiadványhoz, s az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet olyan
körülményekre, amelyek a közölt adatok keletkezését, az adat-előállítást befolyásolták, vagyis nem az ellátásokkal és azok igénybevételével kapcsolatos szociológiai összefüggésekre, hanem az alkalmazott mérőeszközök, módszerek, eljárások
változásait, az adatok elemzését, értékelését érintő jelenségeket írta le, ugyanakkor
a fejlesztendő területekre is felhívta a figyelmet, megfogalmazva azt a fontos hiányosságot, amely a mai napig nem került pótlásra, vagyis hogy „noha az adatok
témája a szociálpolitika, nem tartalmaznak minden fontosabb szociálpolitikai körülményt. Így pl. nem tartalmaz igazán értékelhető adatokat a lakosság szociális
helyzetéről, csak arról, ahogy ezek a helyzetek a létező szociálpolitikai ellátásokban,
intézményekben megjelennek, kiknek milyen ellátásokat nyújtottak a szociális igazgatás és szociálpolitikai szolgáltatások intézményei.”16
15
16

1987-től a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, 1989-től a Népjóléti Minisztérium.
Információs Évkönyv 1994, Budapest, NYEDOMO–KSH, 1995.
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Az említett kiadványokon túl a KSH honlapjáról, a szociális védelem menüpontból elérhető elektronikus adatközlések, a Stadat, a Tájékoztatási adatbázis,
a társadalmi haladás mutatószámrendszere, a kiadványtárban megjelenő szöveges
elemzések, Statisztikai Tükrök hivatottak kielégíteni a felhasználói igényeket.

A statisztikai adatok előállításának jellemzői
1993-ban a szociális statisztika számára a legfontosabb változás a Szociális Törvény megjelenése és hatálybalépése volt, megteremtve ezzel az egységes értelmezés és adatszolgáltatás lehetőségét, a statisztikai számbavétel alapját jelentő definíciók, kategóriák, szakmai tartalmak stb. leírását, ugyanakkor a változások
következtében az összehasonlítható idősorok horizontja leszűkült, új adatsoroknak adva át a terepet.
Jelentős fejlemény volt, hogy 1993-tól a KSH a nem állami intézményektől is
begyűjtötte az adatokat, így ettől kezdve erről a körről is rendelkezésre álltak a
szükséges információk, s mindez jelentős változásokat eredményezett a bentlakásos intézmények adataiban. Az 1992 végén rögzített, megközelítőleg 45 ezer
férőhellyel szemben 1993 elején több mint 50 ezer férőhelyet regisztrált a statisztika. Ez a növekedés azonban semmiképp sem tekinthető tényleges kapacitásbővülésnek, hanem jelentős részben annak köszönhető, hogy a már korábban is
létezett szolgáltatások ekkor kerültek be az adatgyűjtés körébe. 1991-ig csak a tanácsok, illetve önkormányzatok által fenntartott otthonok szerepeltek a statisztikai kimutatásokban, 1992-ben pedig valamennyi intézmény szolgáltatott adatot.
1993-ban – a korábbi évekkel szemben – az adatgyűjtés kiterjedt a szenvedélybetegek, valamint a hajléktalanok intézményeinek összeírására is.
Fontos és jelentős változást hozott az a „technikai jellegű” módosítás, amely lehetővé tette a házhoz szállított étkeztetésben, illetve az étkeztetésben és házi gondozásban részesülők számának átfedéseket kiszűrő jelentését. Ez azzal járt, hogy
1992. december vége és 1993. január eleje között mintegy 21 ezer házi gondozott
„tűnt el”, miközben a szociális étkeztetésben részesülők száma ugyanennyivel
nőtt.
Az adatigény növekedése az adatszolgáltatói terhek növekedését vonta maga
után. A papíralapú kérdőíveken kért számított mutatók előállításának terhei meghaladták az adatszolgáltató szervezetek erőforrásait, rendelkezésre álló kapacitását. A segélyezési kérdőíven eleinte csak éves átlagokat kért a szakmapolitika, így
nem sikerült megtudni, hogy egyszerre hányan és milyen ellátásokban részesültek. Ezért bekerült a kérdőívekbe a decemberi állapot szerinti részletezés, amivel
viszont romlott az éves átlagokat tudakoló összesítések minősége. A nagy esetszámok miatt és az elektronikus nyilvántartás hiányában az önkormányzati ügyin-
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tézők számára elvégezhetetlenné vált az adatok kategóriánkénti éves átlagolása,
így elhagytak egyes bontásokat.
A növekvő adatigény és az adatszolgáltatói terhek minél alacsonyabb szinten
tartása érdekében az OSAP1202 „A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények adatairól” c. kérdőívhez 1992-től egy olyan „Betétlap” kapcsolódott, amelynek tartalma évente változott, így biztosítva széles körű információkat a területről:
1992-ben az alkalmazottak számáról munkakörönként (igazgató, intézetvezető – nevelő, pedagógus, szociális munkás – ápoló, gondozó – főállású orvos),
szakképzettségéről és a gondozottak adatairól, ezen belül az egészségi állapotáról
(fentjáró, ebből önellátó/segítségre szorul – fekvőbeteg, ebből részben önellátó/tehetetlen), nem és kor szerinti összetételéről, valamint a bentlakók látogatottságáról készült részletes kimutatás.
1993-ban a lakóépületekre és az ellátottak elhelyezésére vonatkozó fontosabb
adatokat tudakolta a Betétlap.
Az 1994-es kiegészítő kérdések az intézményeknél foglalkoztatottak beosztására, végzettségére és átlagkeresetére vonatkoztak.
1995-ben az ellátottak jövedelmi viszonyairól, egészségi állapotáról, kormegoszlásáról adtak számot az intézmények. Kimutatás készült az ellátottak térítési
díjának befizetéséhez szükséges jövedelem forrásáról (nyugdíj vagy más ellátás –
bérbeadás vagy más jövedelem – nincs rendszeres jövedelme), illetve arról, hogy
ez fedezi vagy nem fedezi a térítési díjat, és a tartásra kötelezett hozzátartozó hozzájárul-e a költségekhez (kiegészítésre szorulók száma, tartásra kötelezett fedezi
vagy nem fedezi a különbözetet). A másik kérdéskör, amely górcső alá került, az
1992-es vizsgálathoz hasonlóan az ellátottak egészségi állapotára és a fekvőbetegek gondozásának rendszerességére (fentjáró, ebből önellátó/segítségre szorul –
fekvőbeteg, ebből részben önellátó/tehetetlen; az ápolás időtartama: 2-nél kevesebb, 2-3, 3-nál több hónap, az ápolás módja: ápolás – szakápolás – orvosi
felügyelet – napi orvosi ellátás), valamint az ellátottak kormegoszlására és látogatottságára vonatkozott.
1996–1998 között a szükséges pénzügyi források hiányában nem volt betétlap.
1999-ben újra lehetőség nyílt pluszinformációk tudakolására, ekkor az intézmények működési engedélyeztetésének tárgyi feltételeit (a lakó- és közös helyiségek adatait, a házirendben rögzített szolgáltatások körét és egyéb tárgyi feltételeket, mint a munkaruha, az ápoláshoz szükséges segédeszközök, gyógyszerek stb.)
vizsgálták.
2000-ben „A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekbe elhelyezést kérők és elhelyezésre várók adatai” c. betétlap azt próbálta meg körüljárni, hogy az adott intézménybe elhelyezést kérők mindegyike
rendelkezik-e önkormányzati beutaló határozattal, vezetnek-e nyilvántartást az

Rendszer és váltás.indd Sec5:95

2018. 10. 17. 11:07:15

96 | Rendszerváltó szociálpolitika
elhelyezést kérőkről, az elhelyezésre várókról, illetve a várakozás időtartamáról,
mennyi a bekerülés díja, s a melléklet információkat gyűjtött az elhelyezést kérők/
várók neméről, koráról, családi állapotáról is.
2001-ben a kiegészítő kérdések újra az ellátottak egyes demográfiai és egészségügyi adataira vonatkoztak.
A 2002. évi betétlap arra kérdezett rá, hogy a tartós bentlakásos szociális intézményekben milyen szakmai munkakörökben és hányan dolgoztak, teljes vagy nem
teljes munkaidőben alkalmazták-e őket, és közülük hányan rendelkeztek a munkakörhöz előírt szakirányú képzettséggel.
2003-ban az elhelyezés körülményeinek (épületek jellemzői, helyiségek adatai:
lakószobák, közös helyiségek, mellékhelyiségek; technikai és közlekedési eszközök) vizsgálata állt a kérdőív fókuszában.
2004-től megszűnt a betétlapos információgyűjtés.
Az eredeti tervek szerint egyes témák 3 évente kerültek volna terítékre, például
1992-ben, 1995-ben és 2001-ben hasonló tartalmú kiegészítő kérdőív készült, lehetőséget teremtve az időbeli összehasonlításra is.
Az 1997-es kérdőíven megjelent a falugondnokságra vonatkozó kérdéskör, de
az első, kísérletinek tekinthető év adataiból nem sikerült hiteles, a statisztikai adatközlés szakmai normáinak megfelelő összesítéseket készíteni, így az erről a területről szóló eredmények először 1998-ban láttak napvilágot.
1998-ban a „szociálpolitika törvényi változásai nyomán a statisztikában is új
elemek jelentek meg. A nyugdíjreform bevezetésével egyidejűleg szabályozott időskorúak járadéka, valamint a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is bekerült a segélyezési kérdőívbe, jelentős változást eredményezve a statisztikai kimutatások eredményeiben. A
rendszeres gyermekvédelmi támogatás »valódi« és érdemi növekményt jelentett
a segélyezésben, míg a gyermekek jogcímén igénybe vehető rendkívüli támogatás
inkább átrendeződést okozott a segélynemek között”:17 hiszen az „új” 740 ezer segélyezési esettel szemben kb. 900 ezres csökkenés történt az átmeneti segélyek körében.
A gyakori jogszabályváltozások miatt a segélyezés terén komoly jelentősége volt
a statisztikai számbavétel során megfelelően alkalmazott módszertannak és elemzésnek. Példaként említhetjük a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának
adatsorát, ahol 1999-ben még átlagosan 150 ezer fő részesült ellátásban, ezzel
szemben 2000-ben 115 ezer, 2001-ben pedig már csak 47 ezer személy jutott ilyen
segítséghez. Az ellátottság ilyen mértékű csökkenésének magyarázatát a jogi szabályozás változásában találjuk. A munkanélküliek jövedelempótló támogatása
2000 májusáig volt igényelhető. Új megállapításra 2001 folyamán már nem volt
17

Információs Évkönyv I. kötet, 1998, Budapest, Szociálpolitikai Fejlesztési Központ, 1999.
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lehetőség, csak az előzőleg megállapított ellátást folyósították tovább. Azok a személyek, akik kikerültek ebből a támogatotti körből, de továbbra is munkanélküliek voltak, az aktív korú nem foglalkoztatottak számára folyósítható rendszeres
szociális segélyt igényelhették. Ebből következik az a változás, melyet a statisztikai
kimutatások jól illusztrálnak, hogy a munkanélküliek jövedelempótló támogatásából kikerültek zöme rendszeres szociális segélyre nyújtott be kérelmet, így ugrásszerűen megemelkedett ez utóbbiban részesülők száma. Míg 1999-ben a kérelmet benyújtók száma 22 ezer fő volt, 2001-re ez a szám 126 ezerre nőtt.
A statisztikai adatok helyes értelmezése megkívánja a módszertani és jogi változások nyomon követését, amely alapján a megfelelő indikátorok előállítása, felhasználása elősegítheti a tényalapú döntéshozatalt, hozzájárulhat a hatékony szakpolitikai intézkedésekhez. A ’90-es évek végén például a statisztikai eredmények
hívták fel a szakemberek figyelmét arra, hogy a területi, alapellátási körben az alkalmazottak számának csökkenése gyorsabb és meredekebb, mint az ellátotti létszám mérséklődése, ami nem feltétlenül a gondozás hatékonyságának a javulását
jelentette, hanem felvetette az egy főre jutó gondozás mennyiségi és minőségi romlásának veszélyét.
A bentlakásos intézményi ellátás terén is a statisztika segítségével volt vizsgálható, hogy az önkormányzatok hatáskörében működtetendő szolgáltatások elegendőek-e, a tényleges intézményi struktúra megfelel-e a törvényi előírásokból
származó lefedettségi kritériumoknak. A telephely szintű adatok megmutatják,
hogy hol és milyen hiányosságok vannak ebben a szegmensben. A ’90-es években
a statisztikai összesítések, elemzések fedték fel az ellátások megszervezésében, elérhetőségében mutatkozó jelentős területi különbségeket, valamint az önkormányzaton kívüli fenntartók térnyerését.
A statisztikai feldolgozások alapján rajzolódott ki az az urbanizációs lejtő, amely
minden ellátásnál tapasztalható, vagyis hogy a kisebb települések ellátottsága hiányosabb, mint a népesebbeké.18 A kisebb településeken számottevő arányban jelennek meg a több önkormányzat közös fenntartásában, illetve másik önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működő szolgáltatások. A családsegítés
ellátói között jelentős számban jelennek meg nonprofit intézmények, valamint az
integrált formában működő szolgáltatók, de külön figyelmet érdemelt a tevékenységként szervezett formában biztosított ellátások terjedése, amikor például a védőnő egy személyben látja el az egészségügyi, a családsegítő és a gyermekjóléti
feladatokat is. Ebben az esetben az adott dolgozó ideiglenes vagy tartós kiesése a
munkából az egész ellátást veszélyeztetheti.
A szociális segélyezésre vonatkozó OSAP1206 nyilvántartási számú adatgyűjtés az egyes támogatásokról, az önkormányzatok ráfordításairól nyújt értékes in18

Bácskay Andrea: A kistelepülések szociális ellátottsága, Statisztikai Tükör, 2015/88.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kistelep_szoc_ell14.pdf (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)
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formációkat, de azt sajnos nem lehet tudni, valójában milyen széles a segélyezettek
köre, mint ahogy azt sem, hogy mennyire hatásos és hatékony a segélyezés, azaz
mennyire éri el a rászorulókat, és milyen fokban segít a nehézségek megoldásában. Ennek a kérdésnek a vizsgálatára vállalkozott a KSH 1672-es OSAP sz. adatfelvétele az „Önkormányzatok szociális ellátó tevékenységé”-ről, mely 1994-ben
– kísérleti jelleggel – 44 településen indult, és 1997-ben vált kötelezővé a reprezentatív módon kijelölt települések számára (1997-ben 185, 2002-ben 212 település
vett részt a felmérésben). Az adatfelvétel keretében a kijelölt településeken minden
segélykifizetést rögzítettek az önkormányzatok, kiegészítve azt a háztartás szociális helyzetére vonatkozó információkkal. A minta ugyan nem volt reprezentatív,
de alkalmasnak bizonyult tendenciák feltárására a segélyezés kiterjedtségéről, a
segélyezés időtartamáról és a segélyek háztartásokra összesített támogatási összegeiről. Ebből megtudhattuk például, hogy a minta településein a vizsgált időszakban minden évben 30% körül alakult a segélyezett háztartások aránya. Az eredmények a Szociális statisztikai közlemények sorozat keretében19 jelentek meg 1998
és 2002 között, majd a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi erőforrások hiányában az adatgyűjtés megszűnt.
Az egy személynél, családnál megjelenő segélyek, támogatások típusainak mérése a nyilvántartások átfedései, az önkormányzatoknál és a járásoknál megosztott hatásköri és illetékességi területek szétválása miatt a mai napig nem lehetséges
hagyományos adatgyűjtési módszerekkel. A Pénzbeli és természetbeni ellátások
rendszere (PTR) nevet viselő nyilvántartás kialakítása előrevetíti a továbblépés
reményét ebben a kérdésben, hiszen az egy személyhez köthető ellátásokat tartalmazza (igaz, a kifizetések összegére vonatkozó információk még mindig hiányoznak).

Technológiai modernizáció… a jövő
1993-ban minden statisztikai adatgyűjtés papíralapú kérdőívek kitöltésével történt. A KSH a vonatkozási évet megelőző év december 15-ig közzétette a nyomtatványokat, hogy az adatszolgáltatók megismerhessék azok tartalmát, és felkészülhessenek adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére, úgy alakítva ki
nyilvántartásaikat, hogy azok felhasználásával gond nélkül kitölthessék a jelentéseket. A KSH minden adatszolgáltató számára elpostázta a kérdőívet, amit az
OSAP-ot tartalmazó kormányrendeletben előírt határidőre kellett visszaküldeni.
Az adatok érkeztetése, ellenőrzése, rögzítése hosszú időt és rengeteg emberi erőforrást igényelt.

19

Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységének mutatói és Szociális segélyezés címmel.
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2012. október elsején indult a Központi Statisztikai Hivatal elektronikus adatgyűjtési rendszere (KSH-ELEKTRA), amely kényelmesebbé és egyszerűbbé tette
az adatközlők számára az adatszolgáltatást, csökkentve az érintettek adminisztratív terheit. 2013. január elsejétől a KSH-ELEKTRA használata a kijelölt adatgyűjtésekre kötelezővé vált. Ettől kezdve a rendszer használatával, internetes öszszeköttetéssel, a korszerű adatvédelmi irányelvek szigorú betartásával, papír
nélkül teljesíthetők az előírt adatszolgáltatások.
Miután a digitális forradalom a statisztikát is elérte, a szociális statisztika információinak adat-előállítási folyamatának eszköztára, technikája, közzétételi formája is idomult ezekhez az adottságokhoz. Ugyanebben az évben vezették be a
tájékoztatási célokat szolgáló e-polcot, ahol a felhasználók tárolhatják és bármikor
elérhetik a megvásárolt elektronikus kiadványaikat.
Az elektronizálásnak nemcsak az adatgyűjtésben, a feldolgozásban és a tájékoztatásban van meghatározó szerepe, hanem a teljes adat-előállítási folyamatot átszövi. Az adatszolgáltatók többsége ma már elektronikus nyilvántartásokat használ, amelyek képesek a statisztikai kérdőívek kitöltéséhez szükséges információkat
egyetlen gombnyomással előállítani, majd néhány „kattintással” a KSH rendszerébe eljuttatni. Az egységes szoft verek használata csökkenti az eltérő értelmezés
előfordulását, a beépített automatikus ellenőrzések minimálisra redukálják a hibalehetőséget, az élőmunkát igénylő ellenőrzésre, az adatgyűjtők és adatküldők
közötti egyeztetésekre fordítandó időt.
A digitális fejlesztések a szociális szférában is új lehetőségeknek nyitottak utat.
Az adminisztratív nyilvántartások elektronizálása, valamint egy központi adatbázisba terelése mentesítheti az intézményeket a statisztikai adatszolgáltatással
járó terhektől.
2012 óta a szolgáltatások többségének regisztrálnia kell a tevékenységét egy központi rendszerbe, a KENYSZI-be (Központi Elektronikus igénybevevői Nyilvántartási Rendszer). Ez az adatbázis TAJ-alapú, és a feltöltött adatok 3 fő csoportba
sorolhatók: igénybevevői, szolgáltatással kapcsolatos és igénybevételi adatokra.
Szintén az adminisztratív források statisztikai célú hasznosításának lehetőségét
hordozza magában az úgynevezett szolgáltatói nyilvántartási rendszer, a MŰKENG, amely egy közhitelesen vezetett működési engedélyeket és ahhoz kapcsolódó adatokat tartalmazó regiszter-adatbázis, naprakészen követve a szolgáltatásokban bekövetkező változásokat fenntartói, szolgáltatói és intézményi szinten.
A 2013-ban bevezetett Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere (PTR) kialakításának célja a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás létrehozása volt. A nyilvántartásba azon államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, amelyeket
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve
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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
határoz meg.
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezéseivel
összhangban a KSH elkötelezett a másodlagos adatforrások statisztikai célú felhasználása iránt, és csak abban az esetben kezdeményez a jövőre nézve közvetlen
új statisztikai adatgyűjtést vagy adatkörbővítést a már meglévő adatgyűjtéseken,
ha nem áll rendelkezésre megfelelő minőségű adminisztratív adatforrás. Mivel a
szociális ágazatot érintő szinte valamennyi intézményi adatgyűjtés végrehajtása a
Hivatal feladatkörébe tartozik, így a 2019-re vonatkozó, folyamatban lévő
OSAP-program tervezésekor valamennyi adatgyűjtés felülvizsgálatakor figyelembe vette a szakterületről rendelkezésre álló ágazati nyilvántartási rendszerek adattartalmát, kiegészíthetőségét, összekapcsolhatóságát és a párhuzamosságok kiszűrését is. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése, a gyorsabb, hatékonyabb
adat-előállítás és a statisztikai adatfelvételek minőségének javítása érdekében a
közvetlen adatgyűjtések egyes részeinek, adatköreinek adminisztratív adatforrásból történő kiegészítése és adatátvétel formájában való kiváltása szerepel a KSH
jövőbeni tervei között.

IRODALOM
0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről,
https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2000/0015_
Jelent__s_a_telep__l__si___nkorm__nyzatok_szoci__lis___s_gyermekj__l__ti_
szolg__ltat__sai_helyzet__r__l.pdf?ctid=753 (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)
A társadalmi haladás mutatószámrendszere, https://www.ksh.hu/thm/index.html
Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről, 2000, 2001–
2002, 2002–2003, Szociális statisztikai közlemények, KSH, 2002–2004
Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységének mutatói 1997/1999–2002, Szociális
statisztikai közlemények, KSH, 2000–2003.
Bácskay Andrea: Családsegítő szolgálatok 2000–2011, KSH, 2012, http://www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/csaladsegito.pdf (Letöltés ideje: 2018. 08. 10.)
Bácskay Andrea: A kistelepülések szociális ellátottsága, Statisztikai Tükör, 2015/88,
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kistelep_szoc_ell14.pdf (Letöltés ideje: 2018.
08. 10.)
Bánfalvi István – Havasi Éva – Ulicska László: Bemutatkozik a METOD, Esély, 2006.
3. szám, 25–29.
Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon, Esély, 2004. 4.
szám, 100–110.
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Kollár Gabriella: A Központi Statisztikai Hivatal új adatgyűjtési rendszere, Statisztikai
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FÜGGELÉK
A szociális alapellátás főbb adatai
Házi segítségnyújtás
Év

ellátottak
száma

1993

Szociális étkeztetés

tízezer 60 éven
ellátottak
felüli lakosra
száma
jutó ellátott

Idősek nappali ellátása

tízezer 60 éven
ellátottak
felüli lakosra
száma
jutó ellátott

49 206

248,0

110 671

558,0

44 449

219,4

106 969

528,1

1996

41 037

202,2

99 177

1997

41 238

202,4

99 966

tízezer 60 éven
felüli lakosra
jutó ellátott

1994
1995

40 068

198

488,7

39 672

196

490,5

40 554

198

1998

41 329

201,8

100 254

489,4

39 979

195

1999

39 957

194,3

97 281

473,0

40 017

195

2000

40 292

193,7

98 158

472,1

39 917

192

2001

41 275

197,3

100 370

479,9

40 373

193

2002

43 083

204,0

103 414

489,7

40 486

192

2003

43 733

205,7

104 774

492,8

40 493

191

2004

43 542

202,3

104 510

485,6

39 601

184

2005

45 130

209,2

106 702

494,6

39 742

184

2006

48 088

221,6

108 938

501,9

39 048

180

2007

45 989

209,6

101 898

464,4

38 880

177

2008

48 120

216,4

107 803

484,8

37 964

171

2009

63 392

281,4

124 693

553,5

38 209

170

2010

75 054

328,0

146 443

640,0

37 905

166

2011

87 941

379,4

155 091

669,1

37 066

160

2012

125 281

529,9

165 382

699,5

36 666

155

2013

131 791

546,5

170 136

705,5

36 654

152

2014

132 985

537,9

171 998

695,6

39 194

159

2015

113 020

448,2

170 688

676,9

38 551

153

2016

103 780

405,5

173 876

679,3

38 560

151

2017

95 081

369,4

176 407

685,4

38 284

149
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A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények főbb adatai
Év

Tartós bentlakásos szociális intézmények
telephelyeinek
száma

1993

550

1994
1995
1996
1997

ellátottak tízezer
engedészáma
lakosra
lyezett
jutó
férőhelyeférőhely
inek
száma
51 296

49 900

580

53 140

613

55 244

667
712

1998

762

1999
2000
2001

Átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézmények
telephelyeinek
száma

49,1

255

51 846

51,1

53 693

53,3

57 151

55 962

59 442

57 991

62 151

60 213

789

63 102

832

64 628

886

2002
2003
2004

1 049

2005

1 091

2006

1 146

2007

1 136

2008

1 145

2009

1 181

79 008

ellátottak tízezer
engedészáma
lakosra
lyezett
jutó
férőhelyeférőhely
inek
száma
6 486

6 218

6,2

297

7 425

7 445

7,1

333

8 643

8 572

8,3

55,4

339

9 484

9 204

9,2

57,6

332

9 688

9 358

9,2

60,3

333

9 758

9 134

9,5

60 887

61,4

341

10 086

9 400

9,9

62 862

63,0

337

10 106

9 321

9,9

66 539

64 721

64,9

344

10 256

9 617

10,1

942

68 499

66 236

67,1

329

9 621

9 305

9,4

1 025

70 045

67 882

67,1

324

10 108

9 504

9,4

71 422

69 075

70,3

293

10 176

9 387

10,0

73 514

71 120

72,6

305

11 063

10 305

11,0

76 326

73 658

75,6

315

11 341

10 475

11,3

77 128

74 602

76,7

320

11 480

10 681

11,4

77 449

73 411

77,1

348

12 398

11 033

12,4

75 467

75,4

363

13 040

11 447

13,0

2010

1 191

79 233

76 189

79,3

381

13 278

12 039

13,3

2011

1 190

79 730

76 727

80,0

381

13 461

12 159

13,5

2012

1 193

80 031

76 849

80,7

371

13 492

13 251

13,6

2013

1 196

80 169

77 138

81,2

379

14 103

13 863

14,3

2014

1 195

80 331

77 594

81,5

381

14 053

12 717

14,3

2015

1 202

80 776

78 193

82,2

379

14 149

13 005

14,4

2016

1 200

80 523

77 516

82,2

385

14 282

13 115

14,6

2017

1 199

80 677

77 615

82,5

381

14 164

12 805

14,5
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A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak
Év

FogyatékoPszichiátriai
Időskorúak
sok ott hona,
betegek
otthona,
gondozógondozóháza otthona
háza

Szenvedély
betegek
otthona

Hajlékta lanok
ott hona,
Egyéb
Összesen
szállása, éjjeli otthon
menedékhelye

1993

30 155

8 042

12 666

676

3 578

1 001

56 118

1994

31 165

7 964

13 285

673

5 113

1 091

59 291

1995

32 473

7 480

14 362

801

5 738

1 411

62 265

1996

34 142

7 387

15 091

997

6 026

1 523

65 166

1997

35 857

7 596

15 075

897

6 429

1 495

67 349

1998

37 340

7 376

15 648

1 118

6 520

1 345

69 347

1999

38 086

7 829

15 142

1 162

6 500

1 568

70 287

2000

39 847

8 133

15 346

1 161

6 320

1 376

72 183

2001

41 597

7 962

15 439

1 390

6 323

1 627

74 338

2002

42 676

7 960

15 828

1 535

6 069

1 473

75 541

2003

44 219

7 889

16 036

1 643

6 354

1 245

77 386

2004

45 656

7 965

16 126

1 759

6 892

64

78 462

2005

47 273

8 074

16 307

2 085

7 642

44

81 425

2006

50 037

8 132

16 267

2 118

7 579

–

84 133

2007

50 903

8 153

16 457

2 176

7 594

–

85 283

2008

49 894

8 253

16 405

2 070

7 822

–

84 444

2009

51 353

8 659

16 398

2 127

8 377

–

86 914

2010

51 736

8 775

16 391

2 151

9 175

–

88 228

2011

52 140

8 889

16 230

2 186

9 441

–

88 886

2012

52 281

8 842

16 143

2 150

10 684

–

90 100

2013

52 852

8 760

16 024

2 155

11 210

–

91 001

2014

53 540

8 775

15 812

2 116

10 068

–

90 311

2015

54 209

8 802

15 741

2 070

10 376

–

91 198

2016

54 239

8 596

15 268

2 063

10 465

–

90 631

2017

54 770

8 469

14 979

2 001

10 201

–

90 420
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Egyes jövedelempótló szociális támogatások
Ápolási díj
Év

támogatásban
részesítettek
havi átlagos
száma

Időskorúak járadéka
egy főre
jutó havi
átlagos
összeg, Ft

támogatásban
részesítettek
havi átlagos
száma

egy főre
jutó havi
átlagos
összeg, Ft

Rendszeres szociális segély
támogatásban
egy főre jutó
részesítettek
havi átlagos
havi átlagos
összeg, Ft
száma

1993 17 684

5 676

X

X

29 942

4 955

1994 20 254

6 500

X

X

26 688

5 396

1995 21 687

7 480

X

X

23 507

5 827

1996 22 231

7 944

X

X

20 729

6 424

1997 23 748

9 241

X

X

27 000

8 306

1998 24 488

11 177

8 896

11 651

27 713

9 444

1999 25 930

12 492

8 598

13 698

34 480

10 588

2000 26 866

13 551

8 115

14 604

47 154

11 056

2001 29 379

15 012

7 748

16 312

94 780

13 019

2002 31 369

16 969

7 034

18 163

125 894

14 650

2003 33 903

19 359

6 679

19 165

138 128

15 010

2004 36 057

21 096

6 610

20 315

144 853

15 864

2005 39 843

22 994

6 449

21 390

158 565

16 991

2006 47 468

24 371

6 462

24 081

159 887

20 877

2007 52 096

25 813

6 328

25 638

194 779

25 705

2008 53 347

27 231

6 149

26 876

213 436

27 347

2009 55 200

27 441

6 035

26 677

71 816

26 817

2010 56 853

28 567

5 802

27 421

35 894

26 786

2011 57 970

29 415

5 907

26 994

50 647

26 030

2012 57 973

29 729

6 081

26 679

38 031

25 305

2013 58 179

30 787

6 175

27 468

36 824

25 327

2014 62 972

34 210

6 598

26 912

37 598

25 281

2015 55 357

37 459

6 784

27 362

37 068

26 256

2016 53 969

37 932

6 958

26 870

X

X

2017 53 273

40 385

6 596

28 664

X

X

Rendszer és váltás.indd Sec5:105

2018. 10. 17. 11:07:16

Kőnig Éva

Segélyek és életek – válaszok és változatok

AZ ELŐTÖRTÉNET
Segélyezés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szociális Törvény) megalkotása előtt is létezett, és mint látni
fogjuk, az elmúlt 25 évben is sokat változott. A segélyezési rendszer átalakítását a
gazdasági-társadalmi változások mellett az eltérő kormányzati elképzelések, célok
is nagyban befolyásolták. Emellett a módosításokra a kapcsolódó alrendszerek,
elsősorban a közigazgatás átalakulása is hatást gyakorolt.
Jelen tanulmányban a segélyezés történetét igyekszem végigkísérni a törvény
előtti időszaktól napjainkig. Mivel a cikk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden apróbb változásra kitérjek, a segélyezési rendszert meghatározó főbb tendenciákat igyekeztem kiemelni.

SEGÉLYEZÉS A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY ELŐTT
A törvény megjelenése előtt a segélyezés szempontjából két korszak különböztethető meg:
– a klasszikus Kádár időszak, ami a 70-es, 80-as évekre tehető, és fő jellemzője
a szocializmus politikai, gazdasági és társadalmi jellemzőihez igazított, szűk
csoportokat érintő, hosszú ideig változatlan támogatások;
– a rendszerváltás évei, 1989–90 és 93 közötti időszak, mely években jelentős
politikai, gazdasági, társadalmi változások zajlottak, aminek hatásaként a segélyezés átalakításának szükségessége is napirendre került, de még csak kisebb lépések történtek.
A szocialista időszak szociálpolitikáját az univerzális ellátások, az árakba beépülő fogyasztási árkiegészítés, a bérlakások magas aránya és az alacsony bérleti
díjak, valamint a nyugdíjra való jogosultság folyamatos kiterjesztése jellemezte.
Ebben a rendszerben a segélyezés periférikus szerepet töltött be, amit az is mutatott, hogy a jogi szabályozása alacsony szinten történt, miniszteri rendeletekben
és utasításokban.
A támogatások elsősorban azokat az időskorúakat érintették, akik nem szereztek nyugdíjjogosultságot – pl. a tsz-járadékosokat. Az adminisztratív eszközökkel
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biztosított teljes foglalkoztatás miatt az aktív korúak részesedése elenyésző volt,
és jellemzően is eseti jellegű. Az alábbi ellátásokat lehetett igényelni:
– közgyógyellátás – évtizedekig egy 1958-as rendelet szabályozta, az évek során alig változott;
– rendszeres szociális segély (2/1969. EüM-rendelet) – 4 formája volt (teljes
összegű, részösszegű, kiegészítő, tsz-járadékosok) segélye;
– rendkívüli szociális segély – váratlan helyzetekre eseti segítség (elemi kár,
haláleset stb.);
– rendszeres és rendkívüli nevelési segély – korábban is volt, de az 51/1986.
MT-rendelet újraszabályozta.
A rendszeres szociális segély fő jellemzői:
– munkaképtelen, rokkant személyek kaphatták (67%-ban egészségkárosodottak);
– munkaképtelen nő, aki a 65., illetve az a férfi, aki 70. életévét betöltötte;
– a személy helyzetét kellett vizsgálni, nem a családét;
– a jövedelem mellett a vagyoni helyzetet is vizsgálni kellett;
– illetve hogy van-e tartásra köteles és képes hozzátartozója a segélyt kérelmezőnek.
1. számú tábla
Segélyezés a számok tükrében
Segélyezési forma
Rendszeres szociális segélyezettek
Ebből: teljes összegű
részösszegű
kiegészítő
tsz-járadékosok
Rendszeres nevelési segélyezettek
Rendkívüli szociális segély *
Ebből: temetési segély, köztemetés *
elemi károsultak segélye *
Rendkívüli nevelési segély *

1970
51
25
4
1
21
11
56
1
0,5

1980
51
30
7
3
11
11
186
1
3
–

1985
49
29
11
2
7
37
446
2
1,5
484

* Segélyezési esetek száma

1989-től jelentős változások következtek be – a gazdasági termelés csökkent,
a munkahelyek tömegesen szűntek meg, az infláció felgyorsult. Mindezek társadalmi hatásaként nőtt az elszegényedés, ami gyors beavatkozást igényelt.
1989-ben bevezették a biztosításalapú – kedvező feltételekkel járó – munkanélküli ellátásokat. De ez a munkanélküliség gyors ütemű növekedése miatt –
1993-ban érte el a legmagasabb szintet – egyre kevésbé volt finanszírozható, így
szigorításokra került sor. A pénzbeli támogatások mellett a foglalkoztatáspolitika
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aktív eszközei is szabályozásra kerültek, így a közhasznú munkavégzés is újból
bevezetésre került (1987-ben).
A munkanélküliség kezelése mellett előtérbe került a fogyatékos személyek,
valamint az őket ápoló-gondozó családtagok támogatása. 1987-ben vezették be
a rokkantsági járadékot, majd 1990-ben az ápolási díjat.
A részintézkedések ugyanakkor nem bizonyultak elegendőnek, így egyre sürgetőbben merült fel egy egységes, törvényi szabályozás igénye, amit az is alátámasztott, hogy a kapcsolódó területek szabályozására sorban születtek meg a törvények. A megalkotandó törvénnyel szemben az alábbi elvárások fogalmazódtak
meg:
– új szükségletekhez igazodó ellátások bevezetése;
– alacsony szintű szabályozás helyett törvényi szintű garanciák;
– elavult jogszabályok kiváltása;
– már megalkotott – pl. önkormányzati, foglalkoztatási – törvényekkel való
összhang;
– családokat központba helyező, egységes elvű jogosultsági feltételek.
A koncepció készítése már 1990-től megkezdődött, de a törvényt 1992. december végén fogadta el a Parlament, így a közzététele és hatályban lépése 1993 elején
következett be.

A ,93-AS PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
A szociális törvény egyrészt a már korábban is létező pénzbeli ellátásokat egységes rendszerbe foglalta, másrészt új támogatási formákat vezetett be.
Egységes alapelvként érvényesült, hogy nem a személy, hanem a család jövedelmi helyzetét kellett vizsgálni. Családnak minősültek az egy háztartásban élő életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók. A másik közös vonása a pénzbeli ellátásoknak, hogy mind a jogosultsági feltételek, mind a támogatások összegei az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében (továbbiakban nyugdíjminimum) kerültek meghatározásra. Emellett a törvény szabályozta, hogy mely ellátások nem vehetők együttesen igénybe.
Új ellátási formaként került bevezetésre a gyermeknevelési támogatás (gyet),
amire a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő volt jogosult a legfiatalabb gyermek
8. életévéig. A gyetet a gyermekgondozási segély után lehetett igénybe venni, és
a család jövedelmi helyzetét is vizsgálni kellett. De csak a legtehetősebb családok
nem voltak rá jogosultak, mert a jövedelmi határ a nyugdíjminimum háromszorosában lett meghatározva. Összege a nyugdíjminimum volt és mellette lehetett
4 órában munkát végezni. Mivel normatív ellátásnak minősült, megállapítása
a lakóhely szerinti jegyző hatáskörébe tartozott. A gyetet 6 évig szabályozta a
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szociális törvény, 1999. január 1-től átkerült a családtámogatási törvénybe, ahová
tartalmát tekintve jobban bele is illett.
A törvény által szabályozott többi támogatás nem normatív volt, hanem szociális
rászorultságtól függő, így megállapítása a települési önkormányzat képviselőtestületének a hatáskörébe tartozott. ,93-ban a következő hét pénzbeli és természetbeni támogatást tartalmazta a jogszabály:
• munkanélküliek jövedelempótló támogatása;
• lakásfenntartási támogatás;
• ápolási díj;
• átmeneti segély;
• temetési segély;
• köztemetés;
• közgyógyellátás.
Ezek közül a lakásfenntartás támogatást, az átmenet segélyt, valamint a temetési
segélyt a képviselő-testület döntése alapján lehetett pénzben vagy természeti formában is nyújtani. Az átmenet segély a korábbi rendkívüli szociális és nevelési
segélyt egyesítette.1 A köztemetést és a közgyógyellátást jellegénél fogva pénzben
nem lehetett és jelenleg se lehet igénybe venni.
A segélyezés körében kiemelt jelentőségű a tartós munkanélküliek által igénybe
vehető támogatási forma. A fejlett országokban az aktív korú állástalan személyek
részére megélhetésük, létbiztonságuk fenntartása érdekében többelemű támogatási
rendszer működik. A pénzbeli támogatásoknak alapvetően két típusa különböztethető meg: a foglalkoztatáspolitika részeként biztosítási alapon nyújtott juttatások és a szociális ellátórendszer keretében igénybe vehető rászorultsági elvű
támogatások. Általában az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek részére az
állásvesztést követő első időszakban biztosítási, a későbbiekben pedig jövedelmi
helyzettől függő, azaz rászorultsági elvű támogatást nyújtanak.
Az aktív korú tartós munkanélküliek támogatása Magyarországon is a fentieknek megfelelően alakult. A szociális törvény már 1993-tól szabályozta a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, amely biztosítási elvű ellátás lejárta után
volt megállapítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.
A támogatást 2 évre állapították meg. A támogatás feltételei között már ebben az
időben is szerepelt az együttműködési kötelezettség. A támogatást igénybe vevőnek nyilvántartásba kellett vetetnie magát a munkaügyi központnál, és kapcsolatot kellett tartania vele, a felajánlott munkalehetőségeket vagy önkormányzat
által felkínált közhasznú munkát pedig el kellett fogadnia. A támogatás összege
1

A gyermekvédelmi törvény megalkotásával, módosultak a szabályok, és 1997-ben a gyermekekre
tekintettel megállapítható eseti támogatás kikerült a törvényből.
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a kérelmező jövedelmét egészítette ki az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 százalékára. A támogatás folyósításának időtartama 24 hónap volt.
Az elmúlt 25 év alatt ez a támogatási forma változott a legtöbbször, amit az 5. fejezet mutat be.
Az ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseket a törvény 40–44. §-a tartalmazza.
A törvény megalkotásakor lényegében a korábbi szabályok kerültek átvételre oly
módon, hogy az illeszkedjék a pénzbeli ellátásokra vonatkozó általános szabályozáshoz. Ápolási díjat az önmaga ellátására képtelen, tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását végző hozzátartozója vehet igénybe. Az ápolási díjnak
két típusát különböztette meg a törvény:
• alanyi jogosultság: súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végző személy jövedelmi helyzetétől függetlenül – az ellátás
összege a nyugdíjminimummal megegyező;
• méltányossági jogosultság: a 18. életévét betöltött, tartósan beteg gondozását végző személynek, ha jogszabályokban meghatározott jövedelmi feltételnek megfelel2 – az ellátás összege nem lehetett alacsonyabb, mint a nyugdíj
minimum 80%-a.
Míg az aktív korú tartós munkanélküliek esetén több rendszerszerű változás
történt, addig az ápolási díjnál a támogatás összegének az ellátásra szoruló személy
állapota szerinti differenciálása volt a jellemző. Bár az ápolási díj a nyugdíjra való
jogosultság szempontjából szolgálati időnek számít, újból és újból felmerül, hogy
indokolt lenne munkának elismerni, vagyis az ápolás időtartamát és díjazását
munkaviszonnyá átalakítani.
A növekvő közüzemi terhek indokolták, hogy a törvényben új ellátásként szerepeljen a lakásfenntartási támogatás. Ugyanakkor a törvényben szabályozott
ellátások közül ezt a támogatási formát önkormányzati hatáskörbe utalták, vagyis a jogszabályi keretfeltételek mellett minden település maga határozta meg, hogy
a lakosságának mely csoportjait és milyen mértékben támogatja. A központi szabályozás az önkormányzatokra bízta a településen elismert minimális lakásnagyság és minőség meghatározását, és csupán annyi útmutatást adott, hogy különösen azoknak a családoknak indokolt biztosítani, ahol a lakásfenntartás költségei
elérik a család jövedelmének 35%-át, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimumot. Ezen 2004-ig fennálló szabályozás következménye volt, hogy az önkormányzatok egy része, főleg a kisebb települések, nem
nyújtottak lakásfenntartási támogatást, valamint ahol működött is, a támogatás
összege nagyon alacsony volt, a lakásfenntartási kiadásoknak csak egy töredékét

2
A feltételeket az önkormányzat rendeletében szabályozhatta, de a jövedelemhatár nem lehetett
alacsonyabb, mint a nyugdíjminimum, ha nem egyedülálló, illetve egyedülálló személy esetén annak
150%-ánál.
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fedezte. A nem kellő hatékonyságú lakfenntartási támogatás is szerepet játszott a
lakosság egyre nagyobb mértékű eladósodásában.

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA
Az önkormányzati finanszírozás reformja 1990-ben következett be. Ezen időponttól a központi költségvetés normatív állami hozzájárulást biztosít az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataihoz. A normatíva jogcíme rögzíti azon feladatot, amelyhez az állam hozzájárul. A normatív finanszírozásnak az alábbi két
jellemzője van:
• a támogatás csak hozzájárulás a feladat ellátáshoz, de nem fedezi annak teljes
költségigényét;
• a felhasználása kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatokat, felhasználásáról szabadon dönthetnek.
A szociális ellátások finanszírozását ebbe a rendszerbe kellett beilleszteni. Az
1993-as elgondolás arra épült, hogy a települési szinten jelentkező feladatokat –
pénzbeli és természetbeni támogatásokat, valamint az alapszolgáltatásokat – egy
normatíva keretében támogassa az állam, de a hozzájárulás mértéke a település
lakossága szociális jellemzőinek a figyelembevételével legyen meghatározva. Ezen
elv alapján került bevezetésre a differenciált szociális normatíva, amely egy e
célra kidolgozott matematikai modell alapján „számolta ki” a településeket megillető támogatás összegét, vagyis az e célra rendelkezésre álló előirányzatot lakosságszámra vetítve differenciáltan osztotta el az önkormányzatok között. A folyamatos összegű támogatás mellett a differenciált normatívának volt minimális és
maximális értékhatára.
1993-ban a szociálpolitikai feladatokra – rendszeres szociális és nevelési segélyezés, tartósan munkanélküliek jövedelempótló támogatása, lakásfenntartási
támogatás, ápolási díj, temetkezési segély, átmeneti segélyezés, köztemetés, közgyógyellátás, szociális étkeztetés és bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek és tanulók étkeztetésének támogatása, gyermekek napközbeni ellátása, beleértve a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis ellátást, házi segítségnyújtást, családsegítést – az
állami hozzájárulás összege egy állandó lakosra vetítve 2200 Ft és 3600 Ft között mozgott. Az egyes települési önkormányzatokat megillető differenciált normatív hozzájárulás számításánál az alábbi a lakosság szociális helyzetét jellemző
tényezőket vették figyelembe:
• inaktív korúak, az 1992. január 1-jei állapot szerinti;
• munkanélküliek, az 1992. július havi állapot szerinti;
• személyi jövedelemadót fizetőknek az 1991. évi bevallások összesítése szerinti
részaránya az összes, illetve aktív népességen belül.
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A szociális alapszolgáltatások a későbbi években fokozatosan kikerültek a
differenciált normatíva által finanszírozott feladatok köréből, és önálló normatívájuk
lett. A differenciálásnál figyelembe vett tényezők is módosultak az évek során,
igazodva a szociális törvényben végrehajtott módosításokhoz és ezáltal a támogatott
feladatok összetételéhez.
Mivel az évek során bővült a központilag szabályozott pénzbeli és természetbeni
ellátások köre, az önkormányzatok részéről jogos igényként merült fel, hogy azon
támogatásoknál, ahol törvény taxatíve meghatározza a jogosultsági feltételeket,
vagyis a feltételek fennállása esetén a támogatást biztosítani kell, az állam a
finanszírozásokban nagyobb részt vállaljon. Így került a 2000-es évek első felében
bevezetésre az „osztott” finanszírozás, amelynek lényege az alábbiakban foglalható
össze:
A települési önkormányzatokat lakosságszám szerinti továbbra is megillette
a differenciált normatív hozzájárulás a Szociális és Gyermekvédelmi Törvényben
szereplő segélyezési kötelezettségei kifizetéséhez. A fajlagos összeg nagyságát egyre kevésbé a település szociális jellemzőiből kialakított mutatószám, inkább az ellátásban részesülők száma határozta meg. Pl. e mutatószám képzésénél 2005-ben
az alábbi csoportok szerepeltek:
• 30%-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma;
• 20%-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának;
• 30%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, valamint a
közcélú foglalkoztatásban részt vevők létszáma;
• 20%-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót
nem fizetők számának lakosságokon belüli aránya.
E jogcímen járult hozzá a központi költségvetés a normatív típusú segélyek
5-10%-ához, valamint helyi döntésű segélyekhez. A hozzájárulás fajlagos összege
3700–17 050 forint/lakos volt. A későbbiekben ez a tendencia erősödött, például
az időskorúak száma kikerült a mutatószám képzésénél figyelembe vett tényezők
köréből, és helyébe a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma lépett.
Az állam egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen kötött támogatású előirányzat biztosított a települések által kötelezően (normatív szabályok szerint) kifizetett segélyek 80–95%-ához. Ezt a részt az önkormányzatok az
általuk havonta ténylegesen kifizetett összegek alapján utólag igényelhették a központi költségvetéstől. Az év eleji előleg biztosította ezen ellátások kifizetéséhez
szükséges források likviditását.
A települések által a szociális törvény alapján kifizetett egyes ellátások mértéke
felfelé eltérhet a jogszabályi minimumtól. Az eltérés az önkormányzat saját
döntésére – így saját forrása terhére történt. Az osztott finanszírozás biztosította,
hogy egyrészt a települések számára rendelkezésre álljon a jogosultság fennállásakor
kötelezően folyósítandó segélyek forrásának fedezete, másrészt 5–20%-os arányban
a települést is érdekelté tette a segélyezéssel kapcsolatos észszerű döntésekben.
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Mint arra a későbbiekben kitérek, a közigazgatás átszervezésével a pénzbeli
támogatások megállapításának és folyósításának a hatáskörei is módosultak,
többségük kikerült az önkormányi feladatok köréből, ami maga után vonta a
finanszírozás átalakulását is.

A SEGÉLYEZÉS FŐBB VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN
A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál nagyon sok változás, módosítás történt
az elmúlt 25 évben, aminek nyomon követése e tanulmány keretein belül nem lehetséges. Emiatt csak három meghatározó ellátás – aktív korú tartós munkanélküliek segélyezése, ápolási díj és a lakás fenntartásához kapcsolódó támogatások
– főbb változásait igyekszem bemutatni.

Aktív korú tartós munkanélküliek segélyezése
A 1993-ban bevezetett munkanélküliek jövedelempótló támogatása 2000 januárjától megszűnt3, helyébe a rendszeres szociális segély lépett. A rendszeres szociális segély már 1997-ben bekerült a szociális törvénybe, de a kezdeti időszakban
a jövedelemmel nem rendelkező egészségkárosodott személyek megélhetését
szolgálta. Ezen ellátotti kör a későbbiekben is megmaradt, de a támogatottak csak
kb. 5%-át tette ki.4 A rendszeres szociális segély elsősorban a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatássá alakult át. Szabályozását tekintve nem különbözött lényegesen a jövedelempótló támogatástól, de a segély összege alacsonyabb volt – a nyugdíj minimum
70%-a –, és határozatlan időre állapították meg éves felülvizsgálat előírásával.
2000-ben jelentős változás történt a közcélú foglalkoztatás bevezetésével. Korábban a közfoglalkoztatás jellemző formája a munkaügyi szervezetek által koordinált közhasznú munkavégzés és közmunka volt, amelyben a segélyezetteknek
csak töredéke vett részt. 2000-től viszont egyre hangsúlyosabbá vált a segélyezettek foglalkoztatása. A közcélú foglalkoztatást az önkormányzatok szervezték, és
erre külön forrást is biztosítottak részükre, amit nem lehetett túllépni. Bevezetésekor kettős elvárás fogalmazódott meg:
3

Bár a jövedelempótló támogatást 2000-ben már nem lehetett megállapítani, mivel a jogosultság
időtartama 24 hónap volt, azoknak, akiknek 1999 decemberében állapították meg az ellátást, 2001
decemberéig járt, vagyis az átmenet 2 évig tartott.
4
A két célcsoportra vonatkozó szabályozás kismértékben eltérő, az egészségkárosodott személyekre
nézve kedvezőbb feltételek mellett tette lehetővé a segély igénybevételét. Pl. a segély összege magasabb, vagy az együttműködési kötelezettség nem terjed ki a foglalkoztatásra.
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• a munkanélküli személyek nyílt munkaerőpiacra történő visszailleszkedésének
a segítése, a munkavégzési készségek és képességek fenntartása, a rendszeres
munkavégzésnek megfelelő életvitel kialakítása;
• a „munkateszt” funkció, amely lehetővé tett a segélyezésből történő kizárást
a közfoglalkoztatásban való részvételt megtagadók esetén.
A közcélú foglalkoztatás bevezetésével a munkát végző segélyezettek száma fokozatosan emelkedett, és alapvetően a hosszabb időtartamú teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás vált jellemzővé. Az önkormányzatok szűkös költségvetésük
miatt a segélyezetteket elsősorban a saját intézményeikben vagy a települési feladatok (pl. parkgondozás) ellátásában foglalkoztatták. A díjazás mértéke a minimálbérrel egyezett meg. A 2000–2008 közötti időszakban, vagyis az „Út a munkához” program meghirdetéséig kisebb módosításokkal a közcélú foglalkoztatás
fentiekben leírt szabályozása és gyakorlata volt jellemző.
A támogatás 2006-ig a segélyezett jövedelmét pótolta, bár a jogosultság
megállapításánál már ebben az időszakban is figyelembe kellett venni az összes
családtag jövedelmét. Az érvényben lévő szabályozás szerint az a személy volt
jogosult a segélyre, akinek a havi jövedelme nem haladta meg a nyugdíjminimum
70%-át, családjában pedig az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a
nyugdíjminimum 80%-át, továbbá vagyona sem neki, sem családjának nem volt.
A segély összege a kérelmező jövedelmét egészítette ki az öregségi nyugdíj minimum
70%-ára,5 de a háztartásból többen is igénybe vehették a támogatást, ha megfeleltek
a feltételeknek.
2006. július 1-jével a családtámogatási rendszer6 átalakításával egyidejűleg a
szociális segélyezés is új alapokra helyeződött, bevezették a családi segélyezést.
Ezzel megszűnt a kettős (családi és személyes) jövedelemkritérium, és a segély átalakult családi támogatássá, ahol mind a jogosultság, mind pedig a segély összege
az „egy fogyasztási egységre jutó havi családi jövedelemtől” függött. Korábban a
segély csak a felnőttkorú családtag jövedelmét pótolta, nem vették figyelembe az
eltartott gyermekek számát. A másik lényeges változás a családtípushoz, pontosabban a családnagyság szerinti különböző kiadási szerkezethez igazodó segélyezés megteremtése volt a fogyasztási egység alkalmazásával. Annak érdekében,
hogy a fogyasztási egységre történő átállás ne érintse hátrányosan a többgyermekes családokat, a jogosultsági jövedelemhatárt a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90%-ában határozták meg a korábbi 80% helyett. A segély e jövedelemha-

5

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2006-ban havi 25 800 Ft volt, így a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli segélyezettek ellátása havi 18 060 Ft-ot tett ki.
6
A családi pótlék emelése mellett 2006-ban megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, és
az erre fordított források egy részét a rendszeres szociális segély kiadásainak fedezetére csoportosították át.
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tárig egészítette ki a család jövedelmét, ami azt is jelentette, hogy családból csak
egy személy kaphatott támogatást.
A családi segélyezésre történő átállással számottevően emelkedett az ellátás
összege, ami társadalmi viták kiindulópontjává vált. A sokgyermekes családok
esetén előfordulhatott, hogy a segély összege magasabb volt, mint a minimálbér,
ezért már 2007-ben felső korlátot határoztak meg. A rendszeres szociális segély
összegét a minimálbér nettó összegében maximálták.
A családi segélyezésre történő átállással párhuzamosan változtak az együttműködési kötelezettség szabályai is, bevezették a beilleszkedési programot, amelynél nagyobb hangsúlyt kapott a személyre szóló segítségnyújtás. A változtatást
azon felismerés motiválta, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személyek szociális, munkaerőpiaci, családi és mentális helyzete nagyon különböző, így a munkába helyezésük is eltérő eszközöket és időtartamot igényel, a korábbi egysíkú
gyakorlat – a munkaügyi központoknál történő regisztráció és közcélú munkavégzés – kevés eredménnyel járt. A beilleszkedési program elkészítése a tartós
munkanélküli személy helyzetét figyelembe véve – az érintett bevonásával – jellemzően a családsegítő szolgálatok feladata lett. A közösen kialakított programnak tartalmaznia kellett az együttműködési kötelezettség formáját, amely lehet
elsődleges munkaerőpiacon álláskeresés, közfoglalkoztatás, képzésbe történő részvétel, munkára felkészítés, a családsegítők által szervezett programokon, tréningeken való részvétel.
2008-ban hirdették meg az „Út a munkához” programot, amely célul tűzte
ki, hogy a munkára képes, rendszeres szociális segélyezettek fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. A program célkitűzése: „segély helyett
munka” volt. Ez a segélyezési rendszer újabb átalakítását eredményezte, 2009. január 1-jétől új ellátási formát, a rendelkezésre állási támogatást vezették be.
A családi alapú rendszeres szociális segély azoknak az aktív korúaknak a támogatásává vált, akiknek a munkába állításának esélyei – koruk, egészségi vagy családi állapotuk miatt – már csekélyek.7 A rendelkezésre állási támogatásnál – változatlan jogosultsági jövedelemküszöb mellett – visszatértek a személynek szóló
ellátáshoz. A támogatás összege megegyezett az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, és egy családból csak egy személy vehette igénybe.
A szociális segélyben részesülőknek továbbra is a családsegítő központokkal,
míg a munkavégzésre képes aktív korúaknak a munkaügyi szervekkel kellett
együttműködniük, ami az álláskeresési megállapodás megkötésére és a közcélú
foglalkoztatásban történő részvételre irányult. Új elem volt, hogy a 35 év alatti,
általános iskolát be nem fejezetteket kötelezték a képzésben történő részvételre,
7

Rendszeres szociális segélyre csak az egészségkárosodott vagy 55. életévüket betöltött személyek,
valamint a 14 éven aluli gyermeket napközben elhelyezni nem tudó szülők lettek jogosultak.
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növelve ezzel munkaerőpiaci esélyeiket. A közcélú foglalkoztatás megszervezése
továbbra is a települési önkormányzatok feladata maradt, és a foglalkoztatásnak
legalább napi 6 órás munkavégzésnek és évente legalább 90 munkanapnak kellett
lennie. A segélyezettek nagyobb arányú foglalkoztatása érdekében a közcélú
foglalkoztatás forrásai bővültek, és átalakult a finanszírozás rendszere is. Az állam
oly módon próbálta ösztönözni az önkormányzatokat közcélú munka szervezésére,
hogy a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások fedezésére nagyobb központi
támogatást kaptak, mint a segélyekre, emellett a közfoglalkoztatás forrása felülről
nyitott lett.
Az „Út a munkához” program 2 évet élt meg. 2011-től az aktív korú nem foglalkoztatottak támogatása újból módosult, a közfoglalkoztatás rendszere pedig
alapjaiban átalakult. A rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel, amely a jövedelmi feltételek és a juttatás összege tekintetében megegyezett az elődjével. A jogosultságnál új szabály jelent meg, az évenkénti 30 napos
munkavégzési kötelezettség, amelyet közfoglalkoztatásban, elsődleges munkaerőpiacon, valamint önkéntes tevékenységként is lehet teljesíteni. A keresőtevékenység képzésben történő részvétellel kiváltható volt. A 30 napos munkavégzés teljesítését a 2012-es felülvizsgálatok során kellett először alkalmazni, vagyis gyakorlatilag akkor vált az ellátás további folyósításának feltételévé. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy míg korábban a foglalkoztatás megszervezése az önkormányzat és a munkaügyi szervezetek kötelezettsége volt, 2011-től a segélyezettet
kötelezték a munkavégzés teljesítésére, akár felajánlottak neki közfoglalkoztatást,
akár nem.8 A szociális törvény emellett lehetőséget biztosított az önkormányzatok
részére, hogy a támogatás folyósítása feltételeként előírják a lakókörnyezet rendbetételét.
2011-ben a korábbi formák megszűnésével – közmunka, közhasznú, illetve közcélú munka – egységes közfoglalkoztatási rendszert vezettek be.9 Támogatásban
részesülő személyek számára a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkákat ezen
időponttól nem az önkormányzatok, hanem a munkaügyi kirendeltségek ajánlották fel. A közfoglalkoztatásnak az alábbi formáját szabályozták:
• a közcélú foglalkoztatást a rövid időtartamú közfoglalkoztatás;
• a közhasznú munkát a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás;
• még a közmunkát az országos közfoglalkoztatási program váltotta fel.

8

Ez a rendelkezés természetesen hatást gyakorolt az önkormányzatokra is, amelyek már nem a teljes
munkaidős több hónapi foglalkoztatásra, hanem a 4 órás és 30 naposra törekedtek, hogy lehetőség
szerint minél kevesebben veszítsék el az ellátásukat.
9
A közfoglalkozás irányítása 2011. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Belügyminisztériumhoz.
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A segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személyek elsősorban
rövid idejű – 2–4 hónapos és 4 órás munkavégzést jelentő – foglalkoztatásban
vettek részt. Emellett a közfoglalkoztatásra fordítható forrás felülről újból zárttá
vált, vagyis a kiadások nem léphetik túl az előirányzatot.
2012-ben a bérpótló juttatás elnevezése foglalkoztatást helyettesítő támogatásra módosult, és havi összege a nyugdíjminimum 80%-ára csökkent.10 E csökkenés azért is figyelemre méltó, mert az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008tól nem emelkedett, változatlanul 28 500 forint, de a reálértéke számottevően
csökkent az évek során. A másik lényeges változás a közfoglalkoztatási bér bevezetése, amit a minimálbérnél alacsonyabb összegben határoztak meg.
2015. március 1-jétől az aktív korú nem foglalkoztatottaknak nyújtott támogatások jogosulti körei átalakultak. A korábbiakban a legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt állók mentesültek az együttműködési kötelezettség alól, ők így foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett – az egészségkárosodott és a gyermekük
napközbeni felügyeletéről gondoskodni nem tudó személyek mellett – rendszeres
szociális segélyre válhattak jogosulttá. Ezen túlmenően a helyi önkormányzati
rendeletek is meghatározhattak olyan, egészségi állapottal, családi körülményekkel összefüggő jogosultsági feltételeket, amelyeknek megfelelő személyek rendszeres szociális segélyre váltak jogosulttá a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett. 2015. március 1-jétől a rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lépett, azzal, hogy az idős és az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő személyek a továbbiakban foglalkoztatást helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltétel 2015. április 1-jétől már nem írható elő. Az
aktív korú nem foglalkoztatott személyek által igénybe vehető támogatás jogosultsági feltételeinek, valamint közfoglalkoztatásuk szabályozásában ezen túlmenően
az elmúlt években lényeges tartalmi változás nem történt. Viszont a megállapítás,
folyósítás, a felülvizsgálat hatáskörei a közigazgatás reformja kapcsán érdemben
módosultak.

Ápolási díj
Az ápolási díjra vonatkozó szabályozás több mint 10 évig szinte változatlan maradt. 2005. szeptember 1-től vezették be az emelt összegű ápolási díjat, amelyre
azok jogosultak, akik fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ottho10
A rendszeres szociális segélyre jogosultak esetén is csökkent az ellátás összegének felső határa,
a nettó minimálbér helyébe a közfoglalkoztatási minimálbér nettó összegének 90%-a lépett. A jogosultsági jövedelmi küszöbre vonatkozó szabály viszont nem módosult, változatlanul az öregségi
nyugdíj minimum 90%-a.
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ni gondozását végzik.11 Az ellátás havi összege a mindenkori nyugdíjminimum
– a későbbiekben a költségvetésben rögzített alapösszeg – 130%-a (ami 2006-ban
33 540 forint volt). Az alapösszeg éveken keresztül megegyezett a nyugdíjminimummal, 2011-ben viszont 1000 forinttal emelkedett, majd 2017. január 1-jétől
31 000 forintra, 2018-tól 32 600 Ft-ra nőtt.
A törvény egyrészt a fogyatékosság típusa szerint meghatározta, hogy kik
minősülnek súlyosan fogyatékosnak, másrészt hogy közülük kitekinthető fokozott
ápolást igénylőnek. Fokozott ápolást az a személy igényel, aki mások segítsége
nélkül nem képes az alábbi tevékenységek közül legalább háromra:
• étkezni;
• tisztálkodni;
• öltözködni;
• illemhelyet használni;
• lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni.
A fokozott ápolási szükséglet szakmai elbírálására, az erre vonatkozó
szakvélemény kiadására a megyei, fővárosi szociális módszertani intézmények
lettek feljogosítva. A szakvélemény kiadása 2013-tól a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által kijelölt szakértő feladata lett. 2017. január 1-jétől az ápolási díj
ügyében eljáró járási hivatal rendeli ki a szakértőt, a jogszabály csak azt határozza
meg, hogy a szakértőként kirendelhető személynek milyen végzettséggel,
gyakorlattal kell rendelkeznie.
Újabb változás 2014-ben történt, mikor is jelentősen nőtt a fokozott ápolást
igénylők után járó emelt összegű ellátás mértéke (az alapösszeg 150%-ára) és
bevezették a kiemelt ápolási díjat is (az alapösszeg 180%-a). A kiemelt ápolási díjra azok a hozzátartozók jogosultak, akik:
• olyan egészségkárosodott személyt ápolnak, akit a komplex minősítés szerint
az „E” kategóriába soroltak;
• vagy olyan személyt gondoznak, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága
miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, és önellátásra nem
vagy csak segítséggel képesek.

11
A magasabb összegű ápolási díj az alanyi jogosultsági körön belül jelentett egy szűkebb csoport
részére nagyobb támogatást. A méltányosságból megítélt ápolási díjban részesülők köre nem volt
megállapítható, de az önkormányzat a saját rendeletében – saját forrásai terhére – alkothatott erre
vonatkozó szabályt.
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Lakás fenntartásához kapcsolódó támogatások
A lakásfenntartási támogatást 1993-ban a Szociális Törvény vezette be, és kezdetben csak az ellátás keretszabályait fektette le, a részletes szabályokat az önkormányzatok maguk határozták meg. A lakásfenntartási támogatás szabályozásában 2004-ben történt jelentős változás, amikor átalakították a támogatás
rendszerét. A módosított szabályozás a támogatás három típusát határozta meg:
• a normatív;
• az adósságkezeléshez járó;
• a helyi lakásfenntartási támogatást.
A normatív támogatás bevezetése azt jelentette, hogy mindenki részesülhetett
a támogatásban, aki megfelelt a törvény által meghatározott jogosultsági kritériumnak: ezt a központi költségvetés és az önkormányzat 90%–10%-os arányban finanszírozta. Normatív támogatásra jogosultak voltak továbbá azok is, akik adósságkezelési szolgáltatásban vettek részt. A helyi lakásfenntartási támogatást az
önkormányzatok nyújthatták, egyrészt kiegészítésként a normatív támogatáshoz,
másrészt pedig az általuk meghatározott jogosultsági kör részére önállóan, és a
támogatást továbbra is a helyi költségvetésből finanszírozták.
A támogatás egy hónapra eső összege a lakásfenntartás elismert havi költségének
30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. Az ennél
magasabb jövedelmű háztartások támogatását egy képlet szerint differenciálták,
a jövedelem függvényében: összege nem lehetett alacsonyabb havi 2500 Ft-nál.
A normatív lakásfenntartási támogatás azoknak járt, akiknek a jövedelme nem
haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, és a lakáskiadásokra
jövedelmük több mint 25%-át – későbbi módosítás szerint 20%-át – költötték.12 A
számításnál nem a tényleges, hanem az elismert lakásfenntartási költséget kellett
figyelembe venni, ezt az egy négyzetméterre jutó összeggel határozták meg (2004ben 400 Ft/nm), és mértékét évente a költségvetési törvényben rögzítették.
Az elismert lakásnagyságot is rögzítette a törvény, amely a következő volt:
• egy személy esetén 35 nm;
• két személy esetén 45 nm;
• három személy esetén 55 nm;
• négy személy esetén 65 nm, és minden további személy esetén újabb 5-5 nm.
Az ezeknél kisebb lakásokban lakók esetében a lakás tényleges alapterülete
vehető figyelembe.
A normatív lakásfenntartási támogatás lényege az volt, hogy a meghatározott
jövedelemszint alatt élő családok nem a tényleges lakásfenntartási kiadásaik,
hanem a törvény által elismert költségek alapján váltak jogosulttá az ellátásra.
12

A támogatást hátralékosok is kaphatták.
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Így a legnehezebb körülmények között élők is megkaphatták a támogatást, akik
nem tudtak megfelelő lakásfenntartási költséget igazolni (pl. mert nem fűtenek).
A családnagyságtól függő elismert lakásnagyság és az elismert fajlagos költség
alapján számították a lakásfenntartás elismert költségét. Amennyiben az így kalkulált költség meghaladta a háztartás jövedelmének 20%-át, akkor a támogatást
meg kellett állapítani. 13
A lakásfenntartási támogatás más ellátásokkal együtt – pl. adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás – 2015. március 1-jével megszűnt,
pontosabban az állam az önkormányzati hatáskörébe utalta e támogatást. Az
önkormányzatok a hatáskörükbe kerülő segélyezést saját bevételeik terhére, új
adók kivetésével, illetve a hátrányos helyzetű önkormányzatok a központi
költségvetésből biztosított támogatás segítségével finanszírozhatják. Az nyitott
kérdés, hogy az állami támogatásra jogosult önkormányzatok milyen szociális
támogatásokra kívánják fordítani a központi költségvetés által biztosított forrásokat.
Az új települési támogatásaikra vonatkozó helyi rendeleteket 2015. március 1-jéig
kellett megalkotniuk és elfogadniuk az önkormányzatoknak.
A lakásfenntartási támogatásnál lényegesen kisebb költségvetésű, de a
lakásfenntartási kiadásaik fizetésével több hónapja elmaradó háztartásoknak
segítséget nyújtó adósságkezelési szolgáltatás 2003-tól létezett Magyarországon.
Az eladósodó háztartások számára tanácsadást és adósságtörlesztési támogatást
is magában foglaló adósságkezelési szolgáltatás biztosítása 2015 márciusáig a 40
ezer fő feletti lakosságszámú önkormányzatok számára volt kötelező. Annak
ellenére, hogy a kisebb városokban és falvakban az adósságkezelési szolgáltatás
nem volt kötelező, a támogatott személyek ötöde mégis a 20 ezer főnél alacsonyabb
településekről került ki.
Az adósságcsökkentési támogatást a lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan
90%-ban az állam, 10%-ban az önkormányzat finanszírozta, és a nyugdíjminimum
összegének 150%-a alatti egy főre eső jövedelemmel rendelkező háztartásoknak
lehetett nyújtani. A támogatást legalább 6 havi számlaelmaradás vagy a szolgáltatás
kikapcsolása esetén, 50 és 400 ezer forint közötti adósság törlesztéséhez lehetett
igénybe venni, maximum az adósság 75%-ának mértékéig, legfeljebb 18 hónapig.
Ha valamely háztartás egyszer igénybe vette az adósságkezelést, akkor 24 hónapig
nem vehetett újra részt benne. A szolgáltatás körülbelül 10 ezer háztartást ért el
2013-ban. Az lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan 2015. március 1-től az
egyes önkormányzatokon múlik, tesznek-e lépéseket a lakásfenntartási kiadásaikat
fizetni nem tudók adósságspirálba kerülésének, a fogyasztásról való lekapcsolásuknak
megakadályozása érdekében.
13
2011-ben került a lakásfenntartási támogatás szabályai közé az a kitétel, hogy az önkormányzatok
saját rendeletükben „a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket” írhatnak elő.
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IGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK VÁLTOZÁSA
Az önkormányzati és az államigazgatási feladatok határozottabb szétválasztása,
a hatékonyabb és költségtakarékosabb közigazgatás megteremtése érdekében 2013.
január 1-jétől újból létre jöttek a járások, megyénként 6–18, összesen 175. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvény a járási és kerületi hivatalokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kirendeltségévé tette. A korábban az önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügyek egy részét a járási hivatalok vették át.
A pénzbeli szociális támogatások közül 2013-ban két ellátás került járási szintre:
• időskorúak járadéka;
• alanyi jogú ápolási díj, ideértve a fokozott ápolási szükséglet esetén járót.
Rövid időre a többi ellátás megmaradt jegyzői vagy képviselő testületi
hatáskörben.
Az ellátások köre fokozatosan bővült, és 2015. március 1-től az alábbi pénzbeli
és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat a járási
hivatalok látják el:
• időskorúak járadéka;
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás;
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban rendszeres
szociális segély);
• alanyi és normatív közgyógyellátás;
• alanyi jogú ápolási díj, ideértve a fokozott ápolás esetén járó és a kiemelt
ápolási díjat;
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A többi pénzbeli és természetbeni támogatás – lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, méltányossági ápolási díj, temetési segély, átmeneti segély – mint önálló ellátási formák megszűntek, és felváltotta őket a települési támogatás, amit a képviselő-testület – a törvényben és a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint – állapít meg.
Járási szintre jellemzően a normatív jellegű támogatások kerültek, így a kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek. A települési támogatás különösen
a következő élethelyzetekben nyújthat segítséget:
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
• a gyógyszerkiadások kompenzálására;
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Rendszer és váltás.indd Sec6:121

2018. 10. 17. 11:07:18

122 | Rendszerváltó szociálpolitika
A fentieken túl az önkormányzatok más célokra is nyújthatnak települési támogatást, a törvény csak a legjellemzőbb eseteket sorolja fel.
A köztemetéssel kapcsolatos feladatok – mint az egyik legrégebbi ellátási forma
– továbbra települési szinten maradtak. A többi támogatástól eltérően – ahol a lakóhely a meghatározó – a köztemetésre a haláleset helye szerinti önkormányzat
kötelezett.
A fentieken túl a törvény előírja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani. Elsősorban azok számára, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez.
A kiadáskompenzáló ellátások – leszámítva a közgyógyellátást és a köztemetést
–, valamint a méltányosságból vagy krízisellátásként nyújtott segélyek helyi szinten megoldandó feladattá váltak anélkül, hogy a törvény bármilyen konkrét szabályt vagy alsó összeg határt előírna.

ÖSSZEGZÉS
Az elmúlt 25 évben a pénzbeli és természetbeni juttatások szabályozása több, eltérő szemléleten alapuló irányváltáson ment keresztül, néha 180 fokos fordulatot
téve. Az állampolgárok maguk dönthetik el, hogy melyik változtatással értettek,
értenek egyet, a hátrányos helyzetben lévők pedig azt, hogy számukra melyik megoldás nyújtott nagyobb segítséget. Még nyitott kérdés, hogy a szociális támogatások jelenlegi rendszere mennyire lesz stabil vagy újabb változások jönnek.
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Sziklai István

A magyarországi szociális törvény
és az Európai Unió
szociális dimenziójának 25 éve

A SZOVJET RENDSZER BUKÁSA, EURÓPA ÚJRAEGYESÜLÉSE
A II. világháborút követően felállított vasfüggöny szimbolikusan is kettéosztotta
Európát, egy nyugati és egy keleti térségre. Míg Nyugat-Európában a kapitalizmus, a piacgazdaság, demokrácia és emberi jogok uralkodtak, addig keleten szocializmus, tervgazdaság, egypártrendszer. A szovjet rendszer összeomlásával megnyílt a lehetőség, hogy az addig kétpólusú Európa (újra)egyesüljön. A Szovjetunió
bukása (1989–1991) óriási lelkesedést váltott ki mindazok köréből, akik azt vizionálták, hogy a szovjet blokk összeomlásával egy jobb, békésebb világ kialakulása előtt nyílt meg az út [l. pl. Francis Fukuyama (1992) könyvét1].
A nyugat-európai országok (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg,
Nyugat-Németország és Olaszország) által 1957-ben létrehozott, idővel mind szorosabbá váló európai együttműködés az 1980-as évek végére 12 tagország integrációjává bővült, Európai Közösségek néven. A szocializmus európai bukása után
a korábban szovjet blokkhoz tartozó Kelet-Németország is az Európai Közösségek
tagjává vált, az újraegyesült Németország részeként. 1993-ban a Közösségek hivatalosan átalakul Európai Unióvá (EU).
A keleti blokk volt államszocialista országai kivétel nélkül a nyugat-európai politikai-gazdasági-társadalmi berendezkedést kívánták valamilyen formában megvalósítani. Az 1990-es és 2000-es évek a számukra ennek eléréséről, illetve a mindezt megtestesítő Európai Unióhoz való csatlakozásról (a taggá válásról) szólnak.

A MAGYARORSZÁGI RENDSZERVÁLTOZÁS, 1989–90
A magyarországi társadalom az 1989-es, ’90-es rendszerváltozás után rövid idő
alatt nagy változásokat élt meg. Gyorsan változott a gazdaság szerkezete (privatizáció, munkahelyek tömeges megszűnése), a társadalmi struktúra (új szociális
1

Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man, Free Press, 1992 (a könyv magyarul A
történelem vége és az utolsó ember címmel jelent meg).
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problémák megjelenése), az ideológiai és a politikai szféra. Az államszocialista
tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet fontos strukturális, a társadalom
alapjait érintő változásokkal járt együtt:
– gyors növekedése volt tapasztalható a magánszektornak, párhuzamosan az
állami szektor leépülésével;
– gazdasági recesszió következett, amelynek eredményeképpen a GDP körülbelül ötödével csökkent az 1990-es évek első felében;
– megváltozott a munkaerőpiac, amelynek jeleit a munkahelyek számának csökkenésén, a nagyarányú munkanélküliségen, a bérek liberalizálásán és növekvő
szóródásán is le lehetett mérni.
A gazdaság piacosítása a jövedelmek elosztásának és eloszlásának mind nagyobb
egyenlőtlenségét hozta magával. Ez nyilvánvalóan hatással volt az egyének és családok jólétére, ami a szegénység növekedésében, a várható élettartam csökkenésében is megmutatkozott. A gazdaság piacosításával, a szociális piacgazdaságra
való áttéréssel párhuzamosan egy másik lényeges mozzanata a rendszerváltásnak
a politikai rendszer demokratizálódása (volt).
Térségünkben, Kelet-közép Európában tehát az a történelmileg rendkívül érdekes átmenet figyelhető meg, amikor egyszerre, egy időben van jelen a gazdasági és politikai rendszerváltás, ami ráadásul még egy világméretű gazdasági receszszióval is párosult.
Az új szociális ellátórendszer a rendszerváltás előttről kiterjedt pénzbeni és természetbeni juttatásrendszert örökölt, melyet a nyomott bérek kiegészítésére és a
nemzeti jövedelem nagy részének újraelosztására terveztek. Amint azonban az
államszocializmusban lefojtott gazdaság felszabadult, liberalizálódott, és az államnak a közjó, a közérdek fogalmai köré csoportosítható feladatai iránti (el)kötelezettsége megcsappant, vagyis az éjjeliőr (vagy egy másik terminussal: minimál-) államfelfogás nyert egyre inkább teret, úgy a szociálpolitikának is
szükségszerűen változnia kellett. Ezzel a változással kapcsolatban tette Szalai Júlia azt a keserű megállapítást, hogy „a szegénység kérdése csaknem a rendszerváltás pillanatában lekerült a komolyan megtárgyalandó politikai kérdések listájáról”.
Ferge Zsuzsa az átmenet objektív értékelését érzi egyre inkább bizonytalannak,
mondván: „egy ideig úgy tűnt, hogy az új társadalommal mindenki, de legalábbis
a többség nyerni fog – hisz ezért volt szinte teljes támogatottsága a bársonyos forradalomnak”. Arról, hogy az emberek mit reméltek a rendszerváltásról, a következő
megállapítást teszi: „A politikai felszabadulás mellett olyan piacgazdaságra vágytak, amely megoldja a hiánygazdaság kellemetlenségeit a korlátlan piac hátrányai
nélkül, azaz amelyben jelentős marad az állam szociális felelőssége.”
Az áttérés teljesen új feltételeket alakított ki a magyar háztartások megélhetése
szempontjából. Az átalakulásnak jelentős számú nyertese is van, sokkal nagyobb
tömeget jelentenek ugyanakkor azok a társadalmi rétegek, amelyek a romló lét-
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feltételek miatt a folyamatok veszteseinek tekinthetők. A szegénység által legnagyobb mértékben sújtott rétegek a következők:
– a munkanélküliek és az alacsony keresetűek;
– a nők, legfőképp azért, mert közülük egyre többen nevelik egyedül gyermeküket, illetve mert alacsonyabb a keresetük és a nyugdíjuk, mint a férfiaké;
– a fiatal pályakezdő munkanélküliek;
– a fogyatékos és a tartósan egészségkárosodott egyének, illetve az ilyen gyermeket nevelő családok;
– a cigányság;
– a gyermekes családok, különösen a nagycsaládosok;
– az idős emberek, különösen az egyszemélyes háztartásban élők;
– azok a falusi háztartások, amelyek alacsony jövedelműek, továbbá nehezen
férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz.
A magyarországi rendszerváltás további jellemzője, hogy beletorkollott abba a világméretű folyamba, amely az állam és a társadalom közti viszony újradefiniálásáról, a társadalmi szolidaritás bomlásáról, a jóléti állam válságáról, a szociáldemokrata értékek erodálódásáról, vagyis az új jobboldal térnyeréséről szól. Ezek a
tendenciák pedig kényszerítő és változtató erővel próbálnak hatni a (nemzeti és
nemzetközi) szociálpolitikákra.
Úgy tűnik tehát, minden tényező abba az irányban hatott, hogy az államszocializmusból örökölt szociális ellátórendszert meg kell változtatni valami olyanra,
amely alkalmazkodik mind a magyar, mind a nemzetközi folyamatokhoz. A Magyarországon már az 1980-as évek közepétől folyamatosan jelen lévő s a közpolitika alakulására erőteljesen hatást gyakorló világbanki és IMF-tanácsadók szerepe szintén fontos: a magyar állam által felvett IMF-hitelekkel együtt járt az e
szervezetek szakértői által megfogalmazott javaslatok bevezetése (erről l. Ferge és
mtsai, 20002). Ennek az „alkalmazkodásnak” volt törvényhozói szintű, kézzel
fogható bizonyítéka a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
(a Szociális Törvény).
Az 1993. évi III. törvénytől a Kiss–Mezei–Stark szerzőhármas szerint „a megrendült biztonságérzetű, a polgárosodástól sokszor félő állampolgárok szociális jogaik megfogalmazását, biztonságuk garanciáit várták […], az értelmiség pedig a
válságban lévő magyar társadalom hatékony szociális ellátó rendszerének életre hívását”.

2
Ferge, Zsuzsa – Morva, Tamas – Sziklai, Istvan – Wells, Noemi: Report on the World Bank Structural Adjustment Program Loans to Hungary, 1988–1998. SAPRI Report, 1st Working Group. „The reform
of public sector involvement in social provisions” (Mimeo, Alliance of Social Professionals), 2000.
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A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY FŐBB KONCEPCIONÁLIS ELEMEI
Az akkori Népjóléti Minisztérium egy, az Esély 1991/5. számában közölt cikkében
(A szociális törvény főbb koncepcionális elemei, Esély, 1991, 5. szám, 5–14) a következő javaslatokat fogalmazta meg a szociális törvény főbb koncepcionális elemeivel kapcsolatosan:
1. A törvénykezés az a legfontosabb eszköz, amelyen keresztül a társadalom
megjelenítheti együvé tartozását, a társadalomnak a tagjai iránt vállalt felelősségét.
2. A törvényi szabályozáson keresztül intézményesíthető a civil, polgári fejlődés
egyik fundamentális értéke, a kalkulálhatóság, a kiszámíthatóság. A törvénykezés
eszközeivel lehet leginkább megteremteni azt a biztonságot, amely alapot adhat
az állampolgárnak arra, hogy racionálisan kalkulálhasson a jövőjével, élete változásainak következményeivel.
Legfőbb erénynek nem a nagyvonalúságot vagy a törvény által biztosított ellátások gazdagságát, hanem a számonkérhetőséget és a garanciális kiszámíthatóságot nevezik meg. A törvénykezés további céljaként kitűzhetőnek tartják azt a biztonságot is, amely „részben egy »objektív« biztonságot takarhat (egy bizonyos szint
alá nem süllyedhet senki – ez a »szociális védőháló« eszméje), részben egy »szubjektív« biztonságot, amely a megszerzett társadalmi pozíciók elvesztésének lehetőségét
korlátozza” (Javaslat a Szociális Törvény főbb koncepcionális elemeivel kapcsolatosan, 1991, 8). Két fontos megállapítást szeretnék még idézni e koncepcióból:
1. „[…] a szociális törvénykezés által elérhető cél, amelyet a közteherviselés, a
szolidaritás, a méltányosság eszközeivel lehet elérni, valamilyen konszenzuális társadalmi egyenlőség elérése, illetve a társadalmi egyenlőség valamilyen korlátok között való tartása lehet” (idézett cikk, 8. o.).
2. „Mindennemű szociális törvénykezéssel szemben alapvető követelmény, hogy
intézményesen ismerje el és garantálja a személyiségi jogok érvényesülését, tiszteletben tartsa az emberi méltóságot, hogy csak humánus szociális beavatkozást szentesítsen” (idézett cikk, 9. o.).
Ez utóbbi gondolatok azonban az elfogadott törvényben már nem jelennek meg,
illetve az 1990-es és 2000-es években a törvényt és a helyi települési önkormányzatok rendeleteit ért változások nagyon gyakran épp az ellenkezőjét mutatták.
Annak kedvéért, hogy láthassuk, milyen változáson ment keresztül a koncepció,
amíg megvalósult, rövid pontokba szedve felsorolom azokat az alapösszefüggéseket és alapelveket, amelyeket szintén fontosnak tartott a Népjóléti Minisztérium:
– Központi figyelmet fordítani a családra, vagyis a segélyezésnél a családot mint
egységet kell támogatni.
– Meghatározó eleme kell, hogy legyen a rendelkezésnek a méltányossági elveket megtestesítő pozitív diszkrimináció.

Rendszer és váltás.indd Sec7:126

2018. 10. 17. 11:07:18

A magyarországi szociális törvény és az Európai Unió szociális dimenziójának 25 éve | 127

– A döntéseket azon a szinten kell hozni, ahol a megoldás a leghatékonyabb
módon érhető el, vagyis sokrétűen kell támogatni a nonprofit szervezeteket, és a
helyi önkormányzatoknak is nagyfokú autonómiát kell adni.
– Mindenki számára biztosítani kell a legalapvetőbb létfenntartási szükségletek
kielégítését.
– Egyértelműen tisztázni kell, hogy melyek azok az ellátási formák, amelyek
jogszerűek, vagyis a törvény által előírt feltételek fennállása esetén az állampolgárokat megilletik, és melyek azok, ahol egyedi mérlegelés kap szerepet.
– A támogatások végső célja az érintettek alkalmassá tétele az önálló életvitelre.
A koncepció érdemeként elmondható, hogy számos, az európai normákat is figyelembe vevő elgondolást tartalmaz. Lényeges továbbá, hogy törvény által kívánja szabályozni és körülhatárolni a szociális ellátásokat, szolgáltatásokat. Fontos az
is, hogy megjelenik benne a szociális (alap)jogok szemlélete, a normativitás, a jogszerűség gondolata. A szociális ellátások pluralitására (többszektorúságára) és az
emberi méltóságot minden szociális beavatkozásnál tiszteletben tartandó elvére
való utalás szintúgy lényeges lépés.

A KONCEPCIÓ KRITIKÁJA
A szociális törvény kritizálásakor éppen azt a fent leírt kettős kötést említik meg
(l. Krémer, 19923), amely szerint egyfelől adoptálnia kell(ene) a nyugat-európai
standardokat, másfelől azonban a rendszerváltás nyomán kialakult válságot is
menedzselnie kell(ene). A kritizálók (l. Ferge, 19924; Jávor–Bánlaky, 19925) további fő megállapításai a következők:
– A koncepció nem ad egyértelmű választ arra, hogy mekkora szerepe van a
konszolidációnak, a válságkezelésnek, és mekkora a prevenciónak. Nem világos
tehát, hogy azokat támogatja-e, akik már nem tudnak magukon segíteni, vagy
azokat, akik lecsúszóban, veszélyeztetett helyzetben vannak. Az első esetben már
nem is szociálpolitikáról, csak szegénypolitikáról beszélhetünk: csupán a nyomor
enyhítéséről.
– A rászorultsági elv hangsúlyozásakor nem derül ki: ez a célzott ellátások gyakorlatában vajon azt jelenti-e, hogy kizárólag anyagi rászorultsághoz és ennek
megfelelően a jövedelem és/vagy vagyon igazolásához kötik-e az ellátást, vagy van
egy ennél tágabb értelmezési lehetőség is.
3

Krémer Balázs: A szociális törvény dilemmái, Szociológiai Szemle, 1992, 3. szám (Havas Gábor,
Talyigás Katalin és Ladányi János hozzászólásával).
4
Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a szociális törvény koncepciójához, Esély, 1992, 3. szám.
5
dr. Jávor András – dr. Bánlaky Pál: A készülő szociális törvényről, Magyar Közigazgatás, 1992, 7.
szám.
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– A koncepció nem kezd semmit a segélyezés feloldhatatlan ellentmondásaival,
megoldhatatlan dilemmáival (szegénységi csapda, a munkára való ösztönzés helyett az ellentéte), inkább szentesíti azokat.
– A segélyezés adminisztrációja drága, ennek a költségfedezetéről azonban nincs
szó a tervezetben.
– Problematikus a segélyezés gazdasági hatásossága.
– A segélyezés növeli a társadalom megosztását, a dezintegrálódást, vagyis mélyül a szakadék az adófizetők és a más adójából eltartottak között.
– A törvény nem garantál létfenntartási segélyt az alacsony jövedelműeknek, és
azoknak sem, akik nem szereztek jogosultságot a munkanélküli járadékra, vagy
ezt a jogosultságot elvesztették.
– Megalapozatlan és illuzórikus az, hogy törvénnyel akarnak elérni egy magasabb szintű szociális jólétet.
– Egy törvényben még csak felsorolni sem lehet a jólétet befolyásoló tényezőket,
nemhogy megpróbálni (újra)szabályozni őket.
– A jólétet nem vagy csak korlátozottan lehet magában a szociális szférában
megteremteni, a társadalmi lét más szféráiban is szükség van (összehangolt) változtatásokra.
– Csökkenő gazdasági teljesítmény, csökkenő GDP mellett az ellátások szinten
tartása is probléma, nemhogy a fejlesztés.
– Törvénnyel nem lehet tisztes jólétet garantálni mindenkinek.
– Nemcsak a lakosság szegénységén, de a szociális intézményrendszer szintjén
sem változtat jelentősen, radikálisan a Szociális Törvény.
– Jelentős, alapvető gondok vannak a meglévő struktúrákkal, s ezeket kizárólag törvényi eszközökkel nem lehet megváltoztatni.
– Fontos ugyan a helyi önkormányzatok autonómiájának erősítése, ugyanakkor kezdeni kell(ene) valamit azzal is, hogy a szociális ügyek kezelésében a közigazgatás szakszerűsége és hatékonysága siralmasan alacsony.
– Az intézmények közötti együttműködés minimális, nem alakultak ki a differenciált intézményközi munkamegosztás feltételei, a törvény mégis épít erre.
– Ha azonnali válságkezelés a cél, akkor tudomásul kell venni, hogy ezt csak a
már meglévő aktorok tudják megtenni, a már meglévő tudásukkal, és ekkor nincs
mód komolyabb átalakításra.
Összefoglalva azt a megállapítást tehetjük, hogy a Szociális Törvény bírálói már
a koncepció elemzésekor sejtették: a várakozással és a beharangozással ellentétben itt inkább szegénytörvényről van szó, semmint társadalompolitikairól, illetve
hogy inkább válságkezelő céllal íródott, semmint perspektivikus kerettörvényként. (Ez a szegénypolitikára jellemző válságkezelő szemlélet a későbbiekben tartóssá válik, erősödik, s a kerületi, helyi rendeletek esetében 1993-hoz képest mind
meghatározóbbá és markánsabbá válik.)
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Mindazonáltal mind a koncepció, mind annak kritikái nagyon keveset szólnak
magának a szociális ellátó intézményrendszernek (és az e rendszeren belül nagy
hangsúllyal szereplő szociális szolgáltatásoknak) már akkor is jelen lévő problémáiról, a fejlesztésre, változtatásra vonatkozó lehetséges irányokról, lépésekről.

EURÓPAI SZOCIÁLIS CÉLKITŰZÉSEK, MEGKÖZELÍTÉSEK
A közösségi szociálpolitika az európai együttműködésben mindig reziduális szerepet játszott, a kezdetektől nem volt önálló terület: szinte kizárólag a gazdasági
célkitűzések eléréséhez nélkülözhetetlen együttműködésekre korlátozódott. A
szociális területen az alapító országok a tagállami szuverenitás megőrzését tűzték
ki célul. A közös piac és a gazdasági együttműködés építése elsősorban az áruk, a
tőke, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlását követelte meg. Ezen négy,
az EU működése szempontjából mind a mai napig meghatározó szabadság közül
a munkaerő szabad mozgása volt az, amely a közösség szociális területre vonatkozó együttműködésében elvi kérdéseket is felvetett. A dilemma abban jelentkezett, hogy vajon elegendő-e egy rugalmasabb, a tagállamok önálló ellátórendszerei közti átjárhatóságot garantáló együttműködés, vagy szükség van ennél erősebb,
a tagállami ellátórendszerek működését egymáshoz közelítő, egységes normák
(sztenderdek) mentén való összehangolásra, vagyis harmonizációra.
A különféle európai országok szociális ellátórendszerei együttműködésére a
koordináció jellemző, vagyis az egyes államok önállóan döntenek arról, hogy milyen finanszírozási, jogosultsági szabályok mentén működtetik azokat. Ugyanakkor folyamatosan jelen van az EU-ban a munkaerő szabad áramlását biztosító
szándék: a munkavállalók és hozzátartozóik számára garanciákat léptettek életbe,
hogy az egyik tagállamban szerzett jogosultságaikat ne veszítsék el egy másikban.
Ez utóbbihoz nem szükséges a tagállami szociálpolitikák lényegi elemeinek megváltoztatása, csupán technikai-adminisztratív szabályozással kezelhető.
Ugyanakkor a harmonizáció, az egységesítésre való törekvés újra és újra felmerül a szociális terület európai színterén, hiszen az egységes európai piac (közös
pénz stb.), illetve a gazdasági integráltság mértéke alapvetően meghatározza a
nemzetállami szociálpolitikák viszonyrendszerét. A szociálpolitika e megközelítésben alapvetően hat a gazdaságra is, hiszen például az adó- és járulékfizetés mértéke vagy versenyelőnyt, vagy épp hátrányt jelent egyik vagy másik tagország számára. Abból a tagállamból ugyanis, ahol több adót és járulékot kell fizetni,
elvándorolnak a munkaadók a kevesebb közterhet megállapító országokba. A kelet-közép európai országok uniós csatlakozása során meg is fogalmazódott ez a
veszély – l. Kvist (2005) tanulmányát.6 A harmonizáció szükségessége mellett ér6

Kvist, Jon: A bővítéssel lefelé nivellálási verseny kezdődik?, Esély, 2005. 1. szám.
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velők másik érve az Unión belüli szociális/jóléti migráció veszélye. Ez azt jelenti,
hogy az egyik tagország állampolgárai kifejezetten a magasabb színvonalú jóléti
támogatások, szolgáltatások miatt vándorolnak egy másik tagországba. Egyedül
a nemzetállami szociális ellátórendszerek egységesítése (harmonizációja) tudná
kezelni ezeket a gondokat.
Mindazonáltal a közös európai szabályozásban csupán a koordinációra való
szorítkozás nem jelenti azt, hogy a közösségnek nincsenek célkitűzései, eszközei
a szociális területen. A foglalkoztatás és a szociális védelem magas színvonalának
fenntartása az Unió alapvető célkitűzése. Noha a tagországok lakosainak jövedelmét érintő újraelosztási döntések tagállami kompetenciába tartoznak, a közös
európai költségvetés jelentős hányadát fordítják olyan fejlesztésekre, amelyek a
szolidaritás jegyében a tagországok kevésbé fejlett földrajzi régióit hivatottak felzárkóztatni. Alapvető jelentőségű az is, hogy az Uniót létrehozó államok szolidáris társadalmak. Hosszú ideig természetes volt minden tagország számára, hogy
az állam, a központi hatalom a különféle jóléti programok, ellátórendszerek működtetésével kiemelten fontosnak tartja a lakosság szociális védelmét, a szociális
biztonságot. Noha különféle típusú európai jóléti államok jöttek létre (Nyugat-)
Európán belül, mind közös jellemzője az alapvető (vagy egyetemes) emberi jogoknak, a sokféleségnek a tiszteletben tartása, a demokrácia, illetve a versenyképesség
és a szociális biztonság egyensúlyának megteremtése.
Az európai szociális modell olyan gyűjtőfogalommá vált az évtizedek során,
amelyre folyamatosan hivatkozik az Európai Unió is. Noha e fogalomnak nincs
egységesen elfogadott, pontos definíciója, olyan vívmányként tekintenek rá, mint
amelyet minden körülmények közt meg kell őrizni, mint ami a világ egészét szemlélve unikális – különösen az USA-val összevetve. Az európai szociális modell
részben olyan közösen vallott értékeken nyugszik, mint a szolidaritás, az igazságosság, az esélyegyenlőség, részben szociális jogok garantálásán keresztül nyújt
országonként akár igen eltérő, ám deklarált létbiztonságot, fellép a negatív diszkrimináció és kirekesztés ellen, valamint a folyamatos párbeszédre és kompromiszszumra épít.

AZ 1990-ES ÉVEK EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÖREKVÉSEI
Az 1980-as évek végére a (nyugat-)európai integrációt megvalósító országok köre
két hullámban is bővült: elsőként a ’70-es évek elején csatlakozott az Egyesült Királyság, Írország és Dánia, majd a ’80-as években a déli bővítésre került sor Görögországgal, Spanyolországgal és Portugáliával.
Részben ezek a bővítések, részben pedig az ekkorra előrehaladott gazdasági integráció hatására lendületet vett az egész együttműködési keret megreformálása
és az integráció új területekre való kiterjesztése. Az 1986-ban elfogadott Egységes

Rendszer és váltás.indd Sec7:130

2018. 10. 17. 11:07:19

A magyarországi szociális törvény és az Európai Unió szociális dimenziójának 25 éve | 131

Európai Okmány azonban, amely lehetőséget ad a munkahelyi egészség és biztonság, a szociális párbeszéd, illetve a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésére
irányuló jogalkotásra, a jelentős reformintézkedések dacára lezáratlanul hagyott
több fontos szociálpolitikai kérdést.
Fontos mérföldkövet jelent az Európai Közösség állam- és kormányfői által
1989-ben elfogadott Közösségi Karta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól. A dokumentum rögzíti a munkavállalók szabad mozgásának, foglalkoztatásának és bérezésének alapvetőnek tekintett jogain túl – többek között – az élet- és
munkakörülmények javítását, a szociális védelemhez való jogot is. Ez utóbbi kapcsán deklarálja: „Azoknak a személyeknek, akik nem képesek elhelyezkedni vagy
újra elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és létfenntartásuk nem biztosított, megfelelő forrásokat és szociális támogatást kell biztosítani, figyelembe véve sajátos helyzetüket” (Közösségi Karta, 1989, 10. pont7). A Közösségi Kartát végül a 12 tagállam
közül egyedül az Egyesült Királyság nem fogadta el, így ünnepélyes, de nem kötelező érvényű deklaráció maradt, egyértelműen jelezve ugyanakkor a nagy többség elköteleződését.
Az Európai Uniót létrehozó 1991-es Maastrichti Szerződés – újfent az angolok
ellenállása miatt – nem tartalmazhatta a szociálpolitikai együttműködés erősítését. Emiatt a Közösségi Kartát aláíró 11 tagállam külön Szociálpolitikai Jegyzőkönyvet és Szociálpolitikai Megállapodást írt alá, melyben felhatalmazták az Európai Uniót, hogy minősített többséggel és egyhangúlag is hozhatók közösségi
szabályok a szociális területen. Az EU-t alapító 1957-es Római Szerződés alapján
egyébként erre nem lett volna mód.
Az Egyesült Királyság folyamatos opponálása mögött az húzódott meg, hogy
az angolok elsősorban a munkajogi szabályozás csökkentésében, deregulálásában
és egy rugalmasabb, vagyis a munkavállalókat kevéssé védő munkaerőpiacban
vélték megtalálni a versenyképesség növelésének lehetőségét. Az angolok vétója
egészen 1997-ig (amikor is a korábbi konzervatív kormányt munkáspárti váltotta
az Egyesült Királyságban) fennmaradt, akadályozva-gyengítve a szociális területen való közösségi fellépést.
Az Európai Gazdasági Közösség 1975 óta sok akciótervet, programot, projektet
valósított meg, dokumentumokat, célkitűzéseket fogalmazott meg a szegénység
és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem kapcsán. Megfelelő jogalap nélkül
azonban ezek újra és újra vita tárgyát képezték. Az 1997-ben minden tagország
által egyöntetűen elfogadott Amszterdami Szerződés az legfontosabb jogi érvényű
dokumentum, amely a szegénység és a kirekesztés felszámolását a közösségi szociálpolitikai célok közé emeli, s megnyitja az utat az uniós szintű teljes együttmű-

7

Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól, Esély, 1998, 1. szám.
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ködés előtt. Az együttműködés keretét az úgynevezett nyitott koordinációs mechanizmus8 módszere adja meg. Ez a mechanizmus a következő elemekből áll:
1. közös (összeurópai) célkitűzések megfogalmazása;
2. a tagállamok által e célkitűzések mentén készített nemzeti akció-, illetve cselekvési tervek;
3. a helyzetet és a folyamatokat mérő közös mutatószámok folyamatos gyűjtése
és közzététele;
4. az Európai Bizottság által közös értékelések és országspecifikus iránymutatások, szakpolitikai javaslatok kidolgozása, a jó gyakorlatok megosztása a
tagállamokkal;
5. majd mindezek alapján újabb közös célkitűzések megfogalmazása, szükség
szerint a korábbiak módosítása.
A nyitott koordinációs mechanizmust alkalmazzák más szociális területen is:
a foglalkoztatáspolitika, a nyugdíjrendszerek, illetve az egészségügyi együttműködés területén ugyanez a módszer.
Az 1993. évi III. törvény megalkotásakor az egyik cél a munkaerőpiacról kiszorultak szociális támogatása volt. A szociális szolgáltatások és igazgatás kereteinek
meghatározásán túl mind a mai napig ez az egyik fő feladata. Az Európai Tanács
mint az Európai Közösség legfontosabb döntéshozó testülete 1992-ben fogadott
el két ajánlást, amelyek közül az egyik a szociális segélyezési rendszer elégséges
finanszírozásáról,9 a másik a szociális védelmi célok és politikák egymáshoz közelítéséről10 szól. Jogállását tekintve mindkét dokumentum ajánlás, így nem kötelező érvényű a tagállamokra nézve. Ugyanakkor egyértelműen jelzi azt az elköteleződést, amely a közösség egészének szociális értékeit, szemléletmódját,
célkitűzéseit tükrözi.
A Tanács 92/441/EEC számú ajánlásában felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el a személyek alapvető jogát arra, hogy az emberi méltóságnak megfelelő életet biztosító forrásokhoz és szociális támogatáshoz hozzájussanak – mindezt a
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem komplex rendszerének szerves részeként.
Alapelvekként határozza meg az ajánlás a következőket a szociális segélyezési
rendszerekkel kapcsolatban:
– legyen jogosultságalapú, tiszteletben tartva az emberi méltóságot;
– mindenki számára, aki olyan háztartásban él, ahol nincs elegendő erőforrás,
legyen hozzáférhető;

8

Open method of coordination – OMC.
92/441/EEC: Council Recommendation of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient
resources and social assistance in social protection systems.
10
92/442/EEC: Council Recommendation of 27 July 1992 on the convergence of social protection
objectives and policies.
9
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– a hozzáférhetőség nem lehet időben korlátozott, megengedve és megértve azt,
hogy a gyakorlatban határozott idejű, azonban megújítható legyen;
– kiegészítője legyen más szociális támogatásoknak. Ezzel párhuzamosan erőfeszítéseket kell tenni, hogy a legszegényebb emberek is gyakorolhassák általános
jogaikat.
Az alapelvekben rögzítettek megvalósítása érdekében konkrét útmutatást is tartalmaz az ajánlás:
– Rögzíteni kell azt az összeget, amelyet elegendőként határoz meg a tagállam
ahhoz, hogy minden alapvetően szükséges dolgot fedezzen, ami egy emberhez
méltó élethez szükséges, számba véve az életszínvonalat és az árszintet a különféle típusú és nagyságú háztartásokban. A segély összegét ki kell igazítani vagy ki
kell egészíteni a speciális szükségletek esetében, illetve az összeg rögzítésekor öszszekapcsolni olyan megfelelő indikátorokkal, mint például a tagállamban statisztikailag mért átlagos elkölthető jövedelem vagy a háztartások fogyasztásának statisztikája, a törvényi minimálbér, illetve a fogyasztói árszínvonal, és biztosítani
kell mindazok számára a munkakeresést, akik életkora, állapota lehetővé teszi ezt,
valamint intézkedni kell afelől, hogy ezeket az összegeket folyamatosan felülvizsgálják a fenti indikátorok alapján, hogy a szükségletek fedezhetők legyenek.
– Garantálni kell, hogy azok esetében, akiknek jövedelme alacsonyabb, mint
ez a rögzített összeg, a segélyekkel, támogatásokkal e szintre emelkedjen a jövedelmük.
– Megfelelő lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a megvalósítás során
az egyéb adózási, társadalombiztosítási szabályok vegyék figyelembe a források
elegendő mértékét, annak érdekében, hogy emberhez méltó életet lehessen élni.
– A szociális támogatási eszköztárban legyen olyan szolgáltatás, tanácsadás,
tájékoztatás és segítségnyújtás, ami azt támogatja, hogy élhessenek a jogaikkal.
– Olyan eszközöket is ki kell dolgozni, melyek azok számára is hatékony segítségnyújtást biztosítanak a munkába való be-, illetve visszalépésre, akik életkoruk,
állapotuk miatt nem alkalmasak munkavégzésre.
– Ezen jogok érvényesülése érdekében, amennyire csak lehetséges, egyszerűsíteni kell az adminisztratív követelményeket.

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS DIMENZIÓ ÉRVÉNYESÜLÉSE A 2000-ES ÉVEKBEN
Az Amszterdami Szerződéssel megnyíló út a közösségi szociálpolitika, illetve a
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében a 2000-es évek
elején vett lendületet, mikor az Európai Unió állam- és kormányfői elfogadták az
úgynevezett lisszaboni stratégiát. A lisszaboni stratégia 10 évre szóló, átfogó célkitűzés, amely egy évtizeden át egész Európa számára fő hivatkozási pontként és
közös fejlesztési programként szolgált az uniós fejlesztési források tervezésén és
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felhasználásán át a tagállamok szakpolitikáinak elemzéséig, értékeléséig. A liszszaboni stratégia deklarálta: „[az EU] a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely több és jobb munkahellyel és nagyobb
társadalmi kohézióval képes a fenntartható gazdasági növekedésre”.11 Ezzel a stratégiával az EU egyenrangúvá tette a szociális terület célkitűzéseit a gazdasági –
versenyképességi célokkal.
2005-ben az Unió általánossá tette a nyitott koordinációs módszer alkalmazását a teljes szociális védelmi rendszer (benne a társadalombiztosítási, valamint a
központi állami szociális és családtámogatásokkal) és a társadalmi befogadás, az
inklúzió területén.
A 92/441-es számú európai tanácsi ajánlás alapjaira építve 2008-ban újra megerősítette ajánlását az Európai Bizottság, amivel az volt a célja, hogy a munkaerőpiacról tartósan kimaradók számára átfogó stratégiai keretet hozzanak létre. Ebben a stratégiában egyaránt szerepelnie kellene (1) a megfelelő, az emberhez
méltó élet fenntartását biztosító jövedelemtámogatáshoz; (2) egy befogadó munkaerőpiachoz és (3) jó minőségű (szociális, munkaerőpiaci stb.) szolgáltatásokhoz
való hozzáférésnek.

AZ EU 2020-STRATÉGIA ÉS A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRE
A lisszaboni stratégia folytatásaként 2010-ben az EU elfogadta az Európa 2020-stratégiát.12 Ennek a stratégiának egyik eleme a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem: számszerűsített célként fogalmazza meg, hogy 10 év alatt az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell,
és több mint 20 millióval csökkenteni a nyomorban, társadalmi kirekesztettségben élő emberek számát. Emellett célként megfogalmazták a foglalkoztatás bővítését (a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája), az oktatás területén
pedig a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá való csökkentését.
E célkitűzés érdekében indította el az Európai Bizottság a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformját. Érdekessége ennek, hogy
az éves platformkonferencián folyamatosan részt vesznek maguk a szegénységet
megélő emberek is. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság 2013-ban elindította az úgynevezett szociális beruházási csomagot, amely az emberekbe való szociális beruházás (ami lehet képzés, szolgáltatások stb.) előtérbe helyezését sürgeti a tagálla11

L. pl. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0474:FIN:HU:PDF
(7) pont
12
L. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/
europe-2020-strategy_hu
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moknál, valamint hogy a gyermekek érdekében történő beruházásokkal
megtörjék a hátrányos helyzet ördögi körét. Másik eszköze a szociális eredménytábla, amely a már a 2000-es évek elején bevezetett szegénységet mérő indikátorokra építve segíti a célok teljesülésének követését.
A legfrissebb fejlemény a szegénység elleni küzdelem, illetve a szociálpolitika
területén a szociális jogok európai pillérének kihirdetése.13 2017 novemberében az
Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság Göteborgban közösen hirdette ki, hogy az itt megfogalmazottak érvényre juttatásán fog dolgozni.
A pillér húsz alapelvre épít, s három nagy tématerületen fogalmazza meg a szociális jogokat: I. esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz; II. méltányos
munkafeltételek; III. szociális védelem és társadalmi befogadás.
A szociális jogok európai pillére a szociális védelem és társadalmi befogadás
területén a következőket tartalmazza (a számozás az eredeti, hivatalos dokumentumban rögzített):
11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása
A kisgyermekeknek joguk van megfizethető, jó minőségű nevelésben és gondozásban részesülniük.
A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy védelmezzék őket a szegénységgel
szemben. A hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy meghatározott intézkedésekben részesüljenek az esélyegyenlőség javítása érdekében.
12. Szociális védelem
Munkaviszonyuk jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalók – és
hasonló feltételek mellett az önálló vállalkozók is – megfelelő szociális védelemre
jogosultak.
13. Álláskeresési járadék
A munkanélkülieknek joguk van ahhoz, hogy – az általuk befizetett járulékokkal arányos mértékben és a nemzeti támogathatósági szabályokkal összhangban
– az állami foglalkoztatási szolgálatoktól a munkaerőpiacra történő (újbóli) beilleszkedéshez megfelelő támogatásban, valamint észszerű időtartamra szóló álláskeresési járadékban részesüljenek. Ezek a támogatások nem befolyásolhatják negatívan a kedvezményezettek munkaerőpiacra történő gyors visszatérését.
14. Minimumjövedelem
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy élete során bármikor, amikor nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, olyan juttatásokban részesüljön, amelyek garantálják számára a méltósággal élhető élethez szükséges minimumjövedelmet, és
ténylegesen hozzáférjen a méltányos életszínvonalat lehetővé tevő árukhoz és szolgáltatásokhoz. Azoknak a kedvezményezetteknek az esetében, akik képesek dolgozni, a minimumjövedelem-juttatásokat össze kell kapcsolni a munkaerőpiacra
történő (újbóli) beilleszkedést ösztönző intézkedésekkel.
13
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/
european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
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15. Időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak
A nyugdíjba vonult munkavállalók és önálló vállalkozók jogosultak olyan nyugellátásban részesülni, mely az általuk befizetett járulékokkal arányos, és amely
megfelelő jövedelmet biztosít a számukra. A nők és a férfiak számára egyenlő esélyeket kell biztosítani a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. Mindenkinek joga
van ahhoz, hogy időskorában méltósággal éljen, és ehhez elegendő anyagiakkal
rendelkezzen.
16. Egészségügyi ellátás
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kellő időben nyújtott és megfizethető –
megelőzési, illetve gyógyítási célú – egészségügyi ellátásban részesüljön.
17. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása
A fogyatékossággal élő személyeknek joguk van egyrészt olyan jövedelemtámogatásra, amely méltósággal élhető életet biztosít számukra, másrészt olyan szolgáltatásokra, amelyek lehetővé teszik részvételüket a munkaerőpiacon és a társadalomban, harmadrészt pedig a szükségleteiknek megfelelően átalakított
munkakörnyezetre.
18. Tartós ápolás-gondozás
Mindenkinek joga van megfizethető, hosszú távú, minőségi ápolási-gondozási
szolgáltatásokat igénybe venni, különös tekintettel az otthoni ápolásra és a közösségi alapú szolgáltatásokra.
19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára
A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz. A kiszolgáltatott helyzetű személyeknek joguk van megfelelő segítségnyújtásban és védelemben részesülni a kényszerkilakoltatással szemben. A hajléktalanok számára megfelelő elszállásolást és
szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása érdekében.
20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Mindenkinek joga van jó minőségű alapszolgáltatásokat igénybe venni, ideértve a vízellátást, a szennyvízelvezetést, az energiaellátást, valamint a közlekedési,
a pénzügyi és a digitális távközlési szolgáltatásokat. Gondoskodni kell a rászorulók támogatásáról, hogy igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat.

ÖSSZEGZÉS
Európa gazdasági, politikai és társadalmi helyzete gyökeresen megváltozott az elmúlt 25 évben. A tagországok köre kibővült: az alapító 6 ország helyett 28 ország
integrációjáról van szó (még ha az Egyesült Királyság – az Unió történetében először – a kilépés mellett is döntött), ami lényegesen sokszínűbb, bonyolultabb
együttműködési rendszerekhez vezetett. E folyamatban kétségkívül a kelet-közép
európai országok 2004-es csatlakozása a legjelentősebb, mikor a volt államszoci-
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alista országok közül a balti, a visegrádi országok, illetve Ciprus, Málta és Szlovénia csatlakozott (őket követte Bulgária és Románia 2007-ben, s legutolsóként Horvátország 2013-ban).
Az új tagországokkal való (extenzív) bővülés mellett a közösségi integráció mélyülése is megfigyelhető. A szociálpolitikai célok, melyek az Európai Unió alapításakor nem kaptak hangsúlyt, az Unió alapításakor (1957) és az együttműködés
első évtizedeiben, az 1990-es évektől egyre nagyobb jelentőségűek lesznek, és a
közösségi szintű célkitűzésekben egyenrangúvá válik a gazdaságpolitikai, foglalkoztatási, valamint környezeti-fenntarthatósági célokkal.
A közösségi szociálpolitika célkitűzésének alakulása nagy utat járt be: az 1970es, ’80-as évtizedekben a munkavállalók tagországok közötti szabad áramlását
lehetővé tevő (nem akadályozó) együttműködés, szabályozás jelentette a fő területet. Az 1990-es és a 2000-es évtizedben az Európai Unió kiterjesztette e célokat
a hátrányos megkülönböztetés (a negatív diszkrimináció), a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel, valamint a szociális védelmi rendszerek
jó minőségű, fenntartható és hozzáférhető biztosításával. Utóbbi kiemelten fontos
a nyugdíj- és az egészségügyi rendszerek esetében.
Európa büszke a szociális vívmányaira. Az úgynevezett európai szociális modellre olyan értékként tekint a közösség, amely a világon egyedi: a gazdasági fejlettség, a foglalkoztatás magas szintje és termelékenysége, illetve a jelentős mértékű
adó- és járulékfizetésre alapuló jóléti államok által garantált magas színvonalú
szociális biztonsága az állampolgároknak sehol másutt nem tapasztalható. Még
ha a tagországok közt jelentős különbség is van a szociális védelmi rendszerek
egyes modelljei között, összességében több köztük az azonosság (különösen az
Amerikai Egyesült Államokkal, illetve Japánnal összevetve).
Mindazonáltal az Európai Unió a szociálpolitikai célokat csak meghatározza,
a kívánatosnak tartott alapelveket csupán rögzíti: az eszközök kidolgozása, működtetése szuverén tagállami döntés. Emiatt rendkívül sok múlik azon, hogy a
tagországok milyen egyedi választ adnak olyan közös, Európa egészére jellemző
társadalmi problémákra, mint az alacsony foglalkoztatási arány, a magas inaktivitás, a kedvezőtlen népesedési folyamatok, a megváltozott családszerkezet, a társadalmi nemi szerepek átalakulása. Ugyanakkor a célok megvalósításának nyomon követésével, folyamatos értékelésével, az egyes tagországokra szabott
ajánlásokkal, a jó gyakorlatok megosztásával segíti a harmonizációt, a tagországok
ellátórendszereinek egymáshoz való közeledését.
Az Európai Unió elkötelezett a szociális célok mellett. Ezt folyamatosan és határozottan ki is nyilvánítja (legutóbb a szociális jogok európai pillére kapcsán).
Célja ezzel az, hogy a változó gazdasági, politikai, társadalmi körülmények közepette is megőrizze a közösség elköteleződését a társadalmi egyenlőtlenség elleni
küzdelem, a szolidaritás és az igazságosság értékei mellett. Ezekre akként tekint,
mint amelyek elvitathatatlan alapkövei az (össz-)európai identitásnak.
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Takács Imre

A családsegítő szolgálatok tevékenysége
a kezdetektől napjainkig

ELŐZMÉNYEK
A „Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Magyarországon” című kutatás alapozta
meg a családsegítés intézményesült kialakítását. Javaslatokat fogalmazott meg a
társadalmi beilleszkedési zavarok korlátozását célzó gyakorlati tennivalókra, a kívánatos cselekvési irányokra. Ezek kiterjedtek egyrészt a makrostrukturális folyamatokra, másrészt a felderítés, a megelőzés és a beavatkozás általános, „alapellátás jellegű” intézményeire, illetve a beilleszkedési zavarok kezelésével,
visszaszorításával kapcsolatos sajátos tevékenységekre.
A javaslatok körében egyetlen jelentős új intézményként a családgondozó állomások hálózatának kialakítását célozták meg.
A családgondozó állomásoknak kettős szerepkört szántak:
1. területi ellátásként családgondozási, szociálpolitikai, mentális ellátások biztosítása;
2. az illetékességi területükön önállóan működő állami és társadalmi hálózatok
koordinálása, szakmai felügyelete.
A koncepció szerint 15-20 éves távlatban egy családcentrikus, alapellátás jellegű
humánszolgáltatásokat biztosító családgondozói és mentális egészségügyi intézményhálózat kiépítésére tettek javaslatot. Úgy gondolták, hogy ez a hálózat országos méretekben képes lesz ellátni a különböző deviáns viselkedésformák megelőzésének feladatát. Ezen feltevésüket arra alapozták, hogy az egyénnek és közvetlen
környezetének sokoldalú támogatása a szocializációs folyamatnak abban a szakaszában kecsegtet sikerrel, amely megelőzi valamely deviáns állapot rögzülését.
Ekkor még szociális segéllyel, családgondozással, tanácsadással viszonylag egyszerű módon korrigálható az életvitel kisodródása.
Az akkor működő intézmények azért nem feleltek meg a követelményeknek,
mert elégtelenül működött a megelőző családgondozás, és egymástól függetlenül,
koordinálatlanul végezték a tevékenységüket.
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Az alábbi tartalmi fejlesztésekre tettek javaslatot:
1. Az egyént a környezetével egységben kell kezelni, vagyis nemcsak a gyermeket és az arra rászoruló szüleit, hanem a veszélyeztető vagy a veszélyeztetett családját is gondozni szükséges.
2. A gondozás nem egyszeri beavatkozás a család életébe, hanem folyamatos és
egységes egészségügyi, pszichológiai, és szociális támogatás, amelyet erre a feladatra kiképzett szakemberek végeznek.
3. A családgondozás valamennyi formája egységes rendszerben alkalmazható.
Az állomás saját feladatkörében ellátja és integrálja mindazt a gondozói tevékenységet, amelyet eddig más hálózatok láttak el, vagy amelyeknek nem volt gazdájuk.
4. A gondozó szervezet mindenki számára hozzáférhető, azonnali vagy folyamatos segítségnyújtásra is alkalmas. Tevékenysége központjában a család áll, de
figyelme kiterjed a családi keretek között el nem érhető személyekre is.
5. Mindezek révén elkerülhetőek a párhuzamos vagy egymásnak ellentmondó
beavatkozások.
6. Létrejön az adott területen működő egyéb érintett szervek és vállalkozások
tevékenységét integráló, szakmailag ellenőrző és az összes szükséges információt
együtt kezelő helyi központ.
Néhány szakmai kérdésre is felhívták a figyelmet:
1. A családgondozás terepmunka, amely önmagában nem képzelhető el. Kiegészítésként rendszerint szükség van intézeti tevékenységre (tanácsadásra, terápiára
stb.) is, vagyis rendelkeznie kell a változatos humánszolgáltatások biztosításának
lehetőségével.
2. A családgondozó, bár speciálisan felkészült szakember, óhatatlanul szembekerül olyan problémákkal, amelyeknek a kezelésében nem illetékes.
3. A családgondozás inkább a súlyos válsághelyzetben levő családokkal foglalkozik, de az átlagcsaládok életében is keletkezhetnek olyan problémák, amelyek
kezelését biztosítani kell.
4. A családgondozó nem mindig találkozik együttműködésre hajlandó családdal, gyakran nincs is család, csak gondozásra szoruló személy – ilyen helyzetekben speciális beavatkozási módszerekre van szükség.
Szervezeti keretére vonatkozó javaslat:
1. Önálló intézményi egységként kell kialakítani.
2. Fokozatosan kell kiépíteni, modellkísérletek eredményeinek az elemzése után.
3. Az állomás ne hatósági eszközökkel tevékenykedjék, hanem azokat megelőzve, egyes esetekben azokat követve járjon el.
4. Nem zárható ki, hogy az állomás munkatársa átruházott hatáskörben államigazgatási-hatósági funkciókat gyakorolhasson.
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MODELLKÍSÉRLETEK1
A kutatók azt javasolták, hogy a kísérleti intézményeket különböző régiókban, a
beilleszkedési zavaroktól leginkább érintett területeken alakítsák ki. A fenti javaslatnak többé-kevésbé megfelelően 1985-ben Budapesten és néhány vidéki településen létrejöttek az első családsegítő intézmények Családsegítő Központ elnevezéssel. Az intézmények munkatársai különböző területekről érkeztek, döntő
többségük felsőfokú végzettséggel. A szaktárca rövid felkészítést szervezett a részükre, ezután elkezdték a munkát. Az intézményeket fenntartó tanácsok célzott
anyagi támogatásban részesültek.
A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1987-ben azzal a céllal vizsgálta a családsegítő központokat, hogy a kísérleti szakasz lezárulhasson, és rendezzék azokat
a nyitott kérdéseket, amelyek gátolják a tartalmi továbblépést. A vizsgálati jelentés
a családsegítő központok sokszínű, széles spektrumú tevékenységét állapította
meg.
A KNEB-vizsgálat a kísérletet eredményesnek tekintette, s javasolta a családsegítő központok országos hálózattá szervezését és tevékenységük kormányzati szintű szabályozását.
A jelentés ismertetésekor (amelyre meghívást kaptak az akkor már nagyobb
számban működő intézmények) Ferge Zsuzsa kiemelte a szakemberképzés szükségességét, és felhívta a figyelmet a szociális szakemberek nélküli nagyarányú intézményfejlesztés veszélyeire.

A CSALÁDSEGÍTÉS VÁLTOZÁSAINAK SZAKASZAI
1. Első szakasz (a hőskor): 1985-től 1992-ig Ezen a hosszabb időszakon belül jelentős változások történtek.
2. Második szakasz (a legitimizálódás): 1993-tól 1997-ig. Ebben a szakaszban
lettek először a szociális munkásoknak együttműködésre kötelezett klienseik, s
ekkor jelent meg a Szociális Törvény.
3. Harmadik szakasz (a professzió kialakulásának periódusa): 1998-tól 2015ig. A választóvonalat a Gyermekvédelmi Törvény változása adja, mikor megjelent
a járási szint a gyermekjóléti központokkal.
4. Negyedik szakasz (a leépülés időszaka): 2016-tól napjainkig. A családsegítés korábbi funkcióinak erodálódása.

1

A kísérleti családsegítő központok:Budapest VI., Budapest X., Csengőd, Csépa, Ibrány, Jászberény,
Jánoshida, Kiskunfélegyháza, Lajosmizse, Nyíregyháza, Nyírbátor, Szatmárcseke.
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A családsegítés működésének első szakasza: a hőskor (1985–1997)
A KNEB-jelentést követően növekedésnek indult a családsegítő intézmények száma; 1990-ben már 83 működött, többségében Családsegítő Szolgálat elnevezéssel.
Ugyanakkor az intézmények jogi szabályozásának kérdése megoldatlan volt. Részben ez is szerepet játszott abban, hogy a felálló önkormányzatok elkezdték bezárni a családsegítő intézményeket.
A másik ok a finanszírozás hiánya volt, valamint a „szociális munkás” kifejezéstől való idegenkedés, a „szocialista” szóval való rokonítása miatt. Az is érvként
hangzott el, hogy a működési költségeket hasznosabb segélyezésre fordítani.
Ezt a folyamatot állította meg dr. Rókusfalvy Pál helyettes államtitkár, valamint
az 1990-ben megalakult Magyar Családsegítők Országos Kamarájának önkormányzatokhoz címzett levele az intézmény funkciójáról. Voltak olyan önkormányzatok, amelyek családsegítő intézményüket a hivatal apparátusába integrálták.
Ezek legfőbb feladata a környezettanulmányok elkészítése lett. Ilyenkor a kliensek
helyett a hivatal iránti lojalitás került előtérbe, a bürokrácia akadályozta a kliens
autonómiájának biztosítását, valamint függő helyzetek alakultak ki, ami a szociális munkában elfogadhatatlan.
Lendületet adott a jogi szabályozásnak, hogy a Kamarának sikerült az 1991. évi
XX. tv.-be (Önkormányzati Hatásköri Törvény) illesztenie az alábbi bekezdést: „A
családok külön jogszabályban meghatározott szociális és mentálhigiénés ellátása és
a családi rendszer működési zavarainak megelőzése (komplex családgondozás).”
Egy-két próbálkozás kivételével nem működött formális továbbképzési rendszer, sem hatékony módszertani központ (a NYEDOMO-nak – a szaktárca módszertani intézményének – volt némi próbálkozása e téren). A családsegítők egymáshoz jártak tapasztalatcserére, maguk szerveztek továbbképzéseket, külföldi
szakirodalom fordításából tanulták a szakma alapjait. A szociálismunkás-képzés
csak 1990-ben indult el.

A hőskor főbb jellemzői
Ellenzéki attitűddel rendelkeztek, többen a SZETA-ból jöttek, maximális elkötelezettséggel a szegények, a kiszolgáltatott, a bajban levő emberek iránt. Klienseik
érdekérvényesítése céljából vállalták a konfliktusokat a fenntartóikkal, a hatóságokkal és más intézményekkel, igyekeztek a rászorultság elvét érvényesíteni az
akkor szokásos „érdemes-érdemtelen” szemlélettel szemben. Szabadon, jogi kötöttségek nélküli, kizárólag önkéntes együttműködéseket valósítottak meg. Feltérképezték (szociális térkép) a településeket, kezdeményezően léptek fel az infrastruktúra fejlesztése, a szegénytelepek rehabilitációja területén. Magas volt a
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terepmunka aránya, felkeresték a problémákkal küzdő embereket, akik örömmel
fogadták ezt a lehetőséget. A segítők főleg pedagógus, óvónő, védőnő, gyógypedagógus, pszichológus, szociológus, teológus végzettséggel rendelkeztek. Minden
szakembert erős motiváció hajtott, egyesek elégedetlenek voltak azokkal a keretekkel, amelyek között korábban dolgoztak. Napi, heti rendszerességgel tartottak
esetmegbeszélést, konzultációt, biztosították a titoktartást, nem volt kötelező adminisztráció, azt mindenki maga dolgozta ki.
Mindezek mellett a családsegítő tevékenység nagyon sikeresen működött, a kliensek maximálisan elfogadták, s a problémák jelentős részét sikerült is megoldani. Ehhez az is hozzájárult, hogy a társadalomban még jelen volt az alapvető szükségletek kielégítésének biztonságérzete, ezért nem kizárólag a szegénygondozás
vált alaptevékenységgé. Működtek a mentálhigiénés szolgáltatásokat előtérbe állító intézmények, de a lelki eredetű problémák kezelése valamilyen formában –
szakember-ellátottságtól függően – mindenütt jelen volt.
Azokban a régiókban, ahol a szociális válsághelyzet erősebben jelentkezett, a
szegénygondozás került előtérbe. Volt az intézményeknek egy rugalmasan felhasználható segélyalapja. Ez nagy segítséget jelentett, ugyanakkor folyton nőtt az iránta való igény. Már korán jelentkezett mindennek a diszfunkcionális hatása – sokan
csak pénzért keresték fel az intézményt, és az önkormányzatok is ellenszenvvel
figyelték a „laza” segélyezést, elvárták a velük való egyeztetést, koordinálást. A segélyalap összege nem növekedett, nem tartott lépést a szükségletekkel, s ez egyre
több konfliktushelyzetet teremtett a kliensekkel és az önkormányzatokkal is, ezért
aztán megszüntették. A szociális támogatás egyéb formái – használt ruhanemű,
eszközök, élelmiszer-adományok juttatása – továbbra is működött.
A helyi közösségekbe sikeresen beilleszkedtek, széles körű kapcsolatrendszereket alakítottak ki mindazon intézményekkel, amelyek ma a jelzőhálózat tagjai, és
a non- és for-profit szférával is. Ennek következtében hatékonyabbá, közvetlenebbé vált a sokféle segítség biztosítása.
A kliensek irányába maximális volt a lojalitás, az elfogadás, ami alapvetően
különbözött a hivatalos társadalom értékrendjétől. Ezt a személetet az intézmények sokszor idegenkedve szemlélték, de a változás már elindult.
A munkatársak jelen voltak a szociális bizottságokban, ahol az önkormányzati támogatásokat odaítélték. Akkor, ott az érdemesség szemlélete uralkodott: annak adtak támogatást, aki megérdemelte, mert „nem itta el, megfelelően használta fel, és rendes ember volt”. A családsegítők sokat tettek annak érdekében, hogy
ne kizárólag az egyént hibáztassák a sorsa kedvezőtlen irányba fordulásáért.
Ma már nyilvánvaló, hogy a társadalom működési zavarai legalább annyira
felelősek ebben, mint az érintettek.
Az önkormányzatok néhány évi működés után kezdték egyre több kritikával
illetni a családsegítőket. Sérelmezték, hogy feltáró tevékenységük, tájékoztatásaik
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után egyre több kliens jelenik meg náluk segélyért, lakásért, juttatásokért. Javaslatokkal élnek, „feltüzelik” a lakosságot, hogy legyen víz, út a szegénytelepen, legyen hajléktalanellátás, bölcsőde vagy népkonyha. Ráadásul „harcolnak a hivatallal”, amely a kenyéradójuk.
Az intézmény presztízse kezdetben viszonylag magas volt. Ebben szerepet játszott a kvalifikált, elismert szakemberek megjelenése, a pedagógusokénál magasabb munkabér, valamint az, hogy valamennyi társadalmi csoport számára tudtak
szolgáltatásokat biztosítani. A magasabb presztízsű társadalmi csoportok (orvos,
jogász, pedagógus) tagjai is igénybe vették például a mentálhigiénés szolgáltatásokat, gyermekeik a szabadidős, fejlesztő programokat.

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 1991-ES ORSZÁGOS VIZSGÁLATA
A vizsgálat időpontjában 85 intézmény működött, viszonylag arányos területi elhelyezkedéssel, döntő többségük 10 000 lakos feletti településeken.
Az intézmények közel 80%-a részben önálló szervezetként működött, 4%-ukat
integrálták az önkormányzatok hivatalaiba. Viszonylag nagy szabadsággal dolgozhattak, közel felük számára biztosították a teljes szakmai önállóságot, a másik
felüknek is csak néhány főbb irányelvet szabott meg a fenntartója.
Az önkormányzatok és a családsegítők között konfliktusokat okozott a szakmai felügyelet megoldatlansága. Volt, ahol a polgármester, a jegyző vagy az osztályvezető felügyelte a szakmaiságot, máshol pedig senki.
Széles körű volt a kapcsolatrendszerük, a hivatalok mellett leginkább az iskolákkal, óvodákkal, nevelési tanácsadókkal, ideggondozókkal, egészségügyi intézményekkel és munkaerő-szolgálati irodákkal.
Az intézményközi konfliktusokat leginkább a családsegítő határozott kliens
melletti kiállása okozta. A vizsgálatból kitűnt, hogy a családsegítők 35%-ának
rosszabb lett a kapcsolata az önkormányzattal, mint előtte a tanácstestülettel volt.
Az önkormányzatokkal való feszült viszonyt az alábbi tényezők okozták:
1. A családsegítők kritikus magatartást tanúsítottak az önkormányzatok szociálpolitikája, lakossági csoportokat érintő döntései iránt.
2. A családsegítők működése felszínre hozta a látens szociális problémákat, így
a hivatalban többféle igény bukkant fel.
3. Olyan önkormányzati elvárás is megjelent, hogy a családsegítő oldja meg a
település valamennyi szociális problémáját.
4. A családsegítők kliensi szükségleteket közvetítő funkciói többletfeladatokat
jelentettek.
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5. Mivel a családsegítő munka eredménye többnyire csak később jelentkezik,
közvetlenül nehezen mérhető a hatása, az önkormányzatok haszontalannak tartották a munkájukat.
6. Sok esetben kizárólag szegénypolitikai szolgáltatásokra kívánták használni
a családsegítőket.
7. Rossz szemmel nézték a családsegítők klienseik irányába való elkötelezettségét.
8. Nem értették, illetve alulértékelték a mentálhigiénés és a családgondozó tevékenységet.
9. Az intézmény jogi szabályozásának hiánya is teremtett feszült helyzeteket.
A családok érdekében folytatott intézményközi koordináció nagyarányú volt,
a családsegítők 70%-a folytatott ilyen tevékenységet. Ezen a területen a nehézségeket az eltérő szemlélet, a tisztázatlan kompetenciahatárok, a bürokrácia, a személyeskedések és az együttműködés kultúrájának a hiánya okozták.

TEVÉKENYSÉGI RENDSZER

Szociális szolgáltatások
A családsegítő szolgálatok az ellátási területük problémáiról leggyakrabban más
intézmények adatszolgáltatásaiból, forgalmi adataik elemzéséből nyertek információkat, 40%-uk készített szociális térképet.
1. Pénzbeli támogatások
Az intézmények 85%-a biztosított ilyen segítséget. A kezdeti elképzelés szerint a
pénzbeli támogatás a családgondozási folyamat részeként funkcionált, illetve az
átmenetileg krízishelyzetbe került családok segítését biztosította. Voltak olyan nagyobb összegű támogatások, amelyek az életminőség megőrzését, javítását tették
lehetővé (pl. lakás komfortosítása, felújítás, fürdőszoba kialakítása, víz bevezetése
stb.) Ez a támogatás számtalan előnnyel rendelkezett az önkormányzati segélyezéshez képest:
– gyorsan, azonnal kifizethették;
– a megállapítását nem szorították keretek közé merev szabályok;
– széles körű prevenciós lehetőséget biztosított;
– nem sértette az emberi méltóságot.
Ez utóbbit azért fontos kiemelni, mert akkoriban sok megaláztatás érte a segélyért folyamodókat, illetve sok rászoruló szégyellt támogatást kérni, inkább várták, hogy valaki észrevegye a problémájukat. A családsegítés a fenti előnyök miatt
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gyorsan népszerűvé vált, s emiatt sok konfliktus alakult ki a fenntartóval és a kliensekkel. A hivatal ellenszenve abban is megmutatkozott, hogy a saját segélyezési körébe tartozókat mind gyakrabban irányította a családsegítőkhöz. A kliensekkel szembeni konfliktust alapja az volt, hogy nehezen értették, miszerint csak a
gondozási folyamat része a támogatás, ők ugyanis nem szerettek volna mást, csak
segélyt. A segély forrása a növekvő igényekkel nem tartott lépést (lakosonként 20
Ft volt a keret). A legkisebb támogatás 200 Ft volt, a legmagasabb 5 és 10 000 Ft
közé tehető átlagban. Leggyakrabban a nyugdíjasokat, a tartósan beteg, illetve
csökkent munkaképességű személyeket, az egyszülős háztartásokat és az aktív, de
jövedelemhiányos családokat részesítették támogatásban.
2. Természetbeni juttatások
A természetbeni juttatások többsége prevenciós célokat szolgált: gyermektábor,
gyermekintézményi térítési díj, korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, pótvizsgára
való felkészítés céljára adták őket. Ezeken kívül jellemző volt a tüzelő-, az élelmiszer- és az iparcikkadomány, illetve utalványok juttatása. A leggyakrabban használt ruhákat gyűjtöttek, illetve osztottak szét.
Tanácsadás
A tanácsadás a szükségletek és a rendelkezésre álló szakemberek függvényében
alakult. A jogi, egészségügyi, lelki, gyermeknevelési, életvezetési, szenvedélybeteg-, társadalombiztosítási és munkavállalási tanácsadások csaknem mindenütt
elérhetők voltak.
Mentálhigiénés tevékenységek
A családsegítő intézményekre jellemző volt egy erős mentálhigiénés irányzat,
amely az egyéni, családi lelki működési problémák helyreállítását célozta meg. A
rendszerváltozás időszakában felerősödött a társadalmi anómia, egyre többen
érezték a helyzetüket kilátástalannak, növekedett a krízishelyzetek, a családi
konfliktusok, az életvezetési problémák száma.
Erre reagálva az intézmények teljes köre (90–99%-a) biztosított egyéni konzultációs lehetőséget, segítő kapcsolatot, családkonzultációt. 80%-uk krízisintervenciót, párkonzultációt, de 70%-uk terápiás ellátást is nyújtott.
Csoportos tevékenységek
Sokszínű, változatos volt azon csoportok összetétele, amelyek önállóan vagy más
intézményekkel közösen működtek. Egy intézmény átlagban három csoportot
tartott fenn, melyek többsége mentálhigiénés funkciót töltött be. Kezdeményezték
önsegítő csoportok megalakulását is: 58%-uk támogatta azok működését.
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A leggyakoribb csoportok a következő tematikákkal működtek: személyiségés képességfejlesztés, rehabilitációs, viselkedéskorrekciós, értékközvetítő, gyógyító, kapcsolatfejlesztő, ifjúsági, illetve kismama- és szülés-előkészítő csoport.
Családgondozás
Az intézmények fő tevékenységi köre a családgondozás volt, melynek átlagos időtartama 4–7 hónap, de 23%-uk esetében 8–12, 24%-nál pedig meghaladta az egy
évet. Már ebben az időben is nagyon magas volt az egy főre eső gondozási esetek
száma: 10 család alatt az intézmények 13%-a, 11–20 család esetén 29%, a többi intézménynél pedig ennél magasabb esetszámokat találtunk.
A családsegítő szolgálatokkal a kapcsolatfelvételt leggyakrabban magánszemélyek kezdeményezték, vagy maga az intézmény, illetve a kliens családtagja vagy
maga a kliens. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a kliensek csaknem teljes körűen elfogadták a felajánlott segítséget, mikor a szakemberek otthon felkeresték
őket. (Telefonos elérhetőség még kevésbé állt rendelkezésre. A személyes felkeresés mellett a levelezés is gyakori volt.)
Munkatársak
A főfoglalkozású munkatársak száma 1991-ben 604 volt, a részállásúak száma 217.
A szolgálatok több mint fele 5-8 főt foglalkoztatott, illetve magas volt még a 3-4
fős intézmények aránya is.
Nemek tekintetében a nők 77%-ot képviseltek. Az életkort tekintve 70%-uk 30
és 49 év közötti volt. A munkatársak 70%-a rendelkezett diplomával, 4%-uk tanult felsőfokon. A 479 felsőfokú végzettséggel rendelkezőnek 587 diplomája volt.
Az összes diploma 30%-a egyetemi, 70%-a főiskolai végzettséget takar.
Az egyetemi végzettségűek többsége jogász, pszichológus, orvos, szociológus,
míg a főiskolát végzettek legtöbbje pedagógus, gyógypedagógus, egészségügyi,
hittudományi, államigazgatási, illetve műszaki diplomával rendelkezett.
Munkahelyi közérzet
Arra a kérdésre, hogy szándékoznak-e a közeljövőben munkahelyet változtatni,
93%-uk nemmel válaszolt. Az intézmény megtartó képességének legfőbb okául a
szakmailag kielégítő munkát nevezték meg. Emellett a jó munkakörülmények és
a megfelelő fizetés is fontos szerepet kaptak. A fizetésével a dolgozók 40%-a volt
elégedett. A munkarend tekintetében az intézmények dolgozóinak 52%-a részben
kötetlen munkaidőben dolgozott. A főfoglalkozású munkatársak 12%-a vállalt
mellékfoglalkozást, elsősorban az anyagiak miatt. A munkatársak szabadságérzetének fokát egy 7-es skálán mértük. A következő kérdést tettük fel: „Véleménye
szerint milyen mértékben múlik az Ön elképzelésén, hogy mit és hogyan dolgozik, illetve mennyire írják ezt elő?” Az alsó értékeken alig volt található valaki,
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legtöbben az 5-ös vagy ennél magasabb értéket jelölték meg. Vagyis az intézmények tág lehetőséget biztosítottak az önálló munkavégzésnek.
A munka megterhelő jellegét mutatja az a szám, amely szerint a megkérdezettek 36%-a számára nehezen regenerálható fáradtságot okoz, 59% szerint csak kisebb, másnapra kipihenhető fáradtságot jelent a munkavégzés.
A munkatársak pszichés védelmét akkoriban az esetmegbeszélő csoportok, az
egyéni konzultációk, a szakmai továbbképzések, a szervezetfejlesztések, valamint
a 32%-os arányban jelen levő szupervízió biztosították.
A családsegítés második szakasza: a legitimálódás (1993–1997)
A legnagyobb változást a Szociális Törvény megjelenése jelentette. Ez már az
építkezés időszaka, mikor növekedett az intézmények száma, de a törvény a családsegítés bevezetésének határidejét 1997-re tolta ki, majd még tovább, 1999-ig. A
nagyobb települések vezetői kezdték megérteni az intézmény szerepét, amelynek
kiépítését a szaktárca anyagilag is támogatta.
A működés szabályozásakor (2/1994. [I. 30] NM-rendelet) maximálisan figyelembe vették a családsegítő szolgálatok addigi tapasztalatait, s olyan, keretjellegű
jogszabály született, amely tág teret adott az intézmények számára.
A tevékenységrendszer kiszélesedése
Egy jelentős szolgáltatással bővült ezen időszakban a családsegítés: az aktív korú,
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek kötelező együttműködésével.
1997-től 2000-ig az önkormányzatok számára csak lehetőség volt előírni a segély
folyósításának feltételeként a kötelező együttműködést a családsegítő szolgálattal
vagy más szociális intézménnyel, 2000-től viszont ez már kötelezettséggé vált.
Ez a változás a szakmán belül nagy vihart kavart, olyan cikkek jelentek meg a
Háló2 című szakmai folyóiratban, mint „Búcsú a bizalomtól – A családsegítői
szociális munka temetése”. A családsegítésnek ezt az új szerepkörét nevezhetjük
paradigmaváltásnak is, hiszen a egyik alapértéknek, az önkéntességnek vetett
véget.
A következő ellenérvek merültek fel ellene:
1. Összeegyeztethető-e a szociális munka szakmai normáival az, hogy valakit
köteleznek az igénybevételére?
2. A kliens ily módon függő viszonyba kerül a szociális munkástól.
3. Intézményi függőséget okoz az, hogy rajta múlik, kit tekint nem együttműködőnek, aminek következménye a segély megvonása.
4. A szociális munka etikai kódexe ezzel ellentétesen fogalmaz.

2

Háló, III. évfolyam 1. szám, 1997. január.
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5. Sérti az alapvető emberi szabadságot, méltóságot.
6. A hatalommal való együttműködéshez vezet.
7. Sok bürokratikus eljárás lesz a következménye.
Mellette szóló érvek:
1. A kötelező együttműködés lehetőség a leghátrányosabb helyzetűekkel való
kapcsolatra, akik azt önként nem keresték. Így megismertethetők velük a szociális
munka értékei, szolgáltatásai, ezáltal vélhetően sikeressé válik az együttműködés.
2. A társadalomnak joga van a juttatás fejében követelményeket, elvárásokat
támasztani.
3. Olyan beilleszkedési programokat fognak biztosítani, amelyek vonzóak lesznek.
4. A kliensek a pozitív élmények hatására motiváltakká válnak.
5. A családsegítők a továbbiakban is a kliensekkel lesznek lojálisak, nem fognak
senkit sem az együttműködést megtagadónak nyilvánítani.
6. Az új szolgáltatás révén erősödni fognak az intézmények.
Az együttműködésre kijelölt családsegítő szolgálatok leggyakrabban az alábbi
programokat szervezték:
1. a közelben található munkalehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel a
munkahelyekkel;
2. személyre szabott munkaközvetítés, önéletrajzírás, munkaügyi adatbázis biztosítása;
3. életvezetési segítségnyújtás;
4. szükség esetén családgondozás;
5. különféle tréningek;
6. beiskolázás;
7. mentálhigiénés és szociális tanácsadás.
A szolgáltatás tapasztalatai
Legfőbb eredményének az tekinthető, hogy a programban részt vevőknek olyan
intézményi/személyi kapcsolatrendszerük alakult ki, amely a későbbiekben is hasznukra lehet. Sokan sikeresen oldották meg családi, életvezetési, mentális problémáikat. Alig fordult elő olyan eset, hogy a családsegítő szolgálat javasolta volna a
segély megvonását. Az elsődleges munkaerőpiacon kis számban helyezkedtek el,
aminek oka az alacsony képzettség, mentális, egészségügyi problémák és a gyenge munkaerőpiaci kínálat volt.
A családsegítés harmadik szakasza: a professzió kialakulása (1998–2015)
Ez alatt a hosszabb időszak alatt országos lefedettséggel kiépült a családsegítés.
Létrejöttek a gyermekjóléti szolgálatok, aminek jelentős befolyása lesz a családse-
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gítésre. Ebben a periódusban indult el és szűnt meg az adósságkezelési szolgáltatás, amely a 40 000 főnél nagyobb településeket érintette. Folyamatosan nőtt a
szociális diplomával rendelkező munkatársak aránya, kiépült a nyilvántartási
rendszer, ami az adminisztráció növekedését hozta magával.
Az adósságkezelési szolgáltatás azon személyek, családok részére biztosított ellátást, akiknek a közüzemi tartozása legalább 6 hónapja fennállt, és meghaladta
az 50 000 Ft-ot, illetve az egy főre jutó jövedelmük nem haladta meg az öregségi
nyugdíj másfélszeresét, egyedülálló esetében a kétszeresét.
Célja az adósságok halmozódásának csökkentése, megállítása, a közüzemi szolgáltatások elvesztésének megakadályozása volt.
A „három lábon” álló segítségnyújtás magában foglalta az adósságcsökkentési
támogatást (pénzügyi támogatás), a lakásfenntartási támogatást és az adósságkezelési tanácsadást. Ez utóbbi tevékenységet végezték a családsegítő szolgálatok, s
az igénybevétele kötelező volt. Komplex szolgáltatási csomagként tartalmazta a
pénzügyi válság kezelését, a problémához vezető okok megszüntetését, az abban
részt vevők fejlesztését, motivációjuk fenntartását. Speciális jellege miatt ezt a szolgáltatást külön felkészített szakemberek végezték. Hátrányai közé tartozott, hogy
a fizetésképtelen családok nem lehettek részesei, hiszen önerőt is vállalni kellett.
Vagyis azokat a családokat segítette, amelyek még a „gödör szélén” álltak, és megakadályozta a zuhanásukat. Igaz, sokan visszaestek a rendezés után, de komoly
segítséget adott. A rendszerből való kivezetése után több önkormányzat megtartotta – többnyire szűkített kerettel – a szolgáltatást, mivel jelentős lakossági szükséglet mutatkozott iránta.
A családsegítő szolgálatok fontosabb jellemzői
A családsegítő szolgáltatás 2002-ben már minden 2000 lakosnál nagyobb településen jelen volt, így az emberek 90%-a számára elérhetővé vált. Ebben az évben a
munkatársak száma 2700 volt, a 73%-uk felsőfokú végzettségű, ezen belül 70%
szakirányú diplomás. A támogatott kliensek száma 455 000 fő volt, az éves forgalom közel egymillió. 73 ezer fő vett részt valamilyen csoportos foglalkozáson,
és 103 ezer volt a gondozásban részesített családok száma.
A gyermekjóléti szolgálatok megjelenését követően a családsegítők által ellátott kliensek száma közel a felére csökkent. Ennek oka az, hogy gyermekes
családok támogatása a gyermekjóléti szolgálatokhoz került.
Tendenciák a családsegítésben:
1. a korábbi generális szolgáltatások differenciálódása (minden probléma kezelésére kiterjedő szociális, mentálhigiénés segítségnyújtás, koordinatív szerepkör);
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2. új szolgáltatások megjelenése (információs, közösségi ellátások, támogató
szolgálat, aktív korú munkanélküliek, drogosok alacsonyküszöbű támogatása);
3. a klientúra családsegítéssel kapcsolatos elvárásainak átalakulása, elsősorban
a primer szükségletek kielégítésének igénye;
4. a koordinatív szerepkör (hálózatok közti) csökkenése;
5. a mentálhigiénés ellátások visszaszorulása;
6. a szociális juttatások visszaszorulása;
7. a civil ellátások csaknem teljes hiánya;
8. a komplex családgondozás arányának csökkenése;
9. a prevenció háttérbe szorulása;
10. a munkaerőpiaci integrációhoz kapcsolódó szolgáltatások felerősödése;
11. a szociális kríziskezelés dominanciája (adósságkezelések, együttműködésre
kötelezett munkanélküliek), s ennek következtében az adminisztráció felerősödése.
A családsegítés klienskörének változása
Döntő többségében szegény, eladósodott, munkanélküliség és betegségek által
érintett, sokproblémás személyeket és családokat támogattak, akik társadalmi státusukat tekintve az alsóbb társadalmi csoportokba tartoznak. A kliensek a problémák elhatalmasodása esetén kértek segítséget. A problémák tényleges megoldására nehezen motiválhatók, elvesztették hitüket abban, hogy képesek változtatni
a sorsukon, külső és belső erőforrásaik elfogytak, kimerültek. Családi kapcsolataik konfliktusokkal terheltek, életvezetésük, háztartásvezetésük kaotikus.
A kliensek 37%-a álláskereső, 36%-uk inaktív. A hozott problémájuk 36%-a
életviteli, 25%-a családi, kapcsolati, 24%-a pedig mentális jellegű volt (2009-ben).
2010-ben az esetkezelések 80%-a szociális-mentális (556 000 fő), 6%-a (44 000
fő) adósságkezelési, 5%-a (36 000 fő) aktív korú, együttműködésre kötelezett. A
többi esetkezelés jogi, pszichológiai, illetve egészségügyi vonatkozású volt.
A családsegítők tevékenységét érintő társadalmi változások:
1. a szegénység mélyülése és az ún. szegénykultúra kialakulása, térnyerése;
2. a családi funkciók változása;
3. a társadalom értékrendjében bekövetkezett változások.

SZEGÉNYKULTÚRA
Ez egy adott életmódból következő, tradíciók által meghatározott érték- és normarendszer, amely meghatározza az adott életformában élők szokás-, gondolkodás- és magatartásformáit.
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A szegénykultúra főbb jellemzői
1. A szegénységből való kilépésből nem következik a szegénykultúrából való kilépés.
2. Folyamatos hiány. Egy szükséglet kielégítése lehetetlenné teszi más szükségletek kielégítését.
3. Örökös küzdelem a mai túlélésért: nincs holnap.
4. A stabilitás hiánya, amelyhez alkalmazkodni kell. A személyiség instabilitása (a megélhetés utáni állandó kutatás feszültsége miatt), sokszor ellentmondó
szokások, magatartások – mindig minden felborul.
5. Saját törvényekkel, szokásokkal, hagyományokkal rendelkezik.
6. A többségtől való elkülönülés.
7. A társadalomból való kiszakadás a szegénykultúra alappillére.
8. Örök vesztesként beletörődés a rossz sorsba – ellenséges érzület a többiekkel
szemben.
9. Folyamatos feszültség (stresszállapot).
10. Szegénytelep mint lakóhely, elszakadás a többségi kultúrától, társadalomellenesség.
11. Nélkülözés és az ezt kompenzáló túlköltekezés.
12. Csak az a tudás a fontos, ami a túlélést szolgálja. Nem rendelkeznek az iskola diktálta olyan előfeltételekkel, mint a belső késztetések ellenőrzése, az önkontroll, a fegyelmezettség, a rendszeresség, nincs motiváltság a műveltség befogadására. Partikuláris kódrendszer használata.
13. Rendezetlen körülmények, lezáratlan ügyek, párkapcsolatok. Sok esetben
kaotikus, áttekinthetetlen háztartás.
14. Generációkon át öröklődik.
15. Életük legfontosabb rendezőelve az életbenmaradás.
16. A családi összetartozás hangsúlyozása. Bandázás, szenvedélybetegségek,
erőszak. Egészségtelen életmód, kezeletlen betegségek, nagyobb mortalitás.
A mélyszegénységben élőket érintő kedvezőtlen folyamatok:
1. A családi pótlék stagnálása.
2. A segélyezési lehetőségek szűkülése.
3. A lakhatási lehetőségek romlása.
4. Romló pszichés, egészségi állapot, amely akadályozza a munkaerőpiaci megjelenést.
5. Az ellátás nélküli családok számának emelkedése.
6. Kilátástalanság, jövőkép nélküliség, a jövő tervezésének értelmetlensége.
7. Egyre többen érzik úgy, hogy kudarcos az életük, és nem kapnak esélyt a változtatásra.
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8. Egyre kevesebben képesek elérni a társadalom értékrendje által diktált célokat,
azokat a dolgokat, amelyekért érdemes élni. Céltalanságot, bizalomvesztett állapotokat látunk.
9. Hiányoznak az igazodási pontok, ezért manipulálhatóság, befolyásolhatóság
alakul ki.
10. Nem tudnak örülni mások sikerének: irigység, rivalizálás, gyűlölet, ellenségeskedés.
A családi funkciók változása
Ez a rendszerváltás környékén traumát elszenvedett szülők, illetve családok gyermekeinek, unokáinak működésmódján érhető tetten. Mára jól láthatóvá vált egy
olyan fiatal nemzedék, amelynek a szülei a rendszerváltás vesztesei, nem tudtak
alkalmazkodni a megváltozott világhoz. Ezek a gyermekek súlyos traumákat éltek át a családjukban, ezért szülővé válva maguk is képtelen ellátni a funkciójukat.
Nem tudják megfelelően nevelni a gyermekeiket (anya: „engem az apám szíjjal
vert, nem tudom szeretni a gyerekeimet, nem tudom felvenni a síró gyerekemet…”).
Egy általunk működtetett családok átmeneti otthonában a lakók 90%-a jár pszichiáterhez a gyermekkori traumák miatt.
Nem tekinthetünk el a társadalom értékrendszerében bekövetkezett változásoktól sem:
1. Sztereotípia: az egyén saját hibája, ha nincs megfelelő megélhetése.
2. Nem kap a közösségtől segítséget, csak az, aki megérdemli.
3. Az ellátottak megbélyegzése, kártyás, utalványos juttatások.
4. A szegények feletti társadalmi ellenőrzés növelése, a szolidaritás hiánya.
5. Az emberi méltóság és önrendelkezés elismerésének hiánya.
6. A szegények iránti ellenségesség vagy közöny.
A családsegítő szociális munka alkalmazkodása a megváltozott társadalmi körülményekhez
A klientúra szükségleteinek változásához a szociális munka nem tudott alkalmazkodni. Nem áll rendelkezésre több eszköz. A segítő munka csak akkor lehet hatékony, ha a családok elsődleges szükségletei kielégíthetők. Amíg nincs mit enni,
nincs hol lakni, addig nem gondolkodhatunk a normarendszerük megváltoztatásán, a fejlesztésükön, tudással, képességekkel, hatalommal való felruházásukon.
A szociálismunkás-képzés sem alkalmazkodott a megváltozott világhoz.
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A szakmai munkát nehezítő tényezők
1. Alacsony szinten megállapított szakmai létszámnorma.
2. Folyamatos szakemberhiány, nagymértékű fluktuáció, alacsony bérek, a perspektíva és a megbecsültség hiánya, magas esetszámok, túlterheltség, speciális tudások hiánya, előírt képzettségek „felpuhítása”.
3. A sokféle elvárásnak való megfelelés kényszere.
A családsegítés negyedik szakasza: a leépülés időszaka (2016-tól napjainkig)
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás összevonásának a családsegítés lett
a nagy vesztese. Már a korábbiakban is döntő mértékben egy intézmény keretei
között működött a két szolgáltatás, de 2016-től a tevékenységrendszert is összevonták. Ezért nem lehet elkülöníteni a családsegítőben folyó munkát a gyermekjóléti szolgálatokétól. Az viszont jól látszik, hogy a gyermekvédelmi munka került
előtérbe, aminek több lényeges szakmai következménye is van. Ezek közül a legfontosabb, hogy a gyermekjóléti szolgálathoz a kliensek döntő többsége nem önként fordul segítségért, hanem a jelzőhálózaton keresztül, kvázi kötelező az igénybevétele, mivel feltételezhetően gyermeki veszélyeztetettség van a családban.
Ugyanakkor a családok ezt a helyzetet gyakran nem élik meg veszélyeztetettnek,
hiszen ők mindig így éltek, nem is értik a problémát, nem akarnak vagy nem képesek változtatni rajta (pl. megfelelő lakhatást, ellátást biztosítani a gyermekeknek). Ez más típusú szociális munkát jelent, mint amikor a problémát érzékelő
kliens maga szeretne változást elérni. Ezt a fajta gyermekvédelmi munkát a szociális munkások nem szívesen végzik, nem is erre készítette fel őket a képzés. Nehezen kezelik az ilyen helyzeteket, az előforduló konfliktusokat és azt, hogy nekik
kell megfogalmazniuk az elvárásokat. Sok, korábban családsegítő szolgálatnál
dolgozó szociális munkás emiatt hagyta el a pályát. A szociális munka szakmai
normája szerint először ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy a segítségre szoruló
maga vegye észre, lássa meg a problémát, amin változtatni kell. A gyermekvédelemben erre nincs idő, a gyermek nem lehet ellátatlan, nem alhat az utcán, nem
lehet bántalmazás áldozata, és iskolába, óvodába kell járnia.
Mindezen okok miatt 2016-tól többé nem beszélhetünk önálló családsegítésről.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI (2016)

A szakemberek számának alakulása
Az összevonást megelőző évben a családsegítő szolgálatoknál 2400, a gyermekjóléti szolgálatoknál 2900 fő dolgozott. Összességében ez a létszám nem változott,
2017-ben 5275 fő volt. Ha viszont figyelembe vesszük azt, hogy ebből a létszámból
közel ezer fő a gyermekjóléti központokban esetmenedzseri munkát végez, ez azt
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jelenti, hogy a családsegítő szolgálatoknál ennyivel csökkent a létszám. A családsegítők (ezen a néven a szociális munkások értendők) végzik a településeken a
tényleges szakmai munkát, az esetmenedzserek tevékenysége leginkább a védelembe vett gyermekekre terjed ki, akiket a családsegítők „gondoznak” (megkettőzött védelem).
Az ezer fő a családsegítő szolgálatokból hiányzik, ennyivel csökkent a munkatársi létszám. Ennek jelentős kihatása van a szakmai tevékenységre. A 2016-ra
vonatkozó statisztika nagyon hiányos, amelynek okát a KSH meg is indokolta.3
A meglévő adatokból egyértelműnek látszik, hogy az együttműködési megállapodással rendelkező (gondozott) családok száma a korábbi évekhez képest jelentősen
csökkent, a húszezer főt sem éri el (a családsegítő szolgálatok által gondozott családok száma a korábbiakban évente mintegy százezer fő volt). Mivel az intézményeknek nincs elég kapacitásuk, azt az utat választják, hogy a gondozási szükséglettel jelentkező családok problémáinak tényleges megoldása helyett alkalmi
segítséget, „tüneti kezelést” végeznek. A gondozási folyamat – ami a szociális
munka lényege – hiányát nem tudják pótolni sem a speciális (pszichológiai, jogi)
szolgáltatások, sem a tanácsadás, az ügyintézés.
A mai magyar társadalomnak égető szüksége lenne jól működő családsegítő
szolgálatokra. Naponta látjuk, hogy az egyének, a családok milyen mértékű szociális, mentális problémákkal küzdenek. (Gondoljunk csak az eladósodásra, a hiteltartozásokra, a lakhatási szegénységre, a megélhetési gondokra, a szorongásra,
a bizonytalanságra, az életvezetési, gyermeknevelési problémákra, a jövőkép hiányára stb.) E beilleszkedési zavarok miatt egyre több az öngyilkosság, a pszichés
megbetegedés, a munkára való alkalmatlanság, a gyermeki veszélyeztetettség és
a deviáns magatartás. Amerre járunk, mindenütt feszült, ideges, boldogtalan emberek sokaságával találkozunk, akik ki vannak éhezve a jó szóra, a biztatásra, az
elfogadásra, emberi méltóságuk tiszteletére. Ezt ma csak a szociális munkától remélhetik.

3

„A 2016. évre vonatkozó adatokat nem akartuk többféle mutatóra bontásban publikálni, mint ahogy
az az évkönyvben szerepelt. Ennek oka a komoly illetékességi és hatáskörváltozás mellett az is volt,
hogy azt tapasztaltuk, a nyilvántartások vezetése nem volt egységes a szolgáltatást biztosítóknál, ami
hatással volt az adatok minőségére is. (2017. márciusáig nem is rendeződtek a viszonyok sok helyen.)
Teljesen új adatgyűjtésnél az első év adatait érdemes is kisebb fenntartásokkal kezelni.”
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Druskóczi Tünde

Időskorúak ellátása egy változó világban –
25 év a Szociális Törvény tükrében

1986 óta dolgozom az idősellátásban, különböző munkakörökben. Voltam (és vagyok) intézményvezető, módszertani munkatárs, s közel 20 évig a központi államigazgatásban szakmai referens.
Átélni és minisztériumi munkatársként megtapasztalni a rendszerváltás nehézségeit, sikereit és kudarcait keveseknek adatott meg. Egy egész ellátórendszer szakmai fejlődését alakítani, támogatni még kevesebbeknek.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan kollégákat rendelt mellém, mint dr. Szegedi Tamásné, König Éva, Kovács Ibolya, Hermányi Gabi, Serafin József vagy dr.
Koncz József. Tőlük tanultam mindent az ágazatirányítás műhelytitkairól, tőlük
kaptam hitet és biztatást a kitartáshoz, mikor arra volt szükségem. Nekik köszönhetem, hogy 25 év távlatából visszatekinthetek, és összefoglalhatom, hogy az időseket ellátó intézményrendszer történetében honnan indultunk, milyen utat jártunk be. Nem tudományos igényességgel, nem is teljes körűen, csupán a
lényegesebb fordulatokat érintve, mindvégig a demográfiai és a jövedelemelosztási korlátok közé préselődve és a jogi keretek között maradva.
Nem térek ki a szolgáltatási rendszer egészét alakító intézkedések áttekintésére,
célom csupán az idősek számára személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
1993 és 2018 közötti szabályozásának bemutatása.

TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Az idősellátás intézményrendszerének egyik sajátossága, hogy az időseknek címzett gondozási formák a 18 év feletti rászorultak ellátását is lehetővé teszik. Ennek
oka részben az a történelmi tény, hogy a szociális intézményrendszer a II. világháborút követő években, egy gyors ütemű mennyiségi fejlesztés eredményeként
alakult ki (s ennek jegyeit máig magán viseli), az intézmények szakosítása a fejlesztésnek csak egy későbbi időszakában kezdődött. A másik ok a területi ellátási
hiányokkal magyarázható: ha más ellátási forma nincs, vagy nem elérhető, „legalább az idősellátás nyújtson segítséget” a rászoruló részére. Ez a helyzet is azt mu-
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tatja, hogy a magyar szociális szolgáltatási rendszer legjelentősebb részét az idősellátás jelenti.
A hazai idősellátás törvényi kereteit a Szociális Törvény fektette le, az idősek
számára működő szociális szolgáltatások rendszere azonban a ’80-as évek második felében már jórészt kiépült, az alapellátási formák vonatkozásában a rendszerváltás idején szinte teljes körű országos lefedettséget mutatott. Az úgynevezett
„otthon maradást segítő” ellátások szükségessége a ’60-as évek elején fogalmazódott meg, ekkor jöttek létre az első öregek napközi otthonai, és modellkísérlet indult a házigondozás bevezetésére. A ’80-as években készült egy szociálpolitikai
koncepció, amely az idősek problémáinak társadalmi szintű kezelését helyezte a
középpontba. Az 1986-ban kiadott miniszteri rendelet a gondozási központok kialakításával rendszerbe szervezte az egyes ellátási formákat, és területi gondozás
néven egyesítette a szociális étkeztetést, a házigondozást, az idősek klubját és a
szállást biztosító idősek klubját, valamint átfogó, egységes szakmai szemlélet alapján határozta meg a feladataikat.
A közigazgatási rendszer megváltoztatása aztán átformálta a korábban kialakult országos gondozási hálózatot. A megye–település-hierarchia megszűnt, minden helység az autonómiáját, önkormányzatiságát ízlelgetve, önállóan kívánta
biztosítani a közszolgáltatásokat a saját lakosai részére. Az ehhez nyújtott állami
támogatások viszont kevésnek bizonyultak, nem fedezték a szolgáltatások működtetésének teljes költségét, csak hozzájárultak ahhoz. A feladat kötelező ellátását
tehát a törvény előírta, csakhogy a hozzá szükséges pénzt az önkormányzatoknak
saját bevételeikből kellett volna kiegészíteniük. A helyi adókból, díjakból származó bevételek a gazdasági degresszió miatt elmaradtak, így az önkormányzatok jelentős része – különösen a kisebb lélekszámú településeken – rövid idő alatt forráshiányossá vált. Mindez a közszolgáltatások jelentős részének megszüntetését
eredményezte, s ezek közül az elsők a szociális alapszolgáltatások voltak.
Mindezek következtében 1991 elején megkezdődött az állami szociális intézményrendszer eróziója,1 az önkormányzatok számos intézmény bezárása mellett
döntöttek, a korábban működő szociális szolgáltatások mintegy harmada eltűnt
a rendszerből: például a házi segítségnyújtásban részesülők 1990-es száma 84 720
főről 44 449-re csökkent.
A szociális törvény egyik legfontosabb küldetése ennek a folyamatnak a megállítása, az alapszolgáltatások működtetésére való kötelezettség előírásával pedig
a megszüntetett ellátások visszaállítása volt.

1

Széman Zs.: A szociálpolitika decentralizációja és problémái.
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TÁRSADALMI HÁTTÉR
Az 1990 óta lezajlott gyökeres politikai, gazdasági, társadalmi változások közül
főleg a demográfiai helyzet és a családszerkezet módosulásai alakítják az időskorú népesség közösségi ellátások iránti szükségleteit.
A többgenerációs életforma visszaszorulásával, az egyéni és a családi életpályák
diverzifikálódásával, az alkalmazotti munka és a nyugdíjrendszer kiterjedésével,
a várható élettartam megnövekedésével az időskor önálló, a korábbi életszakaszoktól jól elkülöníthető periódussá vált. Ráadásul időtartamát tekintve folyamatosan növekszik. Akik megélik a 65. életévüket, azoknak az életkilátásai jelentősen
javulnak. 2001 és 2017 között a születéskor várható átlagos élettartam a nők körében 76,46-ról 78,99 évre nőtt, a férfiak körében ez a mutató 68,15-ről 72,4 évre
változott.2
Mára már a közel négymillió magyar háztartás 40%-ában élnek idős emberek,
és minden negyedik háztartás csupán időskorú személyekből áll. Az egyszemélyes, csak idős személyekből álló háztartások száma közelíti az egymilliót, s ezen
belül közel 150 ezer az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 80 év feletti ember él
egyedül. A 60 éves és ennél idősebb népesség háztartásszerkezet szerinti megoszlása azt mutatja, hogy míg 1990-ben 23,5% volt az egyedül élők aránya, ez 2011ben már 29,9%-ra nőtt.3
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2

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html
Monostori Judit: Stabilitás és változás az idősek háztartásszerkezetében, 2017. http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/.../2707/2590
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Az egyedül élő idősek hamarabb válnak elesetté, mint a családban élő társaik.
Az anyagi helyzetük is rosszabb, hiszen költségeik jelentős részét nem tudják másokkal megosztani. Nagyobb kiszolgáltatottságuk következtében a lelkiállapotuk
is labilisabb, többen magányosak. Mindezek következtében fokozottabban rászorulnak a közösségi gondoskodásra, az egészségügyi és a szociális ellátórendszer
támogatásaira. Az idős emberek ellátásában 1990 óta ezért egyre inkább előtérbe
kerülnek az intézményes formák.

A szociális törvény hatása az időseket ellátó szolgáltatásokra
A személyes gondoskodás keretében nyújtott alap- és szakosított ellátásokat a Szociális Törvény egységes rendszerbe foglalta, és kiemelte a települési önkormányzatok kötelező feladatának minősülő alapellátások közül az étkeztetést és a házi
segítségnyújtást azzal, hogy e szolgáltatások igénybevételének lehetőségét valamennyi településen biztosítani kell. A települések feladata lett – lakosságszámhoz
kötötten – a szakosított szociális ellátásokhoz sorolt nappali és átmeneti intézmények létrehozása és működtetése is. A megyei és fővárosi önkormányzatoknak a
tartós ápolást, gondozást nyújtó, valamint a rehabilitációs intézményhálózat kialakításáról, működtetéséről kell gondoskodniuk.
A gazdaságban végbemenő változásokkal egyidejűleg a szociális szolgáltatások
körében is elindult a privatizáció, egyre nagyobb teret kaptak a magánvállalkozási formák, és megindult a nonprofit szervezetek, valamint az egyházi fenntartású
intézmények arányának emelkedése.
A folyamat eredményeként a kínálati oldalon megjelentek a fizetőképes ellátottakat célzó, emelt szintű piaci szolgáltatások. Széman Zsuzsa 1991-ben végzett
vizsgálata azt mutatta, hogy „az idősellátás egésze erőteljesen elmozdult egyrészt a
piac, másrészt az informális szféra irányába”.
A fenntartói körben elindult strukturális átalakulás következtében 1995-ben
az országban meglévő összes férőhelynek már csak 86%-a működött önkormányzati fenntartásban.
Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a 1993 és 2000 közötti időszakban alig változott az ellátásban részesülők száma, majd a központi fejlesztési források és a szabályozási változások eredményeként 2000 és 2006 között lassú és
kismértékű bővülés kezdődött.
A házi segítségnyújtás adataiban 2009 és 2012 között figyelhető meg egy nagy
kiugrás, ebben az időszakban az ellátottak száma a duplájára nőtt.
Az étkeztetésben a 2009 és 2017 közti időszak a figyelemre méltó; 2008-ban még
107 803 fő részesült ellátásban, a 2017. évi adatok szerint már 176 407.
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Az idősek számára működő szolgáltatások formái
Törvényi szinten a szolgáltatások formái, azok rövid tartalma és az igénybevételt
lehetővé tevő jogosultsági kritériumok kerültek meghatározásra, a részletes szakmai szabályokat végrehajtási rendeletekbe foglalta a jogalkotó.
A későbbi törvénymódosításokban megnyilvánuló szakmapolitikai irányelvek
meghatározták a szociális szolgáltatások fejlesztési irányait, melyek között első
helyen mindenkor a saját környezetben való gondozás, az alapellátás erősítése állt.
Mivel az alapellátás körébe sorolt szolgáltatások szakmai tartalma jelentősen
nem változott, a területi gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM-rendelet jelentette az átmenetet a „régi” rendszerből az „új” rendszerbe azáltal, hogy 1994. február 7-ig hatályban maradt. Az új törvényi szabályok alapján rövid időn belül elkészült a szolgáltatások működési feltételeit meghatározó 2/1994. (I. 30.)
NM-rendelet, amit 2000-ben az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet váltott fel.
Étkeztetés
A Szociális Törvény kimondta, hogy legalább napi egyszeri meleg étellel kell ellátni azt a szociálisan rászorult személyt, illetve az általa eltartottat is, aki kora
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vagy egészségi állapota miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.
A törvénynek ez az 1993. évi szövegezése igen tágan értelmezte a potenciális
ellátotti kört, belefértek a gyermekek is és például az az aktív korú, beteg személy
is, aki család nélkül, egyedül él. Ez a „puha” szabály azonban arra is lehetőséget
adott, hogy a helyi önkormányzatok saját megítélésük és szempontjaik szerint
döntsenek arról, kinek biztosítják az étkeztetést. Az önkormányzati gyakorlat jellemzően nem a tág értelmezéshez igazodott, hanem helyenként igen erőteljesen
leszűkítette a jogosultak körét, illetve a helyi szabályozás rendkívül nagy különbségeket eredményezett a jogosultsági feltételeket illetően az ország egyes területei
között.
Az étkeztetettek létszáma 1992 és 1998 között 109 067 főről 100 254 főre csökkent, az ezt követő években 2007-ig kis ingadozással stagnált. Annak ellenére, hogy
az étkeztetést minden települési önkormányzat kötelező feladataként határozta
meg a Szociális Törvény, 2008-ban az ellátásra kötelezett településeknek még csak
mindössze 76,2%-a biztosította a szolgáltatást. Különösen az 500 fő alatti lélekszámú települések lakosai kerültek hátrányos helyzetbe, mivel az ilyen települések
52,2%-a nem biztosította az ellátást. A tízezer 60 éven felülire jutó ellátottak száma 1993–2001 között 557,4-ről 479,9-re csökkent.
2008-tól a tendencia megfordult: az ellátottak száma nagy emelkedést mutat,
2017-re 107 803 főről már 176 407 főre nőtt az ellátásban részesülők száma.

Szociális étkeztetésben részesülők száma
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(Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_2)

Szembetűnő, hogy míg a népességen belül emelkedett a 60 éven felüliek száma,
az étkeztetésben részesülők között megnőtt a fiatalabb, 60 éven aluli korosztály
aránya. Országosan 1992-ben az étkeztetettek 12,6%-a 60 éven aluli, 1998-ban
pedig az arányuk már 21,3%.
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A rászorultak körét „szociálisan” rászorult és „egyéb ok miatt” (kora, egészségi állapota) rászorult igénybe vevőkre differenciálta a szakmai jogszabály, azzal,
hogy a népkonyhát – mint „alacsonyküszöbű” étkezési lehetőséget – az életformájuk miatt alkalmi étkezést igénylők számára nevesítette.
2006. január 1-től a Szociális Törvény rendeletalkotási kötelezettséget ír elő a települési önkormányzatok számára a jogosultsági feltételek részletes szabályainak
megalkotására, és keretszabályozással konkrétan meghatározza azt a jogosulti
kört, amelynek az étkeztetéséről rendelkezni kell, s amelynél szigorúbb feltételeket az önkormányzat nem határozhat meg.
2007 és 2008 között a fő kormányzati törekvés a szociális szolgáltatások célzottabbá tétele volt. A költségvetési törvény eltérő összegű normatív állami hozzájárulást vezetett be, a fenntartó az ellátott jövedelmétől függően részesülhetett állami támogatásban. A kormányzat ösztönözte és érdekeltté akarta tenni a
fenntartókat abban, hogy az alacsonyabb jövedelmű igénylők számára nyújtsanak
ellátást, a magasabb jövedelmű ellátottak esetében a szabályozás pedig arra irányult, hogy többet vállaljanak át a szociális ellátás költségeiből. Ez a szabályozás
2008-ban és 2009-ben működött, 2010-től megszűnt.
Étkeztetés normatívái, 2000–2010
Év
2000

1030 Ft/lakos

2001

1100 Ft/lakos

2002

1160 Ft/lakos

2003

1300 Ft/lakos

2004

1300 Ft/lakos

2005

75 600 Ft/ellátott

2006

70 800 Ft/ellátott

2007

81 200 Ft/ellátott

2008

82 000 Ft/fő – régiek

< 150%

92 500 Ft/fő

150–300%

82 000 Ft/fő

> 300%

65 000 Ft/fő

2009
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A 25 év alatt az étkeztetés biztosításában mindvégig meghatározó volt az önkormányzatok szerepvállalása, ugyanakkor az ellátásban egyre nagyobb mértékben vettek részt egyházi karitatív szervezetek, alapítványok, egyéb civil szerveződések is. Az egyházi szolgáltatók aránya 2014-től látványos emelkedést mutatott.

A Szociális Törvény hatályos rendelkezése szerint az étkezést nyújtó civil és
egyházi fenntartású szolgáltató az önkormányzat rendeletében meghatározottak
szerint részt vesz a szociális rászorultság megállapításában, vagyis az adott településen hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek
érvényesítésével nyújtja a szolgáltatást.
Az étkeztetés formái 1993 és 2017 között a népkonyha, a szociális konyha és az
egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátások voltak.
A szociális konyha és az egyéb főzőhely elhatárolása az étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása alapján történt. Eszerint szociális konyha keretében nyújtott
ellátásnak minősül az e célra létrehozott főzőhelyen (kifőzdében) és az étkezésre
jogosító utalvány ellenében, vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben
nyújtott szolgáltatás. Emellett a szociális konyha a napi egyszeri főétkezésen kívül
további étkezésre is lehetőséget nyújt.
Egyéb főzőhely keretében akkor biztosítható az étkeztetés, ha szociális konyhának minősülő formában nem oldható meg a szolgáltatásnyújtás. Egyéb főzőhelyről akkor beszélünk, ha az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.
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2018-ban az egyéb főzőhely formát hatályon kívül helyezte a jogalkotó, az elviteles és a házhoz szállított étkeztetés is szociális konyha keretében nyújtott ellátásnak minősül.
1994 és 2017 között a háziorvos javaslatára, 2018-tól szakorvosi javaslatra diétás étkeztetés biztosítását is kötelezően is előírja a szakmai rendelet.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás az egyik legrégebbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási forma. A szociálpolitika magyarországi története 1966-tól nevesíti a
házi gondozást: a magányos, rossz egészségi állapotú idős emberekről való gondoskodást kísérleti jelleggel először három városban, Egerben, Kőszegen és Pécsett
vezették be. A modellkísérlet lezárásaként 1970-ben szakmai irányelv jelent meg
a házi gondozó hálózat kiépítéséről, majd 1976-ban a 4/1976. (IV. 10.) EüM-rendelettel sor került az ellátási forma jogi szabályozására is.
A ’80-as évek fejlesztéseiben a hangsúlyt az otthon maradást segítő, lakóhelyen
történő ellátást végző hálózatok kiépítésére helyezték, és megindult a hivatásos
gondozói létszám bővítése. 1990-re a területi gondozási központokba szervezett
házi segítségnyújtás országos hálózattá szerveződött, az összes települést lefedte,
minden idős ember számára elérhetővé vált.
A közigazgatási rendszer változása miatt a település és a megye viszonya átalakult,
s ezzel az országot teljesen lefedő gondozásiközpont-hálózat is. Az önkormányzatok szűkülő anyagi lehetőségeivel összefüggésben egyre kevesebb lett a házi segítségnyújtás területén dolgozó gondozó, rövid idő alatt jelentőssé nőtt az ellátatlan
települések száma, különösen a kistelepüléseken élő idős emberek maradtak ellátatlanul. A 600 fő alatti létszámú 1163 település 89,8%-ában még 2000-ben sem
volt házi segítségnyújtás. Míg 1993-ban tízezer lakosonként 50 fő kapott házi segítségnyújtást, 2001-ben már csak 41.4
Kijelenthető ezért, hogy a területi idősellátás a rendszerváltás egyik nagy vesztese lett, és ezt a veszteséget – az alapszolgáltatások 25 éve napirenden lévő fejlesztése ellenére – máig nem heverte ki.
A házi segítségnyújtást végző civil és egyházi szolgáltatókkal együttesen is jelentős területi egyenetlenségek mutathatók ki az igénybe vevők számáról készült
2017-es ellátási térképen.5

4

Papházi Tibor: Kistelepülések szociális ellátó tevékenységéről statisztikai adatok alapján, Kapocs,
1. évf. 3. szám, 2002. december, 16.
5
Forrás: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Módszertani Főosztály.
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A házi segítségnyújtásban dolgozók számában és szakképzettség szerinti öszszetételében jelentős változások történtek. 2002-ben még 7894, 2007-ben már csak
6288 gondozó, 2010-ben pedig mindössze 5764 látta el a rászorulókat. A létszámcsökkentés leginkább a tiszteletdíjas és egyéb címen foglalkoztatottakat érintette.
2002-ben még mintegy 3000 nem hivatásos gondozó dolgozott; számuk 2007-ben
már az 1200 főt sem érte el. Ezzel szemben nőtt a szakképesítéssel rendelkező gondozók száma és aránya.
A házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak számának növekedése 2012-től indult meg. A KSH 2017-re vonatkozó előzetes adatai alapján a jelenleg foglalkoztatott 11 792 gondozóból 6349 főt foglalkoztatnak önkormányzati fenntartású házi
segítségnyújtást végző intézményekben.6 A házi segítségnyújtás személyi gondozásos tevékenységeit csak szakképzett gondozók végezhetik. A KSH előzetes adatai szerint 2017-ben a házi segítségnyújtást végző gondozók közel 93%-a szakképzett.
1999-ben bekerült a Szociális Törvénybe a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek kötelező továbbképzése és ennek érdekében nyilvántartásba vétele (Működési nyilvántartás). 2001 és 2017 között a szociális szakvizsga letételére jogosultak körét törvényi szinten határozták meg. 2017. február
17-től az alap- és szakvizsgarendszer megszűnt, a vezetői megbízással rendelkező

6

KSH-kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól
(1207), a lekérdezés ideje: 2018. május 24.
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személyek vezetőképzésen vesznek részt, ezzel egyidejűleg megváltozott a szakmai továbbképzés rendszere is.
Fenntartó megnevezése

Gondozó összesen

Összes szakképzett gondozó

Települési önkormányzat

2274

2086

Önkormányzati társulás

4075

3797

Egyház, egyházi intézmény

4907

4587

248

236

Alapítvány

67

44

Egyesület

168

152

Társas vállalkozás

40

38

Központi költségvetési intézmény

15

12

1

1

11 792

10 952

Nonprofit gazdasági társaság

Közalapítvány
Összeg
(Forrás: KSH előzetes adatszolgáltatás)

A házi segítségnyújtás sok éven keresztül csaknem univerzális ellátásként működött valamennyi idős ember számára: rászorultsági vizsgálat nélkül, aki igényelte, meg is kaphatta.
2007-ig jogszabály nem korlátozta az ellátható személyek körét. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozás irányítója a jogosult egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozta meg. Házi segítségnyújtás
keretében az egy ellátottra fordítható gondozási idő csak akkor haladhatta meg a
napi 4 órát, ha a gondozás a többi jogosult ellátását nem veszélyeztette.
2007-től a szakpolitikai cél a fenntartható és finanszírozható ellátórendszer kialakítása, a legnagyobb szükségletű és a legkevesebb jövedelemmel rendelkező
személyek ellátásának ösztönzése. Ennek érdekében ismét hangsúlyos lett az alapellátás erősítése és az öngondoskodás elsődlegessége. Az ellátások igénybevétele
rászorultsághoz kötődik, a finanszírozás differenciálttá válik, és az ellátott jövedelméhez igazodik. Az idősek ellátásában 2008. január 1-től bevezetésre került a
gondozási szükséglet vizsgálata, a házi segítségnyújtás és az idősek otthona csak
szakvéleménnyel igazolt gondozási szükséglet esetén vehető igénybe. A gondozásra-ápolásra való rászorultságot az önellátási-önkiszolgálási képesség, az egészségi
állapot és az életkörülmények együttesen határozzák meg. A rászorultságot az
„értékelő lap” alapján óraszámban kifejezett gondozási szükséglet vagy jogsza-
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bályban meghatározott egyéb körülmények valamelyikének fennállása (normatív
jogosultság) igazolja, a jogosultság komplex szakértői bizottság kötelező erejű
szakvéleménye alapján keletkezik. A szakvélemény kötelező ereje azt jelenti, hogy
akinek a rászorultsága megállapítást nyer, azt kötelező ellátásban részesíteni.
A szakvélemény a keletkezésének földrajzi helyétől függetlenül az ország egész területén érvényes és felhasználható, határozatlan időre szól, vissza nem vonható.
A házi segítségnyújtás szakértői szerve a kijelölt városi jegyző által működtetett
szakértői bizottság, idősotthoni rászorultságot pedig a szociális és munkaügyi
miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által működtetett szakértői bizottság állapíthatott
meg. 2007-ben a gondozási szükségletet mérő értékelőlap az emberi test funkcióképességére, illetve annak akadályozottságára vonatkozó helyzeteket leíró és a
vonatkozó információkat összerendező FNO (Funkcióképesség és Fogyatékosság
Nemzetközi Osztályozása) alapján készült. A jelenlegi gondozásiszükséglet-vizsgálathoz (GSZV) 2016 óta használatos értékelő adatlap alapját, amely fokozatokban fejezi az idős ember gondozási deficitjének, dependenciájának mértékét, a
Szociális Klaszter dolgozta ki.
2010-től a gondozásiszükséglet-vizsgálatot az intézményvezető végzi. Az igénybevételt megelőzően végzett jegyzői jövedelemvizsgálat is megszűnt. A jövedelemvizsgálatot – alap- és szakosított ellátások esetében egyaránt – az intézményvezető végzi el, és ő állapítja meg a személyi térítési díjat.
Az igénybevétel szigorítása ellenére a házi segítségnyújtásban részesültek létszáma 2008–2014 között folyamatos emelkedést mutatott. Míg 2010-ben 75 054
házi gondozásban részesülő ember volt, számuk 2016 végére 107 294-re emelkedett, ami 40%-os bővülés. A legnagyobb mértékű növekedés az egyházi fenntartású szolgáltatóknál történt, az általuk ellátott idős személyek száma több mint
háromszorosára nőtt.
Az ellátotti létszám növekedésének okait vizsgáló hatósági ellenőrzés megállapította, hogy az önálló életvitelt segítő gondozási feladatok helyett inkább komfortérzetet javító szolgáltatások történtek, melyeknek közpénzből való finanszírozása nem indokolt. Mindezek miatt 2014-ben megkezdődött a szabályozás
átalakítása, ami érintette a gondozási tevékenységek körét, valamint a jogosultsági feltételeket. A házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kört
alakítottak ki: a szociális segítést, amelyhez az alacsonyabb szintű szükségletek
kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható résztevékenységek tartoznak, és a személyi gondozást, melynek keretében intenzív szükségletet kielégítő
gondozási tevékenységeket lát el a szakképzett házi gondozó.
A finanszírozás is kettévált: míg a szociális segítést szinte jelképes összeggel támogatja a központi költségvetés, a személyi gondozás lényegesen magasabb öszszegű támogatásban részesül. A differenciált finanszírozás arra ösztönzi a szolgál-
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tatókat, hogy a magasabb gondozási szükségletű, ápolást igénylő idős emberek
ellátását végezzék. A személyi gondozásra jogosultak esetében a szolgáltató csak
akkor veheti igénybe a magasabb összegű személyigondozás-normatívát, ha az ellátott személynek nyújtott gondozási napok számában 50% felett van azon napok
száma, mikor a gondozó személyi gondozást is végez.
Ugyanakkor az Szociális Törvény [63. §. (10) bekezdés] lehetővé teszi, hogy gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is igénybe vegye a házi segítségnyújtást, ha írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését, és az ellátást igénylő állapota, szociális kapcsolatainak hiánya
a segítést indokolttá teszi. Az ilyen jogcímen ellátott személy után azonban a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatás nem vehető
igénybe.
2017 óta nem korlátozza a szabályozás a házi segítségnyújtás napi időtartamát,
a korábbi, legfeljebb napi 4 óra házi segítségnyújtással szemben a gondozás időtartama jelenleg az ellátott igényeinek és a szolgáltató szabad kapacitásainak egyeztetésével, kettejük megállapodásának eredményeként alakul ki.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2003. februártól 2005. januárig a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként, ezt követően önálló ellátási formaként
került nevesítésre az Szociális Törvényben. Azok a szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az év minden napján folyamatosan működő szolgáltatást,
akik önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításához
igényelnek segítséget. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az az idős személy, aki 65 év feletti és egyedül él,
vagy kétszemélyes háztartásban él, de egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását.
A szolgáltatásnyújtás során az ügyeletes gondozó 30 percen belül megjelenik a
segélyhívást leadó lakásán, azonnal intézkedik az adott probléma megoldása érdekében, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felhasználói és szolgáltatói köre a szolgáltatás törvény általi bevezetése óta évről évre dinamikusan nőtt.
2005-től minden 10 000 fő feletti település számára kötelező lett a szolgáltatás
biztosítása, valamint a rászorultságot igazoló vizsgálat alapján elláthatók köre
a pszichiátriai betegekkel bővült.
Az ellátottak száma a 2004–2007-es időszakban változott jelentősen, 3 év alatt
452%-kal nőtt: 2004-ben 3791-en részesültek a szolgáltatásban, 2007-ben a számuk 17 133-ra emelkedett.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kezdetben döntően önkormányzati/társulási fenntartásban működött, de 2006-tól jelentősen megnőtt az alapítványok,
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közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, illetve egyházi szervezetek
által fenntartott szolgáltatások száma is.
A szolgáltatás működtetése 2010 óta állami feladat. 2010. július 1-től a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati eljárásban választotta ki azokat a
szolgáltatást működtető önkormányzati és civil szervezeteket, amelyek részére
szerződés alapján folyósította az állami támogatást.
2013. július 1-től az állami feladat ellátására kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
Idősek nappali ellátása
A szociális ellátórendszerben a ’60-as évek óta jelen lévő nappali ellátás (öregek
napközi otthona, idősek klubja) célja, hogy a magányos idős emberek részére lehetőséget biztosítson napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására,
valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, igény szerint étkezésre.
Az idősek klubjai 1990-ig a gondozási központok bázisai voltak, a szakmai szolgáltatásnyújtás mellett intézményi hátteret biztosítottak a házi segítségnyújtás és
az étkeztetés számára.
A Szociális Törvény önálló ellátási formaként nevesítette, és 1993–2004 között
a 2000 fő feletti települések számára írta elő a szolgáltatás működtetését. 2005-től
azonban már csak a 3000 fő feletti állandó lakosságszámú önkormányzatok kötelesek az idősek nappali ellátását biztosítani.
A nappali ellátás a törvényi struktúrában 2004-ig szakosított ellátás volt. 2005.
január 1-től a Szociális Törvény hozzákapcsolta az alapellátáshoz, azzal a céllal,
hogy a nappali ellátást nyújtó intézmények biztosítsanak fizikai hátteret a mobilis
szolgáltatásokhoz (pl. házi segítségnyújtás), és erősítsék az alapszolgáltatások szervezetét.
A Szociális Törvénynek és a szociális szolgáltatások szakmai szabályainak 2004ben történt átalakítása a Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandumban
(JIM) meghatározott fő kihívásokhoz igazodott, amelyeket Magyarországnak kezelnie kellett a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentése, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében. Első lépésként az alapellátások
és a nappali ellátások törvényi szabályozását és finanszírozási rendszerét alakították át a HEFOP-pályázatnak köszönhetően, ami 2004 és 2006 között a nappali
ellátást biztosító szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését célozta.
2007-ben idősek klubjában országosan már mintegy 1500 fővel több személy
ellátását biztosították, mint 2002-ben, az idősek klubjainak területi elhelyezkedése azonban még mindig egyenetlen. Míg az Észak- és Dél-alföldi régióban szinte
minden településen elérhető ez az ellátási forma, Közép-Magyarországon és a Közép-dunántúli régióban lényegesen kevesebb idős ember juthat hozzá a szolgáltatáshoz.
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Az idősek nappali ellátásában folyó szakmai munka célja az önmaguk ellátására részben még képes, de magányosságuk miatt meglévő képességeiket, készségeiket gyorsabban elveszítő idősek egészségi és mentális állapotának megőrzése,
számukra strukturált nappali életritmus, hasznos időtöltés és társasági-közösségi
programok biztosítása. A szolgáltatás az egyéni, személyre szabott komplex ellátáson túl kisebb-nagyobb csoportok és közösségek számára is programokat biztosít. Alapelve a nyitottság és a kötetlenség, ami egyfelől azt jelenti, hogy a klubtagok saját életritmusuk és elfoglaltságuk szerint látogatják az intézményt,
másfelől pedig a település lakosait is bekapcsolja a klubéletbe: bárki szabadon látogathatja, vehet részt egy-egy rendezvényen, valamint helyet biztosít közösségi
szervezésű programoknak is. Mindez azt közvetíti az egyén és szűkebb társadalmi
környezete felé, hogy a szociális ellátást igénybe vevő személy is a helyi közösség
része, nem szakadt ki abból, s a közösség is aktívan hozzájárul az ő mentális egészségének megőrzéséhez, kapcsolatainak fenntartásához.
Az idősek nappali ellátásának speciális típusa a demens személyek nappali ellátása. Az ellátás célcsoportja a családja körében élő, de lelki és testi leépülésben
szenvedő idős ember. Ez az ellátási forma elősegíti a demenciában szenvedő beteg
képességeinek, készségeinek megőrzését. Középpontjában a fejlesztő foglalkoztatás áll, ami nélkülözhetetlen a betegség progressziójának lassításához. Az intézményi ellátás egyben felügyeletet is biztosít a betegek számára, így tehermentesíti
a demens beteg családját, hiszen a nappali ellátásban töltött idő lehetővé teszi a
családtagok egyéb feladatainak ellátását, munkavállalását. A demencia kórképet
megállapító szakvéleménnyel rendelkező személyek ellátása önálló intézményi
formában, illetve más nappali ellátás részeként is kialakítható. A biztonságos körülmények között napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat kell
szervezni, a nyitva tartási idő alatt folyamatos gondozói felügyeletet kell nyújtani.
2017-ben az idősek nappali ellátását biztosító 1131 szolgáltató közül csak 267
biztosított demensellátást.
2017-től az idősek klubja szakmai programjában meg kell határozni azokat a
szolgáltatási elemeket, amelyek az intézményben folyó konkrét tevékenységeket,
gondozási módszereket mutatják be. Az idősek klubja a tanácsadás, készségfejlesztés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, esetkezelés, felügyelet,
gondozás és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemei közül szükség szerint biztosítja azokat, melyekből a szakmai programját összeállítja.
Bentlakásos idősellátás
Jelenleg az idősek bentlakásos intézményi hálózata ellátotti és dolgozói szempontból is a legnagyobb létszámú szakosított intézményrendszer, ami 835 telephelyen
közel 50 ezer ellátottnak nyújt szolgáltatást. A fenntartók 54%-a állami, 25%-a
egyházi, 21%-a civil szervezet.
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Az idősek otthonainak ellátási területe az állami fenntartású otthonok esetében
az adott település, illetve a megye vagy a főváros területe, az egyházi és egyéb más
formában fenntartott intézmények földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül, jellemzően az egész ország területéről fogadják a gondozottakat.

Ellátotti adatok alakulása, 1993–2017

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
szociális intézményekben ellátottak (1993–)
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Összes bentlakásos intézményi ellátott

(Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_eves_2_5)

A 2018. augusztusi adatok szerint az összes bentlakásos elhelyezésre várakozó
68,8%-a idősek otthonára vár. 2016 augusztusa és 2018 augusztusa között az ápoló-gondozó otthoni elhelyezésre várakozó idősek száma 18 667-ről 24 999 főre
nőtt, az emelkedés mértéke 25% (megjegyzés: 77,1%-os jelentési arány mellett)
(forrás: Várakozók jelentése 2018. augusztus, http://szocialisportal.hu/documents/10181/141537/Varakozoi_jelentes_2018_augusztus.pdf/).
A bentlakásos szociális intézmények országos hálózatát a II. világháború után
kezdték gyors ütemben, központi irányítással kialakítani. 1945 és 1950 között
nyolcszorosára nőtt az államosított kastélyokból és kúriákból átépített szociális
otthonok férőhelyszáma. Az egy intézményen belül elhelyezett rokkantak, idősek,
fogyatékosok és elmebetegek „szétválogatása”, vagyis a szociális otthonok szakosítása 1954-ben kezdődött, majd 1980-ban egy EüM-rendelet már az időskorúak
és az elmebetegek szociális otthona mellett szakosított szociális otthonokat is
megkülönböztet, amelyekben kórokozó-hordozó betegeket, súlyos látásfogyatékosokat, súlyos mozgásfogyatékosokat és „nem foglalkoztatható” súlyos értelmi
fogyatékosokat helyeztek el. A foglalkoztathatónak ítélt sérültek számára intéze-
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tek működtek (vakok és gyengén látók szociális intézete, mozgásfogyatékosok
szociális intézete és értelmi fogyatékosok szociális foglalkoztató intézete).
A Szociális Törvény tulajdonképpen ezt a felosztást követte, mikor a szakosított
ellátások rendszerét szabályozta. A „nem foglalkoztatható” személyeket ápoló-gondozó otthonokban, a „foglalkoztathatókat” pedig rehabilitációs intézményekben
történő ellátásra tette jogosulttá. Az idősek – mint munkavégzésre már nem képes
inaktívak – számára tartós és átmeneti idejű bentlakásos intézményeket jelöltek
ki. A határozatlan idejű elhelyezést biztosító intézményi forma idősek ápoló-gondozó otthona megnevezést kapott, a határozott idejű – legfeljebb 1 évre igénybe
vehető – intézmény idősek gondozóháza név alatt szerepelt a törvényben. Ez utóbbi megnevezés foglalta össze a korábbi hetes napköziket, a szállást biztosító idősek
klubjait és az új típusú, már a piaci igényeket is követő idősek háza és gondozóház
néven létesített ellátási formákat.
A Szociális Törvény hatályba lépésekor a már működő intézményekben a jogszabályi előírások szerinti feltételek megteremtése nem volt lehetséges. Számos
bentlakásos intézmény régi kastélyban, gazdasági épületben működött, amely eleve nem szociális otthoni ellátás céljára épült. Az 1990 után önkormányzati fenntartásba került idősotthonokról még egy 2003-ban készült felmérés is megállapította, hogy „…a közösségi élet megszervezésére alkalmas helyiségek (nappali,
társalgó, könyvtár, foglalkoztató) gyakran hiányoznak, a higiénés ellátáshoz szükséges helyiségek (fürdőszoba, WC) nem az előírások szerinti számban állnak rendelkezésre”.7 A lakószobákban a megengedett maximum 4 fővel szemben gyakran
5-10, helyenként 12-14 fő lakott. A házaspárok és élettársak elhelyezésére csak néhány helyen tudtak külön lakószobát biztosítani.
Az igényesebb és nagyobb vásárlóerővel rendelkező idősek számára a Szociális
Törvény lehetővé tette az úgynevezett „emelt szintű” férőhelyek kialakítását. A
működési engedélyben 1997. január 1-től az emelt szintű elhelyezést biztosító férőhelyeket külön kellett megjelölni, mert csak ebben az esetben vált jogosulttá az
intézmény a Szociális Törvényben szabályozott egyszeri nagyobb összegű belépési díj, hozzájárulás beszedésére, melynek arányos részét meghatározott esetekben
az ellátottak részére visszafizették. Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmények központi forrásokból való rendszerszintű fejlesztése 2002-ig figyelhető meg. A civil és egyházi szektor fenntartói aránya ennél az ellátási formánál nőtt a legdinamikusabban 2006-ig.
2003 és 2008 között több engedély nélkül és súlyosan jogsértő módon működő,
az egyszeri hozzájárulásokkal visszaélő nem állami fenntartású intézmény kapott
sajtónyilvánosságot, ami hozzájárult a szigorúbb állami kontroll megteremtéséhez.

7

Bácskay Andrea: Életkörülmények a szociális otthonokban, Kapocs, 2. évf., 2. sz. (2003. április).
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2007-től a rászorultsági elv erősítése, az állami támogatások „célzottságának
javítása” és a költségvetési megszorító intézkedések részeként az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és intézményi férőhelyeket befagyasztotta a Szociális Törvény, új emelt szintű intézményre, illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű férőhelyre 2008. január 1-jétől már nem lehet működési
engedélyt kiadni.
Az állami fenntartású intézmények körülményeinek javítása érdekében – az
Állami Számvevőszék 1997-es vizsgálatának javaslatai alapján – hosszú távú rekonstrukciós program kidolgozásáról döntött a kormány. A 182 bentlakásos intézményt érintő 9 éves (2001–2009 közötti) rekonstrukciós és kastélykiváltásokra
irányuló program 2001-ben indult, az első 3 évében közel 3 milliárd Ft-ot felhasználva. A forráslehetőségek aztán 2003-ban beszűkültek, és a program leállt.
2001-től a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló
1992. évi LXXXIX. tv. alapján a nem önkormányzati fenntartású szociális intézmények is részesültek a fejlesztési forrásokból. A nem állami fenntartók címzett
támogatása a szakosított ellátást nyújtó intézmények 200 millió Ft összeg feletti
megvalósítási költségigényű meg nem kezdett beruházásaihoz, illetve rekonstrukcióihoz biztosított pályázati lehetőséget, továbbá férőhelybővítésre is szolgált. 2001től az egyházak, majd 2003-tól a nem állami fenntartók is pályázhattak címzett
támogatásra.
2002 és 2006 között az időseket ellátó bentlakásos intézményi ellátás 730 férőhellyel növekedett a címzett támogatással megvalósult beruházások eredményeként.
Az idősek otthonainak létesítését ebben az időszakban a Széchenyi Terv Lakásprogramja is támogatta, ami összesen 1894 plusz férőhelyet eredményezett.
A szociális intézményi ellátás fejlesztési forrásai közé tartozott az ágazati minisztérium rendelkezésére álló, meghatározott célokra felhasználható pénzkeret.
Ezek a pályázati célokra elkülönített pénzeszközök az idősek otthonai esetében a
már működő intézmények tárgyi és személyi feltételeinek javítását, a módszertani intézmények tárgyi feltételeinek, módszerbeli szakmai programok támogatását
szolgálták. A már működő, javarészt időskorúakat ápoló-gondozó otthonok tárgyi feltételeinek javítására, akadálymentesítésére a minisztérium tájékoztatása
szerint 1999 és 2001 között 800 millió Ft-ot folyósítottak.
2004-től a Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve a hozzá kapcsolódó Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében jutottak fejlesztési forrásokhoz a szociális intézmények.
2008-tól a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), valamint a regionális operatív programok (ROP-ok) több művelete támogatta a szociális szolgáltatások fejlesztését. A
ROP-okon keresztül történt az alapszolgáltatások fejlesztése, míg a TIOP a bentlakásos intézmények megújítását támogatta.
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2006. január 1-től az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy
csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít
meg. A demenciával élő ellátottak fokozott egészségügyi és szociális szükségletekkel rendelkeznek, szorosabb támogatást, állandó felügyeletet, segítést igényelnek. A gondozási egységben biztosítani kell a megfelelő körülményeket és a szakmailag felkészült személyzetet.
A kórházi struktúraátalakítást célzó 2007-es egészségügyi reform során megszüntetett elfekvő osztályokról sok idős ember került a szociális intézményekbe. A fokozott ápolási feladatok elvégzésére az idősotthonok nem voltak felkészülve. Ezt
a helyzetet tovább nehezítette a 2008. január 1-től bevezetett jogosultsági vizsgálat, miszerint idősotthoni ellátást csak napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet
igazoló szakvélemény alapján lehet nyújtani.
A gondozási szükségletet ekkor még az ORSZI szakértői bizottsága állapította
meg. A gondozási szükséglet vizsgálatát 2010-től az intézményvezető végzi.
2017-től az idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet
megállapítása esetén nyújtható.
A gondozási szükséglet alapján bekerült idősek 1-2 év alatt megváltoztatták az addigi gondozotti összetételt, az intézményekben a gondozás-gondoskodás helyett
az ápolási szükségletek kielégítése vált hangsúlyossá. Ugyanakkor a szakmai jogszabály csak alapvető ápolási tevékenységek elvégzésére kötelezte az intézményeket, így azok sem tárgyi, sem személyi feltételekkel nem rendelkeztek a betegek
megfelelő ellátásához, az egészségügyi jellegű ápolási feladatok elvégzéséhez.
A szakképzettség hiányát már az 1997–1998-ban végzett felmérések is jelezték.
Az idősotthonok 68%-ából hiányzott az előírt szakmai létszám. A legnagyobb lemaradás az ápoló-gondozók számában volt, de jellemzően hiány mutatkozott a
mentálhigiénés, a foglalkoztatásszervező, az osztályvezető ápoló munkakörökben,
továbbá mozgásterapeuta alkalmazását sem tudták megoldani az intézmények.
Ennek következtében az SZCSM 1998-ban létszámfejlesztési és képzési programot indított mintegy 4000 fő részére, ami az állami, önkormányzati fenntartású bentlakásos intézmények több mint 30%-os létszámhiányának felszámolását
célozta. A létszámprogram továbbfejlesztése azonban 2000-től forráshiány miatt
meghiúsult.
2001 januárjától vezették be a továbbképzési és szakvizsgarendszert, valamint
az ehhez kapcsolódó működési nyilvántartást.
2011. január 1-jétől módosultak a képesítési előírások, összehangolva az Új Országos Képzési Jegyzékben szabályozott képesítésekkel. A 80%-os szakképzettsé-
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gi arányt meghatározó szabály az évek során változatlanul hatályban maradt, és
az egyik legfontosabb minőségbiztosítási elemmé vált. Egy 2016-os AJB-vizsgálat
is kiemelte, hogy „a szociális intézményi ellátás minőségbiztosítása jelentős mértékben a szakembereken múlik. Szakképzett és elhivatott szociális szakemberek nélkül nincs minőségi ellátórendszer. […] A megfelelő színvonalú szakmai munka az
egyik legfontosabb tényező egy szociális szolgáltató működése során, hiszen csak így
érhető el, hogy a bekerülő, teljes körű gondozást igénylő személyek a valódi igényeiknek és szükségletüknek megfelelő, az egyenlő bánásmód és az emberi méltóság
követelményét szem előtt tartó szolgáltatásban részesüljenek” (forrás: Az alapvető
jogok biztosának jelentése az AJB-897/2016. számú ügyben).
A szociális ágazatban dolgozók bérének emelése 2013 óta több lépcsőben zajlik,
2018-ra 62%-kal emelkedtek a bérek az ágazatban. A nem állami fenntartású intézmények dolgozóinak a 2017-es és 2018-as minimálbér- és garantáltbérminimum-emelésből keletkezett többletköltségeit az állami költségvetés teljes mértékben finanszírozza, a fenntartókat ez a költség nem terheli.
A szociális ágazat egészségügyi végzettségű és egészségügyi munkakörben dolgozó mintegy 3300 alkalmazottja 2018 januárjától bérkiegészítésben részesül.
Azokra az egészségügyi munkakörben dolgozó foglalkoztatottakra vonatkozik a
kiegészítő bérpótlék, akik részére előírás az egészségügyi végzettség, továbbá azokra az ápoló végzettségű szakemberekre, akik egészségügyi engedéllyel rendelkező
szociális intézményben ápolói munkakörben magyar egészségügyi szakdolgozói
kamarai tagsággal rendelkeznek. Cél, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező, egészségügyi munkakörben, szociális intézményben dolgozók azonos bért
kapjanak, mint az egészségügyi intézményben foglalkoztatottak.
Az idősotthonokban felmerülő szakápolási igény integrált, komplex kezelése érdekében az ágazati szakpolitika megfogalmazta egy, az idős embert és jóllétét a
középpontba helyező, multidiszciplináris megközelítésű ellátórendszer kialakításának szükségességét, a bentlakásos idősellátás többlépcsős, célzottabb, személyre szabottabb átalakítását.
„A növekvő és mára jelentősen megváltozott ellátási igényekre reagálva kerül létrehozásra – pilot program keretében – az idősellátás palettájáról jelenleg hiányzó
szolgáltatási elemként a szakápolási központ.” A szakápolási feladatok egy intézményben való egységesítésétől a költségek racionalizálását, az egészségügyi és a
szociális szolgáltatások egy helyen való koncentrálását reméli a kormányzat, és
költséghatékonyabb allokációt.
A szakápolási központot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában alakítják ki 150 férőhellyel, Kelet-Magyarországon, Mátészalkán.
A szakápolási központban való ellátás feltétele – a gondozási szükséglet meglétén túl – a személyek egészségi állapotára tekintettel a kezelőorvos általi elrendelés. A szakápolási központban történő szakápolási igény esetén hat hónapos átme-
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neti időre köthető szolgáltatási megállapodás azzal, hogy a szakápolásra szoruló
beteg egészségi állapotát, illetve a szakápolás indikációjául szolgáló okot az átmeneti idő leteltekor felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredménye alapján vagy
meghosszabbítják újabb hat hónapra a szakápolási ellátást, vagy az ellátott további gondozása idősotthoni férőhelyen történik, esetleg – amennyiben a szükségletek nem állnak fenn – intézményi jogviszonya megszűnik.

SZERVEZETI STRUKTÚRÁK, INTEGRÁCIÓ
A Szociális Törvény lehetőséget ad az azonos feladatot ellátó intézmények egy
szervezeti keretben való működtetésére. A szervezeti integrációval lehetőség kínálkozik arra, hogy az egyes ellátási formákra előírt szakmai követelményeket átcsoportosítsák, ezáltal könnyebben teljesíthetők legyenek. A szakmai integráció
elősegíti, hogy az intézmény szolgáltatásai a változó élethelyzetekhez igazodjanak
(például ha egy idősek klubjába járó személy megbetegszik, házigondozást, étkeztetést tud számára szervezni). A pénzügyi-gazdasági integráció pedig a költségek
összehangolását eredményezheti.

Szakmai és szervezeti integrációs formák
1. Gondozási Központ
Ez a megnevezés évtizedekre meghonosodott nemcsak a szakemberek körében,
hanem a köztudatban is. A gondozási központok integrálták a szociális étkeztetés,
az idősek napközi otthona, a szállást biztosító idősek klubja és a házigondozás
szolgáltatási formáit. Ellátási területük határait úgy kellett kialakítani, hogy illeszkedjenek egymáshoz, és az így kapcsolódó központok hálózata fedje le az ország egész területét. 1989-re a hálózatépítés eredményeként minden idős ember
potenciálisan egy bizonyos gondozási központhoz tartozott, amelynek feladata
volt az ellátási területén élő idősek élethelyzetének figyelemmel kísérése és preventív célú gondozása. A 2/1994. NM-rendelet tovább vitte a területi gondozásról
szóló 10/1986-os NM-rendelet szerint már kialakított, a település teljes közigazgatási területét lefedő gondozói körzetek működtetését, és a kettőnél több gondozói körzet, illetve több alapellátási gondozási forma működtetését gondozási központ keretében javasolta biztosítani. A sok helyen megszűnő házi segítségnyújtás
miatt azonban a gondozási központok is elhaltak.
A lecsökkent alapszolgáltatási kapacitások miatt indokolatlanul megnőtt a bentlakásos intézményi ellátásra várakozók száma, a nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásait igénybe vevő időskorúak száma viszont stagnált. A kedvezőt-
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len tendenciák miatt 1999-ben a törvény a gondozási központ nevesítésével és
funkciójának meghatározásával kívánta felhívni az önkormányzatok figyelmét a
lakókörnyezetben megvalósítható személyes gondoskodás fontosságára. A szakmai elképzelések szerint a gondozási központ képes integrálni olyan ellátási formákat is, melyek nem az időskorúak, hanem más ellátotti csoportok gondozási
feladataihoz kapcsolódnak.
2. Alapszolgáltatási központ
A szociális ellátásokhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
különösen fontos a szociális jellegű ellátást vagy szolgáltatást igénylők megfelelő
informálása. A szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, családtámogatási, egészségügyi és foglalkoztatási kérdésekkel kapcsolatos hatékonyabb tájékoztatás céljából ezért új, önálló szolgáltatási formaként 2005. január 1-től bevezette
a törvény a szociális információs szolgáltatást, amely minden településen kötelező
alapfeladatként jelent meg. A szociális problémák komplex megoldása, a széles
körű együttműködési kötelezettség és kapcsolattartás érdekében új integrált szervezeti formát létesítettek Alapszolgáltatási Központ néven, amely az étkeztetést,
a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a nappali ellátást és a gyermekjóléti szolgáltatást együtt biztosította.
3. Területi integráció – társulások
Az alapellátások még a 2000-es évek elején is rendkívül alacsony kapacitással működtek – különösen az idősek ellátása vonatkozásában. A kistelepüléseken jelentkező szociális problémák komplexebb kezelési módot igényeltek, a lakókörnyezetben biztosított ellátások elérhetősége területi szempontból egyenetlen képet
mutatott, ezért több szervezési intézkedést hoztak a szabályozást, valamint a finanszírozási rendszert illetően.
2000-től elsősorban az alapszolgáltatások körében, de sok szakosított ellátásnál
is megfigyelhető változás, hogy az intézmények fenntartó szerinti összetételében
egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző önkormányzati intézményfenntartó
társulási formák (1997. évi CXXXV. tv. 8., 9., 16. §). A társulás az intézmények
fenntartását illetően méretgazdaságos megoldás, a fenntartás költségei megoszlanak a társult önkormányzatok között, a meglévő erőforrások összevonásával hatékonyabb munkaszervezés valósulhat meg, ami végső soron a bevételek növelését
eredményezheti.
2004 és 2006 között a közösségi alapú szolgáltatások bővítése, az önálló életvitelt segítő ellátási formák fejlesztése került előtérbe, úgy, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása is kimutatható
legyen. A házi segítségnyújtásban a cél a területi fehér foltok felszámolása volt, a
hozzáférés segítése olyan településeken is, ahol hiányzott a szolgáltatás. Az ellátá-
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si szintek között a kistérségi szintet is nevesítették a Szociális Törvényben, megkezdődött a kistérségi munka ösztönzése.
A 2004. május 1-jével megvalósult teljes jogú EU-tagság új követelményeket támasztott a közszolgáltatások minőségének javítására, modernizációjára vonatkozóan is. Ennek egyik fontos célkitűzése volt az önkormányzatok gazdálkodási
mozgásterének bővítése, a fragmentált önkormányzati rendszer összefogásra ösztönzése, a kistérségi szintű tervezéssel a párhuzamos fejlesztések megelőzése. A
többcélú kistérségi társulások megalakulását (2004. évi CVII. tv.) és közös munkáját kezdte erőteljesen ösztönözni a kormányzat.
A törvényi változások célja a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, a szervezeti integráció erősítése, a különböző szolgáltatások egy szervezeti formában
való megszervezésének keretszabályozása és a területi/kistérségi/mikrotérségi
együttműködés többletforrásokkal való ösztönzése volt.
A korábbi települési önkormányzatok részére járó „lakosságszám-arányos” finanszírozásról a költségvetési törvény áttért a „feladatarányos” finanszírozásra,
igazodva a munka tényleges költségeihez.
Előrelépés történt a szükségletalapú tervezés megvalósításában azzal, hogy a
2000 fő alatti településeknek az illetékességi területükre kiterjedően alapellátási
feladattervet kellett készíteniük a lakókörnyezetben nyújtott szociális szolgáltatásokról – s ezt 2 évente felül kellett vizsgálni –, melyben figyelembe veszik a lakosság demográfiai jellemzőit, a település területi adottságait, és a szükségletekhez
igazodó szolgáltatási struktúrát alakítanak ki.
A 2000 fő feletti települések szolgáltatástervezési koncepciót, a társulások szolgáltatásfejlesztési tervet készítettek, figyelembe véve a települési koncepciók tartalmát. Az elérni kívánt cél a térségi gondolkodás, a közös tervezés, közös megoldások ösztönzése volt. Az intézkedések arra irányultak, hogy egy lineáris rendszer
épüljön ki, amelyben integrált szolgáltatásokkal, egymásra épülve valósul meg a
térségi/területi együttműködés.
Fontos szempont volt továbbá, hogy a feladatok kistérségi szintű ellátása ne kizárólag szakmai, hanem gazdasági hatékonysággal is járjon.
A szociális közszolgáltatások működtetésében a kistérségi kiegészítő normatíva
lehetősége okán 2004-től a többcélú kistérségi társulás fenntartói forma lett a domináns a korábban önálló települési önkormányzati fenntartás helyett.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az önkormányzati társulások
mellett a közhasznú társaságok térnyerése figyelhető meg ebben az időszakban.
Az ágazati szabályozás is segítette a kormányzati szándék megvalósítását: 2004
és 2006 között az önkormányzati társulás keretében működtetett házi segítségnyújtás esetén gondozási körzeteket, illetve részkörzeteket kellett kialakítani úgy,
hogy azok átfogják a település, illetve a társult települések teljes közigazgatási területét. A házi segítségnyújtásra fordított munkaidő a társult települések lakosságszámának arányában oszlott meg.
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2006-ban a házi segítségnyújtás költségvetési támogatásának társulási mutatószáma 7589 fő volt, ugyanez a mutató 2008-ban már 16 254 fő, ezzel együtt a társulásos munka költségei 333,9 millió Ft-ról 800,5 millió Ft-ra nőttek.
A szolgáltatási rendszer 2002 és 2007 között történt változásait áttekintő NCSSZI-tanulmány megállapítása szerint ebben az időszakban nőtt a szolgáltatások
területi lefedettsége, ugyanakkor a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés
továbbra sem fedte le az ország egészét sem területileg, sem a népességet tekintve.
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Gellén Imre

Betekintés a fogyatékossággal élők világába és
hazai szociális ellátásuk változásaiba

BEVEZETŐ GONDOLATOK
Az egyes tudományágak sajátos nézőpontjuknak megfelelően más és más módon
közelítenek a fogyatékossággal élők világához.
A fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetének megértésekor abból
kell kiindulnunk, hogy a fogyatékosság társadalmi meghatározás. A szokásostól való testi vagy szellemi eltérést gyakran a normálistól való eltérésként értelmezi a közösség, amely a tartósan létező szokásos állapotot hajlamos – önigazolásként, az ismeretek hiányából és kényelmi szempontokból adódóan is – egynek
tekinteni a normálissal. Tehát a fogyatékosságot a szokásostól (a normálistól)
való eltérésként szokták ábrázolni.
A hétköznapi ember számára egy fogyatékos „elzárkózik” a társadalomtól, némelyek szerint ez egyenesen kívánatos is volna (Kálmán–Könczei, 2002, 496).
Az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as évektől kezdődően, de különösen a ’90-es években felerősödött egy olyan folyamat, melynek köszönhetően az
„önálló életvitel”-program keretén belül a fogyatékosok teljes jogú emberként,
egyenrangú polgárként vesznek részt a mindennapokban.
Ezzel szemben egészen a ’80-as évekig számos országban az volt a modell, hogy
a fogyatékosokat (különösen az értelmi fogyatékosokat) nem kis anyagi ráfordítás
árán speciális intézetekbe zárták, ahol az életüket szinte fogolyként élték le, azzal
a céllal, hogy a társadalom „egészséges” tagjai számára még csak ne is legyenek
láthatóak.

A fogyatékosság iránti attitűd
A fogyatékosság nemcsak egyszerűen tény és állapot, hanem sajátos társadalmi
viszony is. A fogyatékosok élethelyzetét, integrálódási lehetőségét elsősorban az
határozza meg, hogy milyen a viszonyuk a környezetükkel.
Az ép ember részéről a címkézés vagy az averzió táplálása azon múlik, hogy ő
maga milyen tulajdonságokkal rendelkezik, milyen értékeket és normákat tett
a magáévá. Az viszont, hogy milyen mértékben hajlandó partnerként elfogadni a
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fogyatékost, elsősorban attól függ, hogy milyen kép alakult ki benne a fogyatékosokról.
A fogyatékkal élők ma akkor is részesei a magyar társadalomnak, ha időnként
kirekesztést tapasztalnak.
A követendő szociális ellátási jövőkép semmiképp sem lehet a „totális intézményekhez” való visszatérés. A „totális intézmények” kifejezést Goffman (1967) alkotta meg; közös jegyük, hogy olyan szociálisan zárt közegek, ahol az élet összes
eseménye egy téren belül zajlik. A hétköznapok normái érvényüket vesztik, a bekerülő személy identitását vesztve azonos sorstársakkal végzi az előre megtervezett és bürokratikus szabályokkal irányított tevékenységeket, melyeket egy, az intézmény által meghatározott felsőbb cél fog össze.
Az intézmény zártsága, a gyakorta magas falakkal körülvett épület a bent élőket elzárja a külvilágtól és az intézmények kívüli szociális kapcsolatok ápolásától.
Ebben a folyamatban a jutalmazás és a büntetés kiemelt szerepet kap, a lakók
kiszolgáltatottsága e folyamatok mentén nap mint nap érzékelhető. A totális intézmények rendezőelve, a közös felsőbb cél az intézmény jellegétől függően változik. Az értelmi fogyatékos személyek elhelyezéséül is szolgáló intézetek legfőbb
célja, bármennyire is ellentmond ennek a totális intézmények mechanizmusa, a
gondoskodás.
Felnőtt értelmi fogyatékos embertársaink életük végéig támogatásra szorulnak
az életvezetésük terén (Hatos, 2012). A támogatás intézményrendszerének megléte korántsem volt minden korszakban elérhető alternatíva. Az „elesettek” intézményes ellátásának története viszonylag rövid időre tekint vissza. Az első intézmények a felvilágosodás korában, a XVIII. század második felében jelentek meg.
Ezek az intézmények erősen kötődtek egy-egy személy törekvéseihez, és elsősorban a képezhetőség eszméje határozta meg a tevékenységüket (Ellger–Rüttgardt,
2008).
Magyarország esetében is megfigyelhető az első intézmények létrejöttekor egyegy szakember áldozatvállaló szerepe. Az értelmi fogyatékos személyek intézményes nevelésének területe összeforrt Frim Jakab munkásságával. Frim 1875-ben
alapította meg Rákospalotán „Munka” néven a nevelőintézetét, mely 1877-től az
első magyar „Hülye nevelő és ápoló intézetté” alakult, és Budapestre költöztették.
Magyarországon az értelmileg fogyatékos személyek intézményes ellátása az európai törekvésekkel közel egy időben jelent meg.
Az egyetemes gyógypedagógia-történetet szemlélve e törekvésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy más fogyatékossággal élő személyeket befogadó intézmények megjelenéséhez viszonyítottan az értelmi fogyatékos személyek intézményeinek alapítása későbbre tehető. Ezek a korai intézmények elsősorban a
fogyatékos személyek nevelésére koncentrálnak, a felnőttkori támogatás nem elsődleges céljuk.
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A KEZDETEK
A felnőtt fogyatékos és felnőtt értelmi fogyatékos személyek elhelyezéséül is szolgáló intézetek megjelenése az iparosodás korára tehető. Társadalmi szinten a gondoskodás eszméje dominált a létrehozásuknál, aminek táptalaja sok esetben az
iparosodás korában egyre nagyobb mértékű gazdasági kiszolgáltatottság, a tömeges elszegényedés volt (Speck, 2008).

Lakószoba a derecskei Morgó tanyai intézményben, 1989

A fogyatékosság fogalmát, kategóriáját az „épek” határozzák meg, attól függően, hogy milyen szempontokkal (orvosi, pedagógiai, jogi stb.) közelítenek hozzá.
A WHO elvei szerint a fogyatékossághoz vezető útnak négy állomása van:
– egészségi állapotra vonatkozó panasz (complaint);
– betegség-sérültség (impairment);
– korlátozottság (disability);
– fogyatékosság (handicap).
A fogyatékosság relatív fogalma abból indul ki, hogy a társadalmilag átlagos
vagy annál magasabb teljesítményt nyújtók nem fogyatékosok, és fordítva.
A fogyatékosság abszolút vagy szubsztantív fogalma szerint előzetes megfontolások alapján kialakítjuk a fogyatékosság fogalmát és kritériumát, majd ehhez a
kategóriához „keresünk” embert.
A fogyatékosság (rokkantság) mint jogi kategória kialakulása a modern államhoz köthető, s talán a legkorábbi példája az 1601-ben megjelent angol szegénységi
törvényben található, ahol bizonyos „esékeny csoportok” (gyermekek, öregek, betegek, rokkantak) védelméről esik szó.
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Tudományos-gazdasági műben először D. Tuckett tett említést a fogyatékosságról 1846-ban kiadott könyvében, leírva, hogy a XVII. századi Angliában értelmi fogyatékos embereket dolgoztattak egy manufaktúrában, hogy a gyártási titkokat megőrizhessék.
A második világháborút megelőzően a fogyatékosság kezelését csupán egészségügyi szempontból közelítették meg, és csak orvosilag kívánták megoldani.
A XX. század második felében a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos
vélekedések egyik irányzata igényelte és természetesnek vette a jó vagy kevésbé jó
állami segítséget, mely állandó és minimális biztonságot nyújtott az érintetteknek,
de nem gondoltak arra, hogy az ép emberek társadalmába integrálják őket.
A másik irányzat (az antidiszkriminációs szemlélet) gyökeresen új megközelítést hozott, melynek alapja a szabadságon alapuló választás lehetősége.
Az európai államokban az Európai Szociális Charta 1961. október 18-tól vált
teljes körűen elfogadottá. A Magyar Országgyűlés – nem teljes terjedelmében – az
1999. évi C. törvényben hirdette ki (fogadta el) az abban lefektetett alapelveket.

A VÁLTOZÁSOK RÖGÖS ÚTJA
„A XX. század második felében a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális intézményi
ellátásában többé-kevésbé autonóm életformák alakultak ki. Ennek gyökere, hogy
ők ugyanolyan igényekkel és jogokkal bírnak, mint az adott kultúrkörben élő többi
ember. Fontos, hogy az ezzel a szemlélettel szemben állókat meg tudjuk győzni erről
a gondolkodásról. Ehhez az szükséges, hogy mi, »az épek« autonóm módon akarjunk élni.

Az ott élők közreműködésével kialakított lakószoba, Derecske, 2001
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Nem szabad összekeverni az önállóságot és az önrendelkezést. A hatékony pedagógiai fejlesztés következtében sok értelmi fogyatékos felnőtt egyre önállóbbá válik. Ez azonban nem feltétlenül jelenti, hogy ők az életmódjuk feletti önrendelkezést
is egyre jobban gyakorolhatják.

Hálószoba – a Dermák Kht. rehabilitációs részlege, 2005

Az értelmi fogyatékos felnőttek függő életformájának autonómmá alakítása elsősorban nem pénzkérdés, vagy nem a külső körülmények függvénye, hanem mindenekelőtt emberképünkké, viszonyulásunké és előítéleteinké.”

Pihenőpark, Derecske, Morgó-tanya, 2000
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Udvarrészlet, Tépe, Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, 2018

A 2016-os mikrocenzusban megkérdezettek nyilatkozata alapján a fogyatékos
személyek száma mintegy 80 ezer fővel 408 ezerre csökkent az előző népszámláláshoz képest. 2011-ben a népesség 6,2, 2016-ban 4,3%-a tartozott a fogyatékos
lakossághoz.
A fogyatékosok számának csökkenésében feltételezhetően meghatározó szerepet játszik, hogy az egészségi állapothoz kapcsolódó szociális ellátások rendszere
a vizsgált időszakban jelentős mértékben átalakult:
– megszűnt a rokkantsági nyugdíj;
– felülvizsgálták az érintetteknek a munkaerőpiacra való visszahelyezhetőségét;
– az idősebbek ellátását öregségi nyugdíjra váltották, valamint átalakultak az
ellátórendszer jogosultsági feltételei.
Mindezek következtében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyilvántartásában 2011-ről 2012-re közel 70 ezer fővel csökkent az egészségi állapottal
összefüggő juttatásban részesülők száma.
A fogyatékos lakosság legnagyobb hányadát, csaknem felét a mozgássérültek
teszik ki. 2011–2016 között nőtt az értelmi fogyatékosok és az autisták létszáma
(11 ezer fővel, 25%-kal, illetve 3800 fővel, 74%-kal).
Magyarországon csak viszonylag későn, a ’80-as évek elejére alakult ki a fogyatékos felnőttek számára tartós bentlakásos ellátást biztosító elkülönült intézményrendszer. Azt megelőzően lényegében a második világháború előtti szegényházi rendszer továbbéléseként vegyes profilú intézmények működtek, ahol együtt
gondoztak idős, pszichiátriai beteg és fogyatékos embereket, jellemzően rendkívül
rossz fizikai feltételek között.
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Bár a szakosítás, az intézményi profilok különválasztása már az ’50-es években
megindult, és létrejöttek országos beutalású intézmények is, ezek csekély arányt
képviseltek.
A ’70-es évek végén került sor az egységes ellátási rendszer koncepciójának kidolgozására a várható szükségletek és területi igények felmérése alapján. Ekkor
vált nagyarányúvá a fogyatékos embereket ellátó otthonok szakosítása, és ezzel
párhuzamosan jelentős férőhelybővítés is kezdődött, illetve valamelyest javultak
az ellátás körülményei. Szinte egy időben az intézményrendszer kialakulásával
megjelentek az annak átalakítására irányuló törekvések is, a normalizáció és a kitagolás gondolatai.
Ezek a gondolatok nem egy esetben éles szakmai viták közepette formálódtak
a fogyatékos embereket jól ismerő szociális szakemberek, gyógypedagógusok,
egészségügyi szakemberek, jogászok, szociológusok, valamint civil érdekvédő
szakemberek, érintett családok és személyek körében.
A ’80-as, ’90-es években, sőt még az ezredfordulót követően is jelentős számú
úgynevezett „nagy létszámú” intézményben kerültek elhelyezésre a fogyatékossággal élő lakók. Ezek többnyire 100-150 főt is meghaladó, jórészt a településen
kívüli épületek (valamikori kúriák, gazdasági épületek stb.) voltak.

Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Derecske, Morgó-tanya,1974

A ’90-es évek elején intézeti, valamint civil keretek között létrejöttek az első
lakóotthonok. A szándék egyértelműen pozitív volt és előremutató a fogyatékkal
élők önállóságának szélesítését illetően.
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A kivitelezés utólag elismert hibái között szerepeltek a nem kellően átgondolt
telepítések (többségében a meglévő nagy intézmény ingatlanára építették őket),
aminek következtében a lakók foglalkoztatása továbbra is a nagy intézmény műhelyeiben történt, s az étkeztetésük és napközbeni ellátásuk helyszíne is a kiváltásra ítélt intézmény volt.
Az 1993-ban elfogadott Szociális Törvény lényegében a szakosítások nyomán
létrejött intézményrendszert rögzítette, nem véve tudomást a lakóotthonról mint
a gyakorlatban már működő ellátási formáról, így jelentősen hátráltatva azok elterjedését.
2001-es KSH-adatok szerint az intézmények:
– 48%-a 100 főnél nagyobb férőhellyel rendelkezett, itt élt a lakók 78%-a;
– 15%-a 20 főnél kisebb férőhellyel rendelkezett, itt csupán az összes intézményi lakó 1%-a élt;
– hálószobáinak 32%-a volt 1-2 ágyas, 36%-a 3-4 ágyas, 28%-a 5-10 ágyas, 3%-a
több mint 10 ágyas.
A Szociális Törvény és végrehajtási rendeletei:
A Szociális Törvény 1. §-a egyértelműen meghatározza az állam felelősségvállalását az állampolgárok iránt. Ez mindenképp előremutató volt, mert a korábbi jelentős számú és különböző szintű jogi szabályozás valósággal áttekinthetetlenné
tette az állampolgárok ügyeinek egységes intézését.
A törvény egységesítette azokat a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, amelyek a fogyatékossággal élő személyeket is érinthették.
A szociális alapszolgáltatások különféle fajtái (az ápolási díj, a közgyógyellátás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) jelentősen hozzájárultak a családjukban vagy saját otthonukban
fogyatékossággal élők biztonságának fokozásához (Szociális Törvény 40. §; 49. §;
62. §; 63. §; 64. §; 65. §).
Az új támogató szolgáltatás célja az volt, hogy segítse a fogyatékos személyek
lakókörnyezetben történő ellátását, valamint segítse őket a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében (Szociális Törvény 65/C §). Kinyitotta előttük a lakáson kívüli világ kapuját, s a családtagokat is hozzásegítette önálló életük eredményesebb
gyakorlásához.
Jogos igényt elégít ki a törvény, mikor a fogyatékkal élők nappali ellátásának
megszervezésekor az életkorhatárt az érintett populáció harmadik événél határozta meg.
Igazából mind a mai napig kérdőjelek és válaszok sokasága fogalmazódik meg
akkor, amikor – bár a törvény egyértelműen nevesíti az ellátásban részesíthetők
között az autistákat – indokolatlanul kevés olyan intézmény van, amelyik nemcsak befogadja őket, hanem szakszerű ellátást is nyújt a részükre (Szociális Törvény 65/F §).
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A befogadás és szakszerű ellátás jó példája többek között a Püspökladányban
működő Napfényes Sziget Integrált Intézmény, mely nappali ellátás keretében segíti a támogatásra szorulókat.

Nappali intézmény, Püspökladány, Petőfi Sándor utca 19.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a derecskei intézményben, 2002
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Az intézmény ellátottjai és munkatársai egy emberként vallják Virginia C. Andrews gondolatát: „Az együttérzés legjobb fajtája az, ami cselekvésre serkenti az embert, és segít a gondok megoldásában.”
Az 1993. évi III. tv. alapján: az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos
segítséggel képes fogyatékos személyek ellátásáról az ápoló-gondozó otthon vagy
lakóotthon gondoskodik. A tv. 2003 óta engedi meg, hogy súlyosan fogyatékos
emberek is élhessenek lakóotthonban.
Az enyhébb fokban sérültek szociális ellátása a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében történhet, melynek célja előkészíteni az ott élők családi és
lakókörnyezetbe történő visszatérését, és szükség szerint megszervezi az utógondozást.
A jogszabályok szigorú tárgyi és működési feltételeket írnak elő, melyek az intézmények egy részének teljesíthetetlenek, másrészt feleslegesen nehezítik az új
ellátások kialakítását. Például az értelmi fogyatékosok esetében a lakóotthonokban teljesen felesleges a fizikai akadálymentes környezet megkövetelése, amely
városi környezetben található lakásoknál biztosan lehetetlen vállalkozás.
A jelenlegi ellátórendszer csak nagyon korlátozottan képes az egyén képességei
és szükségletei alapján differenciált gondoskodást nyújtani. Ennek okait sok oldalról lenne érdemes vizsgálni.
Az ellátás szereplőinek felelőssége más és más, így a tennivalók is eltérőek. A
közös nevező megtalálása, az egymásra mutogatás elkerülése, a fogyatékossággal
élő személyek által hangoztatott igény: „semmit rólunk nélkülünk” megvalósítása lényegesen javítana az ellátás, a szolgáltatás minőségén.

Születésnapi köszöntés a tépei Felnőtt Fogyatékosok
és Pszichiátriai Betegek Otthonában, 2018
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Az Esélyegyenlőségi Törvény alapján létrejött Országos Fogyatékosügyi Program hét alapelvet határozott meg:
– a prevenció elvét;
– a normalizáció elvét;
– az integráció elvét;
– az önrendelkezés elvét;
– a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvét;
– a rehabilitáció elvét;
– a személyhez fűződő jogok védelmének elvét.
A bentlakásos intézmények jelentős számában azonban egyáltalán nem érvényesül a fenti hét alapelv. Helyettük mindössze a nagy létszámú intézmények, ellátások „modernizációja”, „humanizációja” jelenik meg célként, és elmarad az intézményrendszer átalakítása.
Bár a fenntartók és a szociális szakemberek egy része előszeretettel hivatkozik
a pénzügyi források hiányára, ez nem elsősorban pénzügyi kérdés, sokkal inkább
a gondolkodás, a hiányzó empátia érhető tetten minden esetben. A lényeget nem
akarják érteni: ha az eddig fehér szobát színesre festem, attól még ugyanaz a szoba marad!

VAN REMÉNY
A szakosított intézményi ellátás ellátási területei (az étkeztetés, a lakhatás megszervezése, a ruházat és a textíliák biztosítása, az egészségügyi és a mentálhigiénés
ellátás biztosítása, szocioterápiás foglalkozások tervezése, az érték- és vagyonmegőrzés szabályai, az intézményben elhunytak eltemetésének megszervezése) biztosítják mindazokat a feltételeket, amelyek hozzásegítik a fogyatékossággal élőket
szükségleteik kielégítéséhez.
A jogszabályban leírt különös szabályok pedig elősegítik a speciális szükségletek megvalósítását.
A közelmúltban bevezetett támogatott lakhatás lehetősége a fogyatékossággal
élők esetében számtalan vitát váltott ki. Indokoltnak látszik a törvényi szabályozáshoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek újragondolása anélkül, hogy eltérés következne be a jogalkotó eredeti célját illetően.
A Szociális Törvény megalkotása óta folyamatosan formálódott annak a felismerésnek a megvalósítása, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékossággal élők számára szervezett formában, munkajogilag és az anyagi elismerés szintjén is biztosítsák az alkotó munkavégzés feltételeit. Ezek a formációk
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a terápiás célú és a munka-jutalommal elismert tevékenységtől az intézményi foglalkoztatás mindkét formájának többéves működtetése után jutottak el a fejlesztő
foglalkoztatásig. Az összes anomália ellenére ez a törvényi szabályozás jól segíti a
fogyatékkal élő emberek önbecsülését, értékteremtő képességét, jövedelemszerző
lehetőségét és akár a nyílt munkaerőpiacra történő kikerülését is.

Simogató állatkert a derecskei intézményben, 2000

Fejlesztő – szinten tartó foglalkoztatás Tépén, a Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthonában, 2018
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A szociális szakma évtizedes vitái a szakmai és az emberi hozzáállás átalakulását is magukkal hozták. A változásban közreműködők közül a teljesség igénye
nélkül hadd említsek meg néhány nevet, akik sokat tettek a rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében: Kovács Ibolyáét, Kisgyörgyné Cziráki Andreáét,
dr. Stollár Jánosét és Wisinger Jánosét. A pozitív átalakulásokban jelentős szerepük volt az érdekképviselő szervezeteknek, közülük is elsősorban a MEOSZ-nak,
a SINOSZ-nak, az MVGYOSZ-nak, az ÉFOÉSZ-nak és a Kézenfogva Alapítványnak: nekik is köszönhető, hogy a fogyatékkal élők szociális ellátása mindinkább
megfelel az ellátottak jogos igényeinek.
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Marketti Judit

Pszichiátriai ellátás a 25 éves
Szociális Törvény tükrében

Amikor emlékezésre kérik az embert, szembesül a korával. Pszichiátriai ellátás a
25 éves Szociális Törvény tükrében. Jó ég! Ez az én történetem is – sőt 11 évig a
pszichiátriai ellátásban dolgoztam, már a törvény előtt. Akarom én ezt az emlékezést? Ennyire öreg vagyok? Ki kíváncsi az őskövületek meséire? Emlékszem Józsi bácsira, aki az erdészet nyugalmazott főkönyvelőjeként segített az 1982-ben
induló elmeotthon szárnyait próbálgató fiatal vezetőjének – vagyis nekem – a gazdasági feladatok szervezésében. Történetei voltak minden újdonság magyarázatára. Ádámnál és Évánál kezdte természetesen. Egy idő után türelmetlenkedve be
akartam fejezni a tanmeséit (gondolván, hogy már tudom a végét), de megjártam:
„Nem úgy van az!” – mondta, és a történetet a legelejétől kezdte a maga nyugodt,
vontatott módján. Megtanultam türelmesnek lenni – eszembe jutott Tubi néni tanácsa, amikor kisnővérek voltunk: „Hagyd magad, édes lányom, előbb szabadulsz!”
De az egy más világ volt: emberléptékű, még kurblis telefonnal az intézményben.
Szóval kezdjük Ádámnál és Évánál, a pszichiátria fejlődésének rövid áttekintésével.
A pszichiátria története, az elmebetegek megítélése és ellátása az adott kor társadalmi-gazdasági-kulturális viszonyainak a tükre. A kor megszabja, hogy milyen
ismeretanyag áll rendelkezésre a betegségek keletkezésének és következményeinek
értelmezéséhez. A szellemi csökkent értékűség és az elmebetegség az emberi közösségek életének mindig olyan bizonytalanságot hordozó tényezője volt, melyhez
valamilyen módon alkalmazkodni kellett: vagy túlvilági megnyilvánulásnak tulajdonították, vagy a szenvedést, az önálló életre való alkalmatlanságot felismerve
gyógyítani próbálták. Az elmebetegek így részesei lehettek a természeti népek mitikus tiszteletének éppúgy, mint a középkor boszorkányüldözéseinek, eretnekégetéseinek és a láncra vert koldusként való vegetálásnak.
A tudományos elmeorvoslás csírái az ókori görögöknél lelhetők fel. Hippokratész az elmezavarokat és az epilepsziát az agy betegségének tartotta, a betegek
megnyugtatására zenét és kellemes tevékenységeket ajánlott. E hagyományokat
ápolta a középkori arab világ: az elmebetegek részére külön kórházi részlegeket
létesítettek, ahol „lelki kúrában” részesítették őket, elsősorban munkával, zenével,
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tánccal és színjátszással kezelve a betegségüket. Az arabokkal szorosabb kapcsolatban lévő Spanyol Királyságban, Zaragozában építették a XV. században az első
európai elmekórházat.
Philippe Pinel francia orvos-filozófus alapozta meg a tudományos elmegyógyászatot. A betegségek leírásában elődeinél pontosabb és részletesebb volt, azzal a
meggyőződéssel, hogy a betegeket nem büntetéssel, hanem orvosi módszerekkel
kell gyógyítani. A pszichiátria történetében mérföldkövet jelentett, amikor Pinel
1793-ban a Bicêtre kórház elmeosztályának betegeit megszabadította a láncaiktól.

Charles Luis Lucien Müller: Pinel elrendeli a láncok levételét a Bicêtre-ben (1849)

Az 1800-as években írták le azokat az elmekórformákat, amelyek ma is elfogadottak: az üldöztetéses tébolyt, a korai elbutulást – ma súlyos szkizofrénia, hebefrénia, katatónia, a memorizálóképesség elvesztésével járó kórkép –, majd később
a szkizofréniát, a hisztériát. Emil Kraepelin rendszerezte az elmezavarokra vonatkozó ismereteket a század végén.
A múlt század második felében Európában egyre több elmegyógyintézet épült.
Magyarországon 1851-ben Schwartzer Ferenc nyitotta meg az első humánus elmeosztályt Vácott, majd hamar megteltek a 600-1500 ágyas állami tébolydák is.
Az 1900-as évek elején a családi ápolást fejlesztették a nagy intézetek helyett. A
két világháború között hazánkban az általános kórházakon belül létesítettek 50100 ágyas elmeosztályokat,1 de például Zalaegerszeg város tanácsa már 1902-ben
elhatározta, hogy közkórházát 40 elmebeteg elhelyezésére alkalmas hellyel bővíti,
amelyet 1908-ban adtak át.
Az elmeorvosok egyre inkább szükségét látták a társadalom bevonásának a
pszichiátriai gyógyítás folyamatába. Az angyalföldi elmegyógyintézetben már a

1

Pertorini, R. – Kleininger, O.: Kísérlet a szociometriai módszer pszichiátriai osztályon való alkalmazására, Ideggyógyászati Szemle, 1961, 8. szám.
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’30-as évek első felében keresték a kapcsolatot a külvilággal, rendszeresek voltak
a szórakoztató műsorok, mozielőadások.2
A második világháborúban jó tapasztalatokat szereztek az elmebetegek munkába vonásával, ezért a gyógyító tevékenység előterébe került a rehabilitáció. Nyílt
osztályok szervezésével, szociálpszichiátriai terápiás módszerek alkalmazásával
szélesítették a betegek kezelését.
A XX. század végén a pszichiátriai betegek gyógyításához korszerű gyógyszerek, pszicho- és szocioterápiás módszerek, megfelelő jogi garanciák, valamint az
élethez és az igényekhez kevésbé alkalmazkodó ellátórendszerek álltak rendelkezésre – de ezt a szálat egyelőre engedjük el.
Mivel az emlékezés apropója a szociális törvény, tekintsük át az elmebetegekről
való gondoskodás jogi szabályozásának történetét. Nem saját „gyűjtés”, a barátnőm (nem kívánja, hogy név szerint hivatkozzam rá) jogi szakdolgozatában szedte össze az erre vonatkozó adatokat. Nekem 2001-ben nagy élményt okozott ez a
dolgozat, mert rájöttem, hogy nincs új a nap alatt: a történelem ismétli önmagát,
és nem vagyunk sokkal előbbre, mint száz évvel ezelőtt. Lássuk!
A XIX. század elején az elmebetegek ellátásával, a róluk való gondoskodással
kapcsolatos kérdések – bár az országgyűlésen is felvetették őket – még nem jutottak el a jogszabályi rendezésig, elmebetegekkel foglalkozó állami intézmény sem
létezett ekkor Magyarországon. A különleges bánásmódot, ellátást igénylő betegeket a bécsi tébolydában vagy az örökös tartományok valamelyik magánintézetében helyezték el, ennek költségei azonban főleg a vármegyéket terhelték.
A rendek kívánságára az uralkodó 1802-ben engedélyezte állami tébolyda felállítását, de az erre irányuló gyűjtés nem vezetett eredményre. Erre utal, hogy
1836-ban a Helytartótanács ismét ezzel a javaslattal fordult a törvényhatóságokhoz. A felajánlásokat igyekeztek ösztönözni azzal is, hogy törvényben mondtak
köszönetet az adakozóknak (1836. XLII. tc.).
1841-ben a Helytartótanács az „észbetegek, csábák és nehézkórosok” összeírására szólította fel a hatóságokat:
„Tisztelt Uraságtoknak meghagyatik: hogy Megyéjökben található ilyes szánakozandókat orvosi személyeik által helységenként teendő vizsgálat útján összeiratván,
azoknak öszves kimutatását, az ide mellékelt példány szerint elkészítve, és az illető
Tisztviselő vagy annak akadályoztatása esetében Lelkész által meghitelesítve, mennél előbb ide felterjesztessék. Magától értetődvén: hogy az illető személyek gyógyítható, vagy gyógyíthatatlan állapotját tsak valószínűleg lehessen meghatározni.”3
2
Szegedi M.: Elmebetegek társas kapcsolatainak kialakulása a betegfoglalkoztatás során, Pszichológiai Tanulmányok X, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.
3
A helytartótanács 11764. sz. rendelete, Zala Megyei Levéltár, 1841. május 10–22-i kisgyűlés iratai,
1653. sz.
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Az 1861-ben elkészült Ideiglenes Törvénykezési Szabályok tervezete a gyámügyre vonatkozóan is tartalmazott rendelkezéseket.
1864-ben Nagyszebenben nyílt állami tébolyda. Az Országos Tébolyda 1868ban készült el Lipótmezőn (1897-ben már négy állami tébolyda működött az országban, ahol összesen 3121 beteget ápoltak).4
1871-ben a belügyminiszter rendeletet hozott (31.100. sz.) az elmebetegeknek
az országos tébolydába való felvételéről.
1874-ben megjelent az igazságügy-miniszter 16.080. számú rendelete az elmebetegek gondnokság alá helyezésének módjáról, majd 1875-ben a III. tc. 19. §-a
gyógyíthatatlan elmebetegek ápolásáról.
1876-ban a XIV. számú, a közegészségügy rendezéséről szóló tc. 1. §-a a kimondja, hogy a közegészségügy vezetése az állami közigazgatás köréhez tartozik. Ekkor
az egészségügy irányítása a belügyminiszter fennhatósága alatt állt.
A törvénycikk X. fejezete a „Tébolydai Ügyről” rendelkezik:
„71. § Mindazon gyógyítható és gyógyíthatatlan elmebetegek, kik a közbiztonságra veszélyesek, gyógyítás, illetőleg eltartás végett tébolydába helyezendők.
Ellenben nem közveszélyes, gyógyíthatatlan elmebetegek, továbbá ártalmatlan
bárgyuk, buták és hülyék, vagyontalanságuk esetén, amennyiben az őket tartani
köteles rokonok vagyonnal bírnak, ezek terhére, különben pedig illetőségi községeik
által tartandók el.
72. § Arra, hogy valaki gyógyítás és ápolás végett tébolydába felvétethessék, közhivatalban levő orvostudornak és mennyiben kezelő orvosa már volt, ennek abbeli
bizonyítványa, hogy az illető elmekórban szenved szükséges.
73. § Állami elmegyógyintézetekre nézve a megfigyelési rendszer léptetendő életbe.
E szerint az elmegyógyintézetekbe érkező minden beteg csak ideiglenesen vehető
fel, s elmeállapota gondosan megfigyelendő.
Csak, ha a megfigyelés utján azon meggyőződés szereztetett, hogy az illető egyén
kétségtelenül elmekórban szenved, vétetik fel véglegesen, az intézet igazgatójának
személyes felelőssége alatt.
Az intézeti igazgató tartozik a véglegesen felvett elmebetegekről készítendő leletet
és orvosi véleményt a beteg illetékes bíróságának haladék nélkül megküldeni.
Magán-tébolydákba és kórházakban levő tébolydai osztályokba az elmebetegek
véglegesen csak akkor vétethetnek fel, ha az illetékes bíróság az elmebetegséget megállapította, mely czélból az érkező betegek a bíróságnál azonnal bejelentendők.
74. § Ha az iránt: vajjon az elhelyezett egyén valóban elmebántalomban szenved-e? hozzátartozói részéről kétely merülne fel, szabadságukban áll azon időpon-

4

Pisztora Ferenc: A schizophrenia és a paranoid kórformák gyógyítási kísérletei a Monarchia korabeli
Magyarország különféle psychiatriai intézményeiben, 55–57.
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tig, míg az illető betegbíróilag elmekórosnak nem nyilváníttatott, annak elmeállapotát saját költségükön orvosi szakértők által külön megvizsgáltatni.
E szakértők azonban csakis az egyetemi orvos-tanári testület vagy az országos
közegészségügyi tanács tagjai közül választhatók.
75. § Elmebetegnél személyes korlátozások és kényszerítőeszközök csak szükség
esetében a beteg és mások megóvására és csak orvosi rendelet folytán alkalmazhatók, a szükség elenyésztével azonban haladéktalanul megszüntetendők.
76. § Felgyógyult, ugyszintén a megfigyelés folytán elmekórosnak nem bizonyult
egyének azonnal elbocsátandók.”
A törvénycikk közegészségügyről szóló második része I. fejezetében határozza
meg a községek közegészségügyi feladatait:
„140. § Ezen kívül:
gondoskodik a községi vagyontalan és tébolydai ápolásra nem minősített elmebetegek, továbbá vagyontalan hülyék, siketnémák, vakok, nyomorékok, lelenczek és
dajkaságba adottak orvosoltatásáról és eltartásáról;
145. § A községi és körorvos, községének, illetőleg községi körének helyi közegészségi, orvosrendőri s orvostörvényszéki ügyeit végzi, és pedig:
1. a község, illetőleg a szövetkezet vagy egyesített községek szegényeit ingyen, a
vagyonosokat pedig a díjazás iránt a községgel előlegesen kötött egyezség szerint orvosolja;
2. közegészségi, orvosrendőri szempontból felügyel a lelenczekre és a dajkaságra
adottakra, ugyszintén a községi ápolás alatt levő elmekórosokra, hülyékre, siketnémákra és nyomorékokra…”
Az 1876. évi XIV. tc. „tébolydai üggyel” foglalkozó szakaszainak jelentőségét
az adja, hogy nemcsak az elmebetegek tébolydába való felvételét szabályozta, hanem az elmebetegekkel való bánásmódra vonatkozóan is szabályokat írt elő. Haladó és humánus szemléletű rendelkezéseinek hatása a későbbi jogszabályokban
is fellehető – a legkritikusabb területeken (nem peres bírósági eljárás visszaállítása, fizikai korlátozás szabályai) szinte azonos szövegezéssel történő szabályozásra
azonban több mint 100 év múltán, csak az egészségügyről szóló törvény 1994. évi
módosításában, illetve az 1997. évi Egészségügyi Törvényben került sor.
A törvénycikk kiemelendő erénye: annak ellenére, hogy az egészségügyi és szociális funkció mai értelemben vett elkülönítésére nem volt mód, nemcsak a gyógyíthatatlan elmebetegek elhelyezésére szolgáló (tehát kusztoidális funkciójú),
hanem a gyógyító intézményt is meglátta a tébolydákban. A nem közveszélyes
elmebetegekről és értelmi fogyatékosokról való gondoskodást eltartásra képes
hozzátartozók hiányában a községek feladatává tette, a községi közegészségügyi
bizottságokra osztotta e feladatok ellátásának felügyeletét.
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A 143.903./1908. BM-rendelet intézkedett az elmebetegek családi ápolásáról.

A családi ápolás módszerének egyik jeles kidolgozója Fabinyi Rudolf (1879–1936)
volt, aki külföldi családi ápolási telepeket tanulmányozott. Nevéhez fűződik az
első magyar családi ápolási telep működtetése (a minta a belgiumi Gheel városi
családi ápolási rendszer volt). Dicsőszentmártonban és a környező kilenc községben 4 év alatt megtizenkétszereződött a családokhoz kihelyezett betegek száma.
„A betegek a családoknál rendszerint kettesével nyernek elhelyezést, számukra
külön és fűthető szoba biztosítása megkívánt. Minden beteg számára külön ágy jár
ágyneművel, egy ruhaszekrény, szék. Az élelmezésről, mosásról az ápolt családnak
kell gondoskodni. Ruhát a beteg az intézettől kap. Egy beteg ellátásáért az ápoló
család általában 1 korona 40 fillért kap, ez (bőven) fedezi is az ápoló család betegre költött kiadásait…”5
1918-ban a népjóléti ügyek (így az elmebetegek ügye is) a belügyminisztériumtól tárca nélküli miniszter felügyelete alá kerültek. A meglevő elmegyógyintézetek
fokozódó zsúfoltsága ismét központi intézkedés igényelt.
5

Iványi János: Az elmegyógyász Fabinyi Rudolf pályakezdő évei Erdélyben, Orvostudományi Értesítő, 2007, 80. kötet, 1. szám, 74–77.
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A 242.435/1935 BM-rendelet az elmebetegek gyógyintézetbe szállítása kapcsán
előforduló kíméletlenségek megszüntetéséről intézkedett.
A 350.000/1941. sz. BM-rendelet szabályozta az elmebetegek gyógykezelését,
kórházi elhelyezését. A betegszállítással kapcsolatosan kiemelte, hogy a szükség
esetén kísérőül kirendelt rendőr csak polgári ruhában lehet, csendőr ilyen feladatra nem alkalmazható.
Az 1950-es évektől kezdve az ellátórendszer radikális átalakítása következett.
A kommunista dogmatika az elmebetegséget a kapitalizmus egyik káros társadalmi következményének tekintette, azt remélve, hogy a többi társadalmi anomáliával együtt „magától megszűnik”. A pszichiátriai betegeket elzárták a társadalomtól, megpróbálták őket láthatatlanná tenni. Ennek módja például az volt, hogy
Budapest 100 kilométeres környezetéből kitelepítették az elmebetegeket, fogyatékosokat ellátó szociális intézményeket. A családi ápolási telepeket megszüntették,
a kistelepüléseken élő – addig a község által eltartott és ellátott – elmebetegeket és
fogyatékosokat nagy létszámú pszichiátriai szociális otthonokban helyezték el,
ahol több ezer embert gondoztak évtizedeken keresztül a világtól elzártan.
A 8300-28/1952. EüM. sz. utasítás az „elmebeteg-ellátás szocialista szervezetének” kialakítását tűzte célul, létrehozva a kórházak elmeosztályai mellett ma is
működő gondozói hálózatot.
1972-től az egészségügyről szóló törvény 33–35. §-a rendelkezett az elmebetegek gyógykezeléséről, melynek a végrehajtási rendelete megengedte a korlátozást
akkor is, ha a betegségnek csak a gyanúja állt fenn, nem szabályozva a kényszerítő eszközök és módszerek alkalmazásának kérdéskörét sem.
1992-ben az Európa Tanácshoz való csatlakozás is szükségessé tette, hogy az
Emberi Jogok Chartájában foglaltaknak megfeleljen az „elme-ügy” törvényi szabályozása, s ezt szorgalmazta a Szociálpszichiátriai Társaság is az alkotmánybírósági beadványában.
Az 1994. évi LVXXXII. törvény módosította az Egészségügyről szóló 1972. évi
törvény 33–35. §-ait; rendelkezik a kóros elmeállapotú személyek gyógykezeléséről és gondozásáról, s biztosítja az elmebetegek jogainak érvényesíthetőségét a
gyógykezelés során. A jogi garanciákat nyújtó változások elsősorban azt célozták,
hogy alapos ok nélkül senkit se lehessen pszichiátriai intézetbe szállítani és ott
tartani. A módosítás legfontosabb eleme, hogy a kóros elmeállapotú egyén akaratán kívüli intézeti gyógykezelésére csak bírósági határozat alapján kerülhet sor.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az európai normáknak, az orvosi kamara korábban közzétett alapelveinek megfelelően egységes szemlélettel
szabályozza az egészségügyi szolgáltatás, a gyógykezelés és a rehabilitáció kérdéseit. Az alapelvek között a beteg jogait emeli ki.
Saját fejezetben foglalkozik a pszichiátriai betegek gyógykezelésének és gondozásának kérdésével (X. fejezet – különös véletlen, hogy a saját korában hasonlóan
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magas színvonalú 1876. évi közegészségügyi törvény szintén a tizedik fejezetében
foglalkozott az elmebetegekre vonatkozó külön szabályokkal).
Amint a pszichiátria történetéből is kiderül, a pszichiátriai betegekről való gondoskodásban a gyógyítás és a szociális gondozás a szocialista időkig nem különült
el. A második világháború után a szociális problémák halmozódásával szükség
lett szociális szolgáltatásokra: a 6/1945 sz. miniszterelnöki utasítás kimondja, hogy
Magyarországon a szociális gondoskodás az állam feladata.
Az 1945–1950 közötti éveket a rendkívül gyors ütemű intézményi fejlesztés jellemezte, ekkor közel nyolcszorosára növekedett a szociális otthoni férőhelyek száma, elsősorban az államosított kastélyokban és kúriákban. Ezek az otthonok zsúfoltak, korszerűtlenek voltak, csak élelmet és fedelet biztosítva az ott lakóknak.
Ekkor még csak egyféle szociális otthon létezett, ami azt jelentette, hogy mindenki, aki intézményi elhelyezésre szorult, ilyen otthonba került.
1954-ben elkezdődött a szociális otthonok szakosítása: általános és fekvőbetegeket (öregeket) és elmebetegeket gondozó szociális otthonok lettek.
A következő szakosítás 1980-ban történt a 3/1980. (III. 8.) EüM-rendelet alapján, ekkor a szociális intézmények szintén két típusát különböztették meg: szociális otthonokat (időskorúak, elmebetegek és szakosított szociális otthona) és szociális intézeteket (vakok és gyengénlátók, mozgásfogyatékosok, értelmi
fogyatékosok foglalkoztató intézete).6
Orvosi szempontból az elmebetegség – más betegségekhez hasonlóan – meghatározott kórállapot, melyet megfelelő vizsgálattal diagnosztizálni lehet, és gyógyítani kell. Az elmebetegségek és gyógyításuk az egyéb betegségektől eltérő jelentőségűek a társadalmi és jogi vonatkozások miatt.
A pszichiátriai betegség lényeges hatással lehet az egyén személyiségére, ezáltal
befolyásolhatja társadalmi érvényesülési, beilleszkedési esélyeit. Az elmeműködés
zavarai akadályozhatják az elfogadott normákhoz való alkalmazkodást, megváltoztathatják a viselkedést. A „normálistól” való eltérés miatt a közvélemény az elmebetegeket csökkent értékűnek tekinti, közvetve vagy közvetetten kirekeszti őket
a társadalomból.
Nemcsak a többségi társadalom attitűdje, hanem az általa létrehozott intézményrendszer is tükrözi a kirekesztést. Ők maradtak a kastélyokban, távol a településektől: a gondoskodásra szoruló beteg vagy fogyatékos embereket továbbra is
a „pusztákon” helyezték el. A pszichiátriai ellátást a totális intézmények (kórházak, szociális otthonok) uralták.
A totális intézményekben hiányoznak azok a keretek, melyek azt a három szférát választják el, ami a fejlett civilizációjú társadalomban élő emberek minden6

Sáhó Erzsébet: Szociális gondozás (szociális szervezők számára), Budapest, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 8, 1993.
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napjait jellemzik: különböző helyen dolgoznak, alszanak és szórakoznak, mindhárom helyen más-más partnerekkel, eltérő befolyás alatt. A totális modellekben
élő embereknek jórészt nincs feladatuk, nincs szerepük, személyiségük megnyilvánulásaiban frusztráltak. Tehát éppen azokat a humán jegyeket szünteti meg,
amelyek az embert igazán emberré teszik.7
A bentlakásos otthonok gondozottjai Magyarországon a szegregáció és a társadalmi marginalizáció minden hátrányát kénytelenek elviselni. Nemcsak a falak
és a zárt ajtók különítenek el: a házirendek, a belső szabályzatok, az utasítások, a
változtatás szabadságának megvonása ha nem is mindig tudatosan, de módszeresen kirekesztenek embercsoportokat a társadalom egészéből.8
Az intézetben élő emberek kapcsolatai az idő előrehaladtával meglazulnak. Különösen igaz ez a pszichiátriai betegekre, akik már az intézménybe kerülésük előtt
„negatív” szocializáción mennek keresztül: leválnak a munkahelyről, az ismerősökről, a barátokról, a hozzátartozókról, a családjukról, tehát beszűkül a kapcsolatrendszerük. Egyre nagyobb szakadék választja el őket a külvilágtól.
A pszichiátriai betegek otthonába való bekerülés a legtöbb ember számára –
kimondva vagy kimondatlanul – a végállomás, és ez a viszonyulás ott munkál az
ellátottban, a személyzetben, ami meghatározza az egész folyamatot. Az intézmény
átveszi az egyéntől a felkeléssel, az ágyban fekvéssel, az étkezéssel, az alvással, a
testi funkciókkal összefüggő döntéseket. A gondozottak eddigi életéhez tartozó
tárgyak az intézet falán kívül maradnak: az emlékek, az ágy és az éjjeliszekrény
marad az életterük. A totális intézmények falai közt lakók olyan viselkedést alakítanak ki, amely eltér a kinti élet elvárásaitól, eltávolodnak a mindennapi élettől,
önállótlanná, a rendszertől függővé válnak. Az intézményi szocializációt követően a lakók képtelenek lesznek a falakon túli életre, számukra tulajdonképpen megszűnik, értelmét veszti a kinti világ. A hospitalizáció, a külvilágtól való elszakadás többnyire véglegesnek mondható.
„Elég fél év, és az intézmény – minden igyekezet ellenére, ahogy a későbbiekben
olvasható – megteszi a hatását. Júliát hat hónappal azután, hogy az intézményünkbe került otthonról, egy kirándulás alkalmával a 85 km-re lévő szülővárosába vittük. Ott kötetlen időtöltést ajánlottunk fel neki, megbeszélve azt, hogy 3 óra múlva
találkozunk a templomnál. Abból az utcából, ahol meg tudtunk állni a kocsival,
látni lehetett a templom tornyát. Júlia kétségbeesését, hogyan talál oda a templomhoz, soha nem fogom elfelejteni. Akkor döbbentem rá, milyen gyorsan válik függővé az ember az intézményi lét következtében.”

7
Fonyó I.: Társas kapcsolatunk elemzése kontaktometriai módszerrel, Pszichológiai Szemle, 1970,
3. szám.
8
Füredi J.: Pszichiátriai osztályok miliőjének szociálpszichológiai vizsgálata – Szociológiai kutatások
Magyarországon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.
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Az intézménytől való függőség nemcsak a betegeknél alakul ki: kisebb-nagyobb
elváltozásokat, torzulásokat okoz az ott dolgozók személyiségében is.

Modern pszichiátriai ellátórendszer
A szociális ellátások között a pszichiátriai szolgáltatások speciális helyet foglalnak
el: a pszichiátriai betegségben szenvedő emberek alanyai az egészségügyi ellátásnak, és igénybe vehetik a szociális szolgáltatásokat is. Az új terápiás módszerek
mindkét oldalra hatással vannak. Az egészségügyi és a szociális pszichiátriai ellátás közötti együttműködés elengedhetetlen és megkerülhetetlen.
A terápiás módszerek fejlődése azt eredményezte, hogy a pszichés zavarokkal
küzdők gyógykezelése hosszan tartó intézeti kezelés helyett a nemzetközi gyakorlatban is az otthoni ellátás felé tolódott el.
A modern ellátórendszer intézményláncának első elemei a mentálhigiénés központok, a krízisintervenciós szolgálatok és a pszichiátriai ambulanciák, melyeknek
fő feladata a lakosságközeli ellátás, a prevenció.
A következő fokozatot a kórházi pszichiátriai osztályok jelentik. A beteg gyógyulását, rehabilitációját kórházon belül is segíti az akut és rehabilitációs (krónikus) ellátási forma elkülönítése. Fontos, hogy a betegeket csak a legszükségesebb
ideig kelljen zárt részlegen tartani, állapotuk javulásával a szabadságjogaikat is
mielőbb visszanyerhessék. A kórházi rehabilitációt a gyógyító célú foglalkoztatás,
valamint a nappali kórház teheti teljessé.
Az intézménylánc a kórházi kezelést követően részben a gondozói hálózat révén, illetve főként a szociális ellátórendszerben folytatódik.
A terápiás lánc akkor működhet eredményesen, ha a folyamat végén megfelelő
számban és formában illeszkednek hozzá a rehabilitált (kompenzált állapotú) betegek számára szociális és szakmai segítséget nyújtó intézmények.
Ezt az intézményláncot az1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 188. §-a
nevesíti:
„a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai betegek pszichiátriai betegségükből eredő ellátását,
továbbá felügyeletét, gondozását napi 24 órán át biztosítja, függetlenül az intézmény
által nyújtott egyéb szolgáltatásoktól, fenntartójától és elnevezésétől, ideértve a külön jogszabály szerinti közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó intézetet is. A 189–195.
§ tekintetében pszichiátriai intézetnek minősül a pszichiátriai betegek járóbeteg-szakellátását végző pszichiátriai intézmény, a pszichiátriai betegek otthona, valamint rehabilitációs intézete, ideértve az átmeneti intézményt is…”
A szociális ellátások rendszerét a többször módosított 1993. évi III. törvény szabályozza. Az „alaptörvény” két pszichiátriai ellátást nyújtó intézményt nevesített:
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a pszichiátriai betegek otthonát és a pszichiátriai betegek nappali intézményét,
majd az 1999-ben történt módosítás bevezette a rehabilitációs intézményeket, a
lakóotthonokat, valamint az átmeneti ellátást.
A törvény biztosítja a szociális intézményi ellátást igénybe vevő gondozottak
érdekeinek védelmét is.
A 2001. évi módosítás iktatta be a közösségi ellátásokat: előbb modellkísérletek
formájában kapott lehetőséget tíz szolgáltatás a feladat megszervezésére, modellezésére. A 2005-ben nevesített fejlesztő foglalkoztatás újabb lépés volt a kinti világ felé.
2012-ben kapott nyílt utat az intézményi férőhelykiváltási folyamat, vagyis a
fogyatékos személyek (ebbe a körbe kerültek a pszichoszociális fogyatékos személyek) ápoló-, gondozóotthonai férőhelyeinek kiváltása támogatott lakhatásra.
Hogy mennyire sikerül a totális intézményekben élő emberek közösségi életben
való részvétele, nagyban függ attól, hogy sikerül-e következetesen végigvinni a
támogatott lakhatás szellemiségét, ahhoz hű maradni.
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet részletesen taglalja a pszichiátriai intézményekre vonatkozó külön szabályokat, szigorítja a gondozás és a rehabilitáció szakmai követelményeit, és kötelezővé teszi a gondozás személyre szóló megtervezését,
az elért eredmények felülvizsgálatát, illetve részletes dokumentációs kötelezettséget ír elő.
Van egy hely, ami mindig az enyém lesz a lelkemben. Hiszen ez a múltam, majdnem a fél életem. 29 év munkája. A bázakerettyei pszichiátriai otthon. Olyan lehetőséget kaptam az élettől nagyon fiatalon – akkor még nem volt ez mindennapos dolog –, amit csak később értékeltem igazán. Az alkotás szabadságát. Volt egy
elvetélt álmom, orvos szerettem volna lenni. A gyógyítás helyett a segítés lett az
életfeladatom. Vezetőként próbáltam olyan miliőt biztosítani a ránk bízott embereknek, ahol én is jól éreztem volna magam (hiszen magam is az intézményben
éltem…).
Hollós István írta 1927-ben megjelent könyvében: „A Sárga Háznak el kell pusztulnia a föld színéről! […] hogy a beteg ember tartózkodóhelye, se kaszárnya, se kolostor, se kórház, sőt szanatórium se legyen, hanem egyszerűen ház legyen! Legyen
tűzhely, megértő családdal!”
1982-ben, a zalaegerszegi kórház túlzsúfolt elmeosztályának tehermentesítésére nyílt meg Bázakerettyén az elmeszociális otthon, 50 ággyal. Kicsi, barátságos
hely volt – majdnem családias. Emberi léptékű.
A pszichiátriát dr. Győri László főorvos úrtól tanultam, akire mentoromként
tekintek. A pszichiátriai osztályokkal szorosan együttműködtünk, elvégre a lakóink onnan érkeztek.
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Intézményünk története öt fő szakaszra bontható:
I. 1982–1984: otthonteremtés (ápolóotthon, 50 fővel).
II. 1985–1986: a nagy változások évei – építkezés, 110 új lakóval és 40 új dolgozóval bővült az otthon, miközben „intézménnyé” változott – ebben az időszakban a szakosítási elveknek megfelelően intézményünkből az értelmi fogyatékosok
máshová kerültek.

III. 1987–1989: útkeresés – a negatív szocializáció megfordítására, a hospitalizációs szindróma kivédésére, az intézmény emberibbé tételére tett kísérletek:
– az otthon jelleg hangsúlyozása;
– az életterek elkülönítése;
– foglalkoztató nővérek alkalmazása;
– a foglalkozások színesítése: kreatív, irodalmi, színjátszó foglalkozások, a rokoni kapcsolatok erősítése, kirándulások, üdülések.
IV. 1990–1999: az intézmény mint „végállomás” attitűd megváltoztatására, a
kiscsoportos gondozás megvalósítására irányuló törekvések:
1. lépés: Közösségi helyiségek bővítése a lakók komfortérzetének növelésére (teakonyha, mosókonyha, büfé, sportpálya, klub, 1992-től 1997-ig).
2. lépés: A gondozási szintek – ápolási és gondozási I–II. részleg – elkülönítése.
3. lépés: A munkajellegű foglalkoztatás bővítése, az otthon melletti kertészet megvásárlása és üvegház építése (1996), az állattartás profiljának szélesítése, a hobbijelleg erősítése.
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4. lépés: A szocioterápia és a terápiás közösség kialakítására irányuló törekvések.
– Az intézmény falain belül: terápiás foglalkozások (agyagozás, kézimunka, kosárfonás, főzőcske, ismeretterjesztő foglalkozások, zenecsoport, énekkar, drámajáték, színjátszó kör stb.), közös programok (ünnepek, bálok, vetélkedők, sportnapok, „össznépi” munkák, nagycsoport). 1990-től rendszeressé vált a választott
lakóönkormányzatnak és bizottságainak öntevékeny munkája.
– A „falakat” körülvevő környezettel – a családdal, a barátokkal, a gondnokokkal, a sorstársakkal, a falu lakóival, gyermekeivel – való kapcsolat (hozzátartozókkal közös karácsonyok, találkozók, gondnoki értekezletek, üdülések 1989–
1990 között, kirándulások, színház- és mozilátogatások, sport- és művészeti
találkozók, országjáró kerékpártúrák, iskolások műsorai, teaház közéleti emberek és művészek meghívásával, horgászati tagság).
5. lépés: Családmodell bevezetése (1990) – a gondozottak elsődleges kapcsolatainak erősítése olyan kiscsoportos (4-8 fős) gondozással, ahol a „családtag”
esélyt kaphat a személyre szóló figyelemre, az emberi kötődések megélésére.
6. lépés: A gondozottak tartós kapcsolatainak támogatása az együttélés biztosításával, az egyéni elképzelések (pl. saját állat tartása), a saját karrierépítéssel
kapcsolatos törekvések segítése.
7. lépés: Valóban otthonos, minőségi életet biztosító ellátás feltételeinek megteremtése:
– saját, egyedi igényeknek megfelelő, élhető környezet biztosítása (bútor, egyéb
berendezés, textília, ruházkodás);
– az egyéni igényeknek, lehetőségeknek, de a jogszabályi követelményeknek is
megfelelő pénzgazdálkodás, vagyonfelhasználás (hozzátartozókkal, gondnokokkal, gyámhivatalokkal való együttműködés).
8. lépés: A Völgy Alapítvány létrehozása (1995) az intézmény munkájának és a
benne élők törekvéseinek támogatására (eszközbeszerzés, kerékpártúra, színjátszótalálkozó szervezése, támogatása.
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9. lépés: 1998-ban tetőtérbeépítés kezdődött. Itt kapott helyet egy nagy foglalkoztató és közösségi helyiség, a nővérszálló és az irodahelyiségek. Ezek eredeti helyén
alakítottuk ki az első gondozási részleg foglalkoztatóját és teakonyháját, továbbá
a kétágyas szobákat a párok számára.

V. 2000-től: rehabilitációs célok meghatározó szerepe: az intézmény elhagyásának és az autentikusabb élet megteremtésének lehetősége érdekében:
1. lépés: Rehabilitációs részleg – kisebb, 2-3 ágyas szobák egyéni berendezéssel,
kis főzőkonyha-étkező, nagyobb közösségi tér – kialakítása (2000).
2. lépés: Az első lakóotthon megépítése (2001).
3. lépés: A második lakóotthon kialakítása (2002).
4. lépés: Közösségi ellátások megszervezése (2003–2007).
5. lépés: Külső foglalkoztató építése (2005).
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6. lépés: Nappali ellátás kialakítására tett intézkedések (2005).
7. lépés: A szociális foglalkoztatás megszervezése.

ORSZÁGOS MÓDSZERTANI FELADATOK
Az országos módszertani feladatokat 2001. január 1. és 2007. december 31. között
láttuk el az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet 16–18. §-a alapján. A pályázat elnyerésének volt egy nagyon profán oka: egyedüli pályázók voltunk. Igaz, indítottunk
2001 előtt olyan programokat, amelyek csapatépítő jelleggel bírtak a pszichiátriai
otthonok között.
1998-ban a gondolat, hogy a színjátszó csoportunk ne csak intézményen, megyén belül mutatkozhasson be, valósággá vált a többi 53 pszichiátriai otthon lakói
számára is. Megszerveztük az első Pszichiátriai Betegek Országos Színjátszó és
Művészeti Találkozóját Zalaegerszegen, s azóta minden második évben megrendezzük, immáron 20 éve.
Nemcsak bennünk élt az igény a többi pszichiátriai otthon munkájának megismerésére, hanem ezt tapasztaltuk a ’90-es évek középe táján országjáró kerékpártúráink alkalmából, amikor egy-egy intézmény udvarában vertük fel a sátrainkat. Már a szervezéssel kapcsolatos telefonok sem akartak véget érni, annyi
mondanivalónk volt egymásnak a kollégákkal. Így született meg az igazgatói értekezletek gondolata. Emlékeink szerint szintén 1998-ban, Hévízen gyűltünk öszsze először. Attól fogva évente kétszer találkoztunk, mindig más intézmény volt a
vendéglátónk. Összetartó csapat voltunk.
Ezek a hagyományok kaptak formális keretet a pszichiátriai módszertani feladatokkal. Jó alapnak bizonyult a kapcsolat az együttműködésen alapuló módszertani munkához. Az első módszertani igazgatói értekezletet a veszélyeztető állapot esetére vonatkozó szakmai irányelvek kidolgozása, valamint a szociális és
egészségügyi törvény összehangolásából adódó jogszabályi változások tervezetének megvitatása jegyében 2001-ben, Szekszárdon tartottuk.
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A találkozók sora kibővült az úgynevezett FŐMEGA-értekezletekkel, melyeken főnővérek, mentálhigiénés csoportvezetők és gazdasági vezetők vettek részt.
A tudásmegosztás minden szálon felpörgött. Az adatgyűjtésben, a munkacsoportok létrehozásában, a modellkísérletekben, a tapasztalatgyűjtésben támogattak
minket, a közös munka kihívás volt a pszichiátriai intézmények számára. Ezek
közül az alábbi új módszereket emelném ki:
Közösségi pszichiátriai ellátás modelljének kidolgozása és működtetése aprófalvas településszerkezetű térségben:
– képzés az egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozó szakemberek részére a közösségi pszichiátriai ellátás megismeréséhez;
– a közösségi ellátáshoz kapcsolódó pályázati program kidolgozásában való
közreműködés;
– aprófalvas térségben a közösségi pszichiátria modellértékű ellátási formájának megvalósítása;
– a közösségi pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódó dokumentációs rendszer kialakításában való részvétel (a szakmai program tartalma, nyilvántartási rendszere, az állami normatíva igényléséhez kapcsolódó dokumentáció kidolgozása).
Pszichiátriai betegek nappali intézményének kialakítása:
– nappali intézmény létrehozása és működtetése, pályázati programok kidolgozása, a tapasztalatok begyűjtése, rendszerezés, a szakmai munka segítése.
A pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonainak működtetése során levont tapasztalatok összegyűjtése, terjesztése:
– a lakóotthonok létesítésével, működtetésével kapcsolatos jogi szabályozás egységes értelmezése, a szakmai munka segítése, dokumentálása, módszertani útmutató kidolgozása.
Az egyénre szabott, korszerű gondozás feltételeinek megteremtése:
– modellkísérleti pályázat keretében speciális vagy megfigyelő részleg kialakítása a dekompenzált betegek speciális és ideiglenes ellátására, erre speciális gondozási rendszermódszertan kidolgozása.
A pszichiátriai rehabilitáció hatékonyságát növelő programok, rehabilitációs foglalkoztatás:
– pályázati program kidolgozása külső foglalkoztatásra, készségfejlesztő, illetve rehabilitációs tréningek működtetésére, a foglalkoztatással kapcsolatos elképzelések, jogszabályi módosítások véleményezése.
Munkacsoportok működtetése:
– a pszichiátriai otthonok dolgozóinak munkája során jelentkező problémák
megoldására szakmai munkacsoportok létrehozása, egységes útmutatót kidolgozása (a lakóotthonok működésével kapcsolatos gondozási-ápolási-foglalkoztatási
dokumentációval foglalkozó, lakóönkormányzatok működésével kapcsolatos munkacsoport).

Rendszer és váltás.indd Sec11:210

2018. 10. 17. 12:29:58

Pszichiátriai ellátás a 25 éves Szociális Törvény tükrében | 211

OKJ-s munkacsoport:
– a pszichiátriai szakasszisztens-képzés akkreditációjához szükséges előkészítő
munka eredményeképpen összeállítottuk a pszichiátriai szakasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit.
A pszichiátriai ellátórendszert érintő minőségfejlesztési elvek kidolgozása:
– a teljesítményértékelési rendszernek (TÉR) mint minőségellenőrző funkciónak a szociális ágazatra történő adaptálása (2004-ben három, 2005-ben pedig
újabb négy pszichiátriai intézményben került megvalósításra).
Protokollok kidolgozása, szakmai irányelvek, ajánlások kidolgozásában való
részvétel.
Kontrolling:
– kórházi kontrollingrendszer adaptálása pályázati támogatás segítségével, amely
a kialakított modell alapján lehetővé teszi a többsíkú tervezést, az ellátási formák
szerinti jövedelmezőség meghatározását, a likviditás kimutathatóságát a tervek és
a tények bázisán.
Rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra való felkészítés:
– rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra való felkészítés lebonyolítása.
Az alapellátásnak és finanszírozásának a felmérése:
– a közösségi pszichiátriai ellátás feladatszerkezetének és költségstruktúrájának
statisztikai célú felméréséhez nyújtottunk segítséget a minisztérium részére.
Közreműködés a differenciált, normatív állami támogatási rendszer kialakításához kapcsolódó törvények módosításának előkészítésében:
– a normatív állami hozzájárulás igénybevételére vonatkozó jogszabályok változásait tartalmazó tervezetés mellékleteinek véleményezése, az ápoló-gondozó
otthonba elhelyezésre váró személyek állapotának, ellátási szükségleteinek megállapítása, értékelése.
Szakértői feladatok az ellenőrzések során, szakmai programok véleményezése:
– haláleset kapcsán a gondozási tevékenység vizsgálata, megyei módszertani
intézmény felkérésére szakértői vizsgálatok, pályázati programok költségvetésében feltüntetett saját erő meglétének a vizsgálata, hálós ágyak alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok, új ellátási formák bevezetésének monitorozása, számtalan
szakmai program véleményezése.
Részvétel az SZCSM szervezte programok lebonyolításában, szervezésében,
szakértői feladatok ellátása szakmai programok értékelésénél:
– pszichiátriai közösségi gondozás céljára a tanfolyami képzés rendszerének és
a gondozás módszereinek kialakítása, a szakmai szabályok előkészítése;
– rehabilitációs intézmények szakmai szabályainak kialakítása, utógondozói
feladatok szabályozása – kormányrendelet szakmai anyagának előkészítése;
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– rehabilitációs alkalmassági vizsgálatok módszertana – módszertani útmutató elkészítése, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos szakmai szabályok, SZCSM-rendelet.
– lakóönkormányzatok működése, tapasztalatainak összegyűjtése, feladatai;
felmértük, hogy az ország otthonaiban hol és hogyan működnek lakóönkormányzatok, a működés tapasztalatairól összegzést készítettünk, s annak alapján javaslatot tettünk a törvényi szabályozásról;
– pszichiátriai betegek otthonára vonatkozó új szabályok alkalmazásához módszertani útmutató;
– a lakóotthonok típusainak megfelelő feltételekre, gondozási módszerekre,
képzésre vonatkozó szakmai útmutató.
Kutatások, felmérések:
– számtalan hasznos és a fiókban landoló, vagy épp a jogszabály előkészítésben
hasznosuló érdekes felmérés/kutatás kezdeményezői vagy résztvevői voltunk. Sok
időt töltöttem a böngészéssel, hely hiányában most eltekintek a felsorolástól.
A referenciaintézményi hálózat 2010. február 26-tól 2011. március 31-ig működött, a közösségi pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódóan láttuk el ezeket a feladatokat. Tevékenységünk lényegének egy közös szakmai tudásbázis működtetését
tartjuk, amely támogatta a résztvevők szakmai tárházának növekedését. Tizenegy
alkalommal, hat városban, nyolc különböző helyszínen került sor szakmai napokra. A statisztika alapján 65%-os volt a rendezvényeinkkel elért szolgáltatók aránya.
A résztvevők száma 8 és 46 fő között mozgott. A szakmai napok keretein belül
elsősorban a gyakorlati oldalra, a konstruktív párbeszédre és a tapasztalatok megosztására helyeztük a hangsúlyt.
25 éves a Szociális Törvény. Eredménye vitathatatlan. Hogy ki és mennyire élt
az adott lehetőségekkel, az a szándéktól, a merészségtől és a kreativitástól függött.
Kellett hozzá olyan fenntartó is, amely engedte szárnyalni a fantáziát, ha az igénybe vevők érdekei úgy kívánták, amely nem nyirbálta meg a vezető szárnyait, hagyta dolgozni és pályázni, s az így befolyt összegeket a pályázatok céljainak megfelelően el is költhette – sőt, időnként a pályázati önrészt is előteremtették a
számára.
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Petrichné Veres Sarolta

Szenvedélybetegek gondozása

Tudomásul kell venni, az alkoholtartalmú italok fogyasztását mint társadalmi
igényt, mely évezredes múltban és sajátos nemzeti hagyományokban gyökerezik.
Ha ezt a realitást figyelmen kívül hagyjuk, és általában emelünk szót az alkoholfogyasztás ellen, nem csak hibát követünk el: a küzdelmünk hatástalan lesz, hiszen
az ilyen propaganda akaratlanul is koalíciót teremt a szociális ivók és a nagyivók
között.
A szenvedélybetegség mint társadalmi probléma hazánkban régi keletű, s az
ebben érintettek az egészségügyi intézményekben vagy karitatív módon kapták
meg a szükséges segítséget. A szociális ellátórendszerben nem voltak erre célzott
speciális intézmények, sem felkészült szakemberek a szenvedélybetegek ellátására,
de még a betegek számáról sem álltak – és ma sem állnak – rendelkezésre pontos
adatok. Becslések szerint Magyarországon évtizedek óta közel egymillió ember
küzd alkoholproblémával. 200 ezerre tehető a gyógyszer-, és 20 ezerre a kábítószerfüggők száma. Az OECD adatai szerint Magyarország az alkoholfogyasztásban 9., az origo.hu adatai szerint a 12. helyen áll, holtversenyben Szlovákiával,
Lengyelországgal, Lettországgal és az Egyesült Királysággal. A dohányzásban pedig a 4. helyezést érte el 35 ország közül (forrás: KSH.hu).
Mi indokolta hazánkban a célcsoport-specifi kus szociális intézmények kialakítását a szenvedélybetegek részére?
A válasz nagyon egyszerű. Az 1970-es, ’80-as években főleg az időskorúakat
ellátó szociális otthonokba egyre nagyobb számban vettek fel a társadalom pe-
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remére került, unokájukat, családjukat elvesztő alkoholbetegeket, akik nem törődve az intézmény házirendjével, lerészegedtek, és zavarták a többiek nyugalmát.
Hangoskodásuk, durvaságuk a lakótársak jogos elégedetlenségét váltotta ki, melynek következtében konfliktusok, viták, verekedések helyszínévé váltak az intézmények folyosói, lakószobái.
Az intézmény működéséért felelős személyek, intézményvezetők és fenntartók
különböző megoldásokkal igyekeztek a kialakult helyzetet kezelni, a konfliktusokat minimalizálni. Külön épületben vagy folyosón helyezték el a renitens személyeket, szigorítottak a házirend szabályain, végső esetben kénytelenek voltak az
ellátást megszüntetni. Egyre nagyobb igény fogalmazódott meg az önálló, csak
szenvedélybetegek gondozását végző intézmények létrehozására.

AZ ELLÁTÓRENDSZER
1952-ben dr. Gálfi Béla megbízást kapott az Országos Ideg- és Elmegyógyászati
Intézet igazgatójától és az Egészségügyi Minisztériumtól, hogy az országban szétszórtan létesült, pszichiátriai és alkoholbetegek istápolását vállaló telepeket, kolóniákat felügyelje. Az első ilyen intézet Intaházán, majd Simaságon létesült. Megismerve a helyzetet, javaslatot tett arra, hogy a szétszórtan, mostoha körülmények
között élő pszichiátriai és alkoholbetegek számára hozzanak létre egy olyan munkaterápiás intézetet, ahol megfelelő ellátásban részesülnek.
A Földművelésügyi Miniszter a Pomázi Állami Gazdaságot adta át e célra, de
a tervgazdálkodás időszakában a Pénzügyminisztérium továbbra is igényt tartott
a termelési érték előállítására, így az intézményt állami vállalatként hozták létre,
amely 1957. január 7.-én kezdte meg a működését Pomázi Munkaterápiás Intézet néven.
Kezdetben elmebetegek és alkoholelvonó kúrán lévők munkaterápiás foglalkoztatása történt a mezőgazdaságban, valamint egyéb ipari tevékenységeket és
szolgáltatásokat végeztek. Később igyekeztek új szakmai irányokat meghatározni,
változtatni, javítani az elhelyezési körülményeken, így jött létre a Dolinai 200
ágyas osztály, amely már szociális intézményként addiktológiai betegek komplex
kezelését is szolgálta a megszűnéséig.
Az 1960-as évek elejétől az alkoholbetegek kezelésében megjelentek a pszichoés szocioterápiás módszerek, s egyre inkább teret hódított az a gondolkodás, hogy
az alkoholista nem büntetést érdemlő személy, hanem segítségre szoruló beteg
ember. A probléma súlyára tekintettel az 1960-as KB-határozat az alkoholizmust
súlyos társadalmi és egészségügyi problémának nyilvánítva annak kezelését a rendészet és az igazságszolgáltatás hatáskörébe utalta. A Nagyfai Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet vált „gazdájává” a kötelező kezelésre ítélteknek, majd később
az ide önkéntesen jelentkezőknek is.
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Nagyfai Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet

A Vöröskereszt keretében megalakult az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság, amely 1962-ben elkészítette első akcióprogramját. Ily módon lerakták az
alkoholizmus elleni szervezett küzdelem új alapjai, de jelentős változásokat még
nem sikerült elérni.
A kábítószer-használathoz kapcsolódó problémák magyarországi jelentkezését 1969-től számítjuk. Ebben az évben észlelték az első droghalálesetet, és drogfogyasztó csoportokról is ekkor készültek az első rendőrségi jelentések.
A ’70-es években több pszichiáter hívta fel a figyelmet a Parkan nevű gyógyszert és szerves oldószereket fogyasztó fiatalokra. Ekkoriban terjedt el szűkebb
értelmiségi körben a marihuánaszívás. Megjelentek az első pszichostimuláns- és
ópiátfogyasztók. Az 1970-es évek elejétől egyre többet lehetett hallani kábítószerfüggő szenvedélybetegek megjelenéséről, kezelésbe vételéről az egészségügyi
ellátórendszerben. Más, szenvedélyszerű viselkedések betegségként történő definiálására csak később került sor, amikor újabb addiktív magatartásformák megjelenésével szembesültek a szakemberek. 1974-ben már 75 rendelőintézetben és 39
kórházban fogadtak szenvedélybetegeket. Modellkísérletek, majd prevenciós programok indultak a szenvedélybetegség megelőzése érdekében.
A Kormány 1977-ben tárgyalta az 1962-ben megfogalmazott akcióprogram
eredményeit, s a Minisztertanács határozatban jelölte meg a jövőbeni feladatokat
a gondok csökkentése céljából.
Az életbe lépett kormányzati intézkedések, az egyre-másra megjelenő – szenvedélybetegek gondozását is vállaló – intézmények, civil szervezetek, egyházak,
szakemberek elköteleződése a szenvedélybetegségek megelőzése, a betegek keze-
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lése, rehabilitációja mellett mindaddig nem hozhatott és nem hoz pozitív előrelépést, amíg a kóros alkoholfogyasztó magatartást a közvetlen környezet, a társadalom elnézi, tűri, vagy nem ismeri fel a veszélyt. A család, a környezet, de
gyakran még a szakemberek is akkor minősítik betegnek az érintettet, mikor a
megváltozott személyiségjegyek mellett a testi szövődmények markáns tünetei is
jelentkeznek. Pedig a beteg gyógyulási esélyeit nagymértékben meghatározza, mikor jut el addig, hogy felismeri: segítségre szorul.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Az 1980-as évek végén a szociális ellátás területén megjelentek az első olyan ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények – Szamosangyaloson, Ludányhalásziban –, ahol nagyobb számban szenvedélybetegeket is gondozásba vettek,
mert nem volt számunkra más alternatíva az egészségügyi ellátáson kívül.
1990-ben megszűnt a nagyfai Alkoholelvonó Munkaterápiás Intézet. Elvben
helyes döntés volt a kényszerintézkedés körének szűkítése, az alkoholbetegek gondozásában a büntetési elemek megszüntetése, de ezzel párhuzamosan nem jelentek meg kellő számban alternatív kezelést nyújtó intézmények, amelyek a megszűnt
ellátási forma helyébe léphettek volna.
Tovább nehezítette a szenvedélybetegek ellátását az a tény, hogy a pszichiátriai
és szenvedélybetegeket is ellátó fekvő- és járóbeteg-gyógyító intézeti kezelés terü-
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letén ellentmondó tendenciák érvényesültek, mert bár újabb és újabb terápiás módszereket vezettek be, az addiktológiai ágyszám jelentős leépítésére került sor.
Egyre sürgetőbb és összehangoltabb, hatékony intézkedést kívánt az egymillió
főt is meghaladó számú szenvedélybeteg és közeli hozzátartozóik problémája.
Törvények, kormányhatározatok és miniszteri rendeletek, nemzeti programok
születtek ennek érdekében. Megjelent az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, melynek tartalmi elemei az elmúlt 25 évben számtalanszor módosultak. Az 1993-ban kihirdetett törvény 17 szolgáltatási formát –
köztük elsősorban már meglévőket és néhány újat – rendezett logikai keretbe, s
jelölte meg azok létrehozásának határidejét. Az első határidő 1997. december 31.
volt, majd 1999. december 31., és a tartalmi változások során mindig újabb teljesítési határidőket jelöltek meg. A törvény valamennyi ellátási formára vonatkozóan
meghatározta a települések nagyságrendjéhez viszonyított ellátási kötelezettséget
is.
Az 1993-ban kihirdetett Szociális Törvény a szenvedélybetegek ellátására két
intézménytípust jelölt meg: a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét és a
szenvedélybetegek nappali intézményét.
Az 1997-ben nevesített új szolgáltatások között jelent meg a pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona, majd 1999-ben a szenvedélybetegek otthona.

A ráckeresztúri MRE KIMM drogterápiás otthona
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További módosítások eredményeként bővült az alapszolgáltatások köre, és 2003.
január 1-től lehetőség nyílt támogató szolgáltatás működtetésére fogyatékos személyek számára. Ekkor kezdődhetett meg a közösségi ellátások szervezése pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére. A bentlakásos intézményi kör bővült a lakóotthoni szolgáltatás lehetőségével.
Az intézményi férőhelykiváltás a fogyatékos személyek számára ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos 1257/2011 (VII. 21.) számú kormányhatározattal kezdődött, így a szakosított ellátások közé bekerült a támogatott lakhatás, amelyet már
pszichoszociális fogyatékossággal élők és szenvedélybetegek is igénybe vehettek.
Ez utóbbi szolgáltatás akkor lesz valóban eredményes, ha működése során kapcsolódni tud a szociális alapellátás szolgáltatásaihoz.
Az elhelyezésre váró, illetve az ellátórendszer szolgáltatásait igénybe vevő szenvedélybetegek adatai alapján nyilvánvaló vált, hogy az alkoholbetegek kezelése
mellett a szociális szféra ellátási rendszerén belül fel kell készülni a kábítószerfüggők és más típusú addikciókban szenvedő személyek ápolására, gondozására, rehabilitációjára is.
Egyre több önkormányzat, egyház, civil szervezet által fenntartott intézmény
nyitotta meg kapuját a függőségüktől menekülni kívánók számára, egymástól eltérő szakmai programok mentén, így Ráckeresztúron, Budapesten, Zsibriken, Dömösön és Dunaharasztiban.

Leo Amici Alapítvány, Komló
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A Névtelen Alkoholisták 12 lépését alapul vevő spirituális szemléletű intézmény
kezdte meg működését Pécsett, Győrben és Szigetváron.
A közösség személyiségformáló hatásaira építő megközelítésekre példa a komlói Leo Amici Alapítvány olasz modell alapján kialakított terápiás közössége.
Szociális ellátás keretében többféle intézménytípus áll rendelkezésre, amelyek
megfelelő motiváltság esetén segíthetik az eredményes gyógyulást, a rehabilitációt. Az alapellátásban a szociálisan rászoruló szenvedélybetegek saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában kaphatnak igény szerinti segítséget.
A szociális törvény rögzíti, hogy „ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint
szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni”.

SZENVEDÉLYBETEGEK GONDOZÁSA

Minden szociális intézmény munkáját alapvetően meghatározzák az érvényben
lévő jogszabályok, szakmai irányelvek, mégis mind sajátos arculatot alakított ki.
A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelező
feladatként jelölte meg a megyei önkormányzatok számára a szenvedélybetegek
intézményes gondozásának megszervezését.
A Bács-Kiskun megyei Tanács a fenti törvény megjelenése előtt a megyében
dolgozó szociális otthonok vezetőinek kezdeményezésére új szociális otthont ho-
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zott létre azzal a céllal, hogy kiemelje az általa fenntartott intézményekből az ott
élők nyugalmát rendszeresen zavaró alkoholbetegeket. Tehát nem rehabilitációs
intézményként kapott engedélyt az otthon, ami megnehezítette a szakmai munkát, mert a szociális otthonokban bevált gondozási módszerek az előbb 70, majd
100 fő szenvedélybeteget ellátó intézményben nem voltak hatékonyak.

Társadalmi és szakmai fogadtatás
Mint ahogy napjainkban helyenként társadalmi ellenállásba ütköznek a kitagolásra készülő intézmények, úgy Kaskantyú település lakossága is félelemmel fogadta az otthon tervezett létrehozásának hírét 1989 februárjában. Mindent megtettünk azért, hogy a falu lakossága befogadjon minket, így többek között
kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az intézmény leendő 62 dolgozóját elsősorban
az 1057 fős település lakossága köréből választjuk ki. Minden 60 év feletti lakost
meglátogattunk a településen, „házi segítő szolgálatot” szerveztünk részükre, igény
esetén házhoz vittük az intézmény konyháján főzött ebédet – ez ma is így történik
–, kiváltottuk a gyógyszert, ha kellett, fát vágtunk. Kreatív foglalkoztatást biztosító műhelyeinket nyitottá tettük a településen élő gyermekek számára.
A munkatársak kiválasztásánál az elsődleges szempont a szenvedélybetegek
iránti előítélet-mentesség, az empátiakészség, a humánum és a munkaszeretet volt.
Csak másodrendű elvárásként fogalmazódhatott meg az egészségügyi, szociális,
esetlegesen addiktológiai szakmai ismeretek és gyakorlat megléte.
Az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépés történt a szociális területen dolgozók szakmai képzésében, így az intézményben is átértékelődött az új munkatársak
kiválasztásának szempontrendszere, s egyensúlyba került az elméleti és gyakorlati felkészültség és az emberi alkalmasság.
A kiválasztott dolgozók az intézmény tényleges megnyitása előtt 6 hónappal
már munkába álltak. Szakmai tapasztalatcserék sora következett: Ócsán, Dédestapolcsányban, Bácsborsódon, Dolinán, Pomázon, Rigópusztán – az ország
akkor működő összes szenvedélybetegeket ellátó szociális intézményében jártunk.
Dolgozóink a bácsborsódi szociális intézményben több héten át tanulmányozhatták a különböző osztályok szakmai tevékenységét a kiskőrösi ESZI-ben történt
elméleti felkészítés mellett. A Kalocsai Kórház Pszichiátriai Osztályán dr. Nyárádi Éva főorvos asszony és dr. Csábi Péter pszichiáter szakorvos, Kecskemét Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán dr. Szűcs Attila professzor és munkatársai
tartottak előadásokat a szenvedélybetegségek kialakulásának okairól, tüneteiről.
Megismertették munkatársainkkal az egészségügyi ellátásban alkalmazott terápiás módszereket, szakmai útmutatásaikkal segítették a kaskantyúi stáb felkészülését az új feladatra. Kiemelkedő szerepe volt az intézmény működését meglapozó
szakmai irányelvek megerősítésében, időnkénti felülvizsgálatában az Országos
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Alkohológiai Intézet elődjeként működő Alkohológiai Tudományos Módszertani
Központ első igazgató főorvosának, dr. Simek Zsófiának és a Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség főtitkárának, Fekete Jánosnak, akikkel
személyes konzultációk keretében tekintettük át az elért eredményeket, mikor
rendszeresen látogatva az intézményt szupervíziós lehetőséget biztosítottak a munkatársaknak.
Befolyásolta a szakmai munka hatékonyságát, hogy a felvételi kérelmeken a lakók aláírása szerepelt, ami arra utalt, hogy intézményi felvételüket önként kérik.
Az életútelemzések során aztán egyértelműen láthatóvá vált, hogy az önkéntesség
csak az esetek 10%-ában valódi. A háttérben a legtöbbször családi kényszer, családsegítő központok, hajléktalanszállók munkatársainak meggyőző érvei vagy a
lakóhely szerinti önkormányzat dolgozói által ösztönzött kérelem húzódott meg.
Tehát nem az addiktív viselkedés megváltoztatása iránti motiváció volt a felvételi
kérelem elsődleges oka. Ritka jelenség a munkánkat segítő meglévő betegségtudat
és a gyógyulásba vetett hit, hiszen a Harmónia Otthonba való bekerülésig átélt
eredménytelen kezelések a függők többségénél csökkentik az együttműködési
készséget. Az intézményben élők 50%-a előzőleg 1-től 10-ig terjedő alkalommal
már állt kórházi kezelés alatt, csupán átmeneti eredménnyel.
A lakókkal közösen speciális elemeket tartalmazó házirendet dolgoztunk ki,
amelyben egyéni elbírálás mellett engedélyeztük a kontrollált ivást, ez pedig az
addiktológia területén dolgozó szakemberek egy részében erős ellenállást váltott
ki. Több személynél az absztinencia távlati rehabilitációs célként jelent meg az
ápolás, gondozás mellett. A fokozatosság elvét követve kiemelt szakmai feladatként jelöltük meg – egyéni és csoportos foglalkozások keretében – a betegségtudat
mellett a szermentes életvitel iránti motiváció kialakítását, annak stabilizálását.
Magyarországon úttörő munkát végezve fogalmaztuk meg szakmai programunkat, végeztük munkánkat, és készítettük el az intézmény hosszú távú, 10 évre
szóló stratégiai programját, amely magában foglalta az egymásra épülő, rehabilitációs szemléletű, komplex szolgáltatást nyújtó integrált intézményi struktúra
kialakítására vonatkozó tervünket. Célként fogalmaztuk meg – amennyiben majd
arra jogszabályi lehetőség nyílik – az országos módszertani feladatok vállalását is.

MIBŐL TUDTUNK, ÉS MIBŐL LEHET „ÉPÍTKEZNI”?
A következetesen képviselt szakmai alapértékek mentén végezett munka sikerélményeiből, a folyamatosan szerzett új ismeretekből, a hazai és a külföldi jó gyakorlatok adaptációjából. A legtöbbet az 1992 óta a dániai Viborg megye Vibahoj
településén működő intézményben és a németországi Wilhelmsheimben működő
klinikán megismert szakmai munkából tanultuk.
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MEDIAN Klinik
Wilhelmsheim

A kitagolás új lehetőséget nyitott az intézményben élők előtt, mert tagadhatatlan tény, hogy a kényszerűségből több évig tartó bentlakásos szociális intézményi
lét olyan negatív következményekkel jár, mint a motivációk elvesztése, az interperszonális kapcsolatok beszűkülése, önállótlanság, függőség a személyzettől, a
lakótársaktól, a zárt intézményi életformától, tehát a hospitalizáció jelei több lakó
esetében tetten érhetők. Az intézményben dolgozók számára is szakmai kihívást,
a megújulás lehetőségét kínálják a kitagolással járó feladatok.
A rehabilitációs szemlélet, amely egyre nagyobb teret hódít, új perspektívát nyit
a szenvedélybetegek ellátásában, mert a rehabilitáció során a középpontban a szenvedélybeteg áll, de változik az egyes szereplők – segítséget kérő és segítő – aktivitása. Míg a folyamat kezdetén az utóbbi az aktívabb, a rehabilitáció előrehaladtával egyre inkább háttérbe kerül.
A hatékony szakmai munkát segítő módszerek a szenvedélybetegek szociális
ellátásában:
– elengedhetetlenül fontos a jogviszonyt megalapozó körültekintő előgondozás;
– személyre szabott, részletes megállapodás készítése;
– a szükségletekhez igazodó egyéni szolgáltatási/gondozási/rehabilitációs terv
rögzítése;
– a változás folyamatának naprakész követése, megbeszélése az ellátást igénybe
vevővel, a szakmai team tagjaival, s mindennek pontos dokumentálása;
– visszafogadásra kész család, társ, barát, közösség felkutatása, bevonása a rehabilitációs folyamatba;
– utógondozás, utókövetés.
Az ellátást igénybe vevők egyéni esetkezelésen, csoportos személyiségfejlesztő
tréningeken, munkára szocializáló és szabadidős programokon vesznek részt. Az
egyes ellátási formák között (ápoló, gondozóotthon, átmeneti otthon, rehabilitá-
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ciós célú lakóotthon, támogatott lakhatás, nappali ellátás) az egyéni szükségletekhez igazodó átjárhatóságot biztosítunk. Az önálló életvitelhez szükséges szociális
készségeket ebben a nyitott, integrált intézményrendszerben gyakorolják, ami elősegíti az eredményes reintegrációt.
Tapasztalataink szerint az ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek jelentős százalékának sok területen van szüksége készség- és képességfejlesztésre, ami egyéni és csoportos foglalkozások keretében is történhet. Fontos, hogy legyen elérhető
esetfelelős/mentor/szobanővér – egy olyan személy, akivel az aktuális gondjaikat
meg tudják osztani. Legyen meg a lehetősége az érdekvédelemnek, amelyet ellátotti önkormányzat, érdekképviseleti fórum, ellátott-, illetve betegjogi képviselő
is biztosíthat.
A foglalkozások kereteit egyéni szocializációs programban, szolgáltatási, fejlesztési, foglalkoztatási tervben célszerű rögzíteni, amely tartalmazza a fejlesztést
kívánó területek megjelölését s a szükséges módszereket. A lehetőségek széles tárháza áll rendelkezésre mindehhez: képzőművészet, színjátszás, biblioterápia, zene,
játék, mozgás, sport, tematikus szenvedélybeteg-, illetve visszaesést megelőző csoport, személyiségfejlesztő tréningek, szociálterápiás szerepjáték, alapfokú számítógépes ismeretek átadása, vetélkedők, önsegítő csoport, integrált képzésben történő részvétel, munkavállalás, társintézményekbe való látogatás.
Fontos feladat a felelős munkavállalásra történő felkészítés, melynek kiváló terepet adott a szociális foglalkoztatás, majd a fejlesztő foglalkoztatás két formája.
A fejlesztő foglalkoztatás célja munkafolyamatok betanítása és a foglalkoztatás
révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint felkészítés a védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő
önálló munkavégzésre.
Munkatörvény szerinti jogviszony azzal köthető, aki a 16. életévét betöltötte,
az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, intézményi jogviszonnyal
rendelkezik, a munkakör betöltéséhez előírt foglalkoztatás-egészségügyi orvosi
vizsgálat szerint a tevékenységre alkalmas, s részére egyéni foglalkoztatási terv
készül.
Szt. szerinti fejlesztési jogviszony azzal létesíthető, aki munka- és szervezetpszichológus által kiadott javaslattal vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat
eredményeképpen kiadott hatályos munkarehabilitációt javasló szakvéleménnyel
rendelkezik, s részére egyéni foglalkoztatási terv készül.
Aktív szereplőivé váltak az intézmények rehabilitációs tevékenységének az akkreditált foglalkoztatók, akik munkahelyet biztosítanak a rehabilitációban részt
vevő szenvedélybetegeknek. A Harmónia ISZI lakói számára a Kézmű Nonprofit
Kft. 1992-óta biztosít munkalehetőséget.
A munkaképesség visszanyerése, stabilizálása, a feladatokban való helytállás, s
ezáltal a siker, a mások általi megbecsülés kivívása, az önbecsülés mind hatékony
eszköz a rehabilitációs folyamatban.
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Olyan alapvető elveket kell betartani a munkaszervezés során, mint a folyamatosság, a személyre szabottság, a sikerélmény lehetősége. Kizárt a tartósan monoton, egyhangú, fejlődést nem segítő munkatevékenység. Elengedhetetlen a rendszeres és reális, anyagi és erkölcsi megbecsülés, mert ezek hiányában csökken a
munkamorál, munkamegtagadással kell számolni. Szükséges az eredmények közös értékelése, a visszajelzések. Nagy jelentősége van a folyamatos esetfelelősi kapcsolatnak az integrált munkahelyen alkalmazásban álló, rehabilitációban részt
vevő kliensek munkáltatóival.
2010. február 26-tól Szociális Foglalkoztatás Típusú Referenciaintézményként egy évig szakmai feladata volt az intézménynek a célcsoporttal (időskorúak,
fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, szenvedélybetegek) foglalkozó
intézmények szakmai támogatása. Az ábra jól szemlélteti az országos lefedettséget, illetve a feladat nagyságrendjét, hiszen 203 intézménnyel kerültünk kapcsolatba.
A munka önmagában nem jelent gyógyulást, de olyan feltételek teremthetők
vele, amelyek lehetővé teszik, annak az optimális környezetnek a kialakítását, ahol
az egyéb, gyógyulást segítő módszerek kedvezően hatnak a szenvedélybetegekre.
A foglalkoztatások köre igen széles a szociális intézményekben. Sok jó gyakorlatot ismerhettek meg a munkatársak és az ellátást igénybe vevők, amelyek adaptációja hozzájárult az intézmények szakmai munkájának fejlesztéséhez.

ORSZÁGOS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG
2001. január 1-től 2007. december 31-ig láttunk el országos módszertani feladatokat az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet 16–18. §-ában foglaltak betartása mellett.
Tudtuk, hogy jelentős szakmai eredményeket akkor érhetünk el, ha szoros kapcsolatot építünk ki a hazai szenvedélybetegek ellátását végző szociális intézményekkel. Ezek számáról, elhelyezkedéséről 2000-ben még nem állt rendelkezésre
pontos nyilvántartás. Nem, vagy csak elszigetelten volt jellemző a szakmai együttműködés a szenvedélybetegeket ellátó intézmények között. Újszerű volt a szociális szakmában ez a fajta „szolgáltatás”.
Arra is felkészültünk, hogy igen nehéz feladat lesz a különböző fenntartók – állami, egyházi, civil szervezetek, alapítványok által működtetett – más-más profilú (ápoló-gondozó, rehabilitációs célú, alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó, alkohol-, kábítószerfüggőket vagy viselkedési addikcióban szenvedőket kezelő)
intézmények összefogása.
Kérdőíves adatgyűjtés eredményeként 73, a szenvedélybetegek ellátását végző
szociális intézménytől sikerült információt gyűjteni. Az elkészült adatbázis
nagymértékben segítette az intézmények egymás közötti szakmai koordinálását.
2002-ben elkészítettük és megjelentettük a rendelkezésünkre álló adatokból a
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szenvedélybetegek ellátását végző intézmények almanachját, azzal a szándékkal,
hogy a területen lévő adatbázis hiányát valamennyire pótolja.
Az adatok feldolgozása alapján megtudtuk, hogy az ágazatspecifi kus munkakörben foglalkoztatottak száma 367,6 fő volt. A 73 intézmény területi elhelyezkedése egyenlőtlen az országban: 25% a fővárosban és annak vonzáskörzetében működött.
A szenvedélybetegek ellátását profiltisztán az intézmények 33%-a biztosította.
30%-uk ápoló-, illetve gondozóotthonként működött, 25,5% rehabilitációs intézmény volt, ahol az ellátást igénybe vevők önálló életvezetési képességének a kialakítását, helyreállítását határozták meg szakmai célként. 11%-uk átmeneti otthoni
ellátást nyújtott 1 év időtartamra, ami legfeljebb 1 évvel volt meghosszabbítható,
18,18%-uk pedig nappali ellátás keretében nyújtott szolgáltatást. A fennmaradó
intézményekben alacsonyküszöbű ellátás történt.
A válaszadók 39,28%-a megyei, 32,1%-a az egész országban nyújtott szolgáltatást. Városi és külterületi ellátási illetékességgel rendelkezett az intézmények
26,28%-a. A többi intézmény regionális területi illetékességű volt.
A szenvedélybetegek ellátását végző szociális intézmények 37,5%-ának a megyei
önkormányzat volt a fenntartója, de jelentősnek mutatkozott az alapítványok által
működtetett intézmények aránya is: 26,7%. Egyházi, egyesületi, városi önkormányzati fenntartásban működött az intézmények 30,45%-a.
A kérdőívet kitöltő intézmények összesen 3623 személyt részesítettek ellátásban, ebből szenvedélybeteg volt 1948 fő, akiknek megoszlása az addikció típusa
szerint: alkoholbeteg: 1509 fő, kábítószerfüggő: 275 fő, vegyes szerhasználó: 95 fő,
viselkedési addikcióval küzdő: 69 fő.
Az alkoholfüggők a legtöbben az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátást
vették igénybe. Ezt követte a rehabilitációs célú ellátás, a nappali ellátás, az átmeneti otthoni elhelyezés és végül az egyéb ellátást nyújtó intézményi szolgáltatások
igénybevétele.
A kábítószerfüggők a rehabilitációs ellátást, a nappali és az alacsonyküszöbű
ellátási formákat vették leginkább igénybe, majd az átmeneti ellátást és nagyon
kevesen az ápolást-gondozást nyújtó intézményi elhelyezést.
A vegyes szerhasználók által igénybe vett ellátási formák közül a legnépszerűbb
a nappali ellátás és az alacsonyküszöbű intézményeké volt.
A viselkedési addikcióban szenvedők túlnyomó részben a nappali és az ápolást-gondozást nyújtó intézményekben voltak megtalálhatók.
Az intézmények kérésünkre megfogalmazták rövid és hosszú távú céljaikat,
melyek közül több ma is aktuális lehet:
– a társadalom perifériájára szorult csoportoknak: a szenvedélybetegeknek, a kisebbségeknek, a hajléktalanoknak, a kallódó vagy bántalmazott gyermekeknek,
az AIDS-ben szenvedőknek az ellátása, rehabilitációja és társadalmi reintegrációja;
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– az ellátási színvonal megőrzése, emelése érdekében minőségbiztosítási rendszer
bevezetése;
– a szerfogyasztási szokások megváltoztatása, mérséklése, kontrollálása, az absztinencia fenntartása;
– a sikeres rehabilitáció megvalósítása érdekében speciális terápiás jellegű eljárások bevezetése, bővítése és alkalmazása;
– a terápiás célú munkavégzés tárgyi feltételeinek megteremtése;
– speciális addiktológiai képzettségű szakemberek, külső szakértők, segítők, lelkész, pszichológus és szociálterapeuta alkalmazási feltételeinek biztosítása;
– az ambuláns rehabilitációs programok továbbfejlesztéséhez a gondozói óraszám
emelése;
– az ellátórendszerek szorosabb, hatékonyabb együttműködése;
– a módszertani munka minőségfejlesztése;
– a dolgozók folyamatos továbbképzése, az addiktológiai ismeretek bővítése, szupervízió biztosítása;
– rehabilitációs célú munkahelyek létrehozása;
– az oktatás, képzés, átképzés lehetőségének személyi, tárgyi feltételeit biztosítani;
– új eljárások, módszerek adaptációja, kidolgozása, szocioterápiás módszerek bevezetése;
– középfokú addiktológiai képzés indítása;
– a kettős finanszírozás lehetőségének bővítése;
– naprakész szakmai adatbázis létrehozása, elérhetőségének biztosítása;
– az intézmények közötti információáramlás, kapcsolattartás elősegítése (szakmai
folyóiratok, módszertani hírlevelek stb.);
– költségarányos finanszírozás bevezetése;
– feladatspecifikus programiroda működtetése a folyamatos médiakampány szervezéséhez, a prevenciós programok, képzések koordinálásához;
– a szaktárcák szakmai egyeztetésének, együttműködésének erősítése;
– egységes minimumfeltétel-rendszer kidolgozása, mely a valós kezelési igény figyelembevételével határozza meg az egyes intézménytípusok személyi, tárgyi feltételeit, a szakmai protokollokat, programokat oly módon, hogy az ne sértse az
intézmények által követett gyakorlatot;
– egységes szakmai kollégium, amely irányt mutat, és továbbképzési feladatokat
lát el.
Az országos módszertan munkamódszerei voltak:
– intézményünk megismertetése, elfogadtatása érdekében kapcsolatfelvétel a szenvedélybetegek ellátását végző intézményekkel;
– szakmai műhelyek kialakítása, koordinálása igazgatók, főnővérek, mentálhigiénés feladatokat ellátó munkatársak részére;
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– a szenvedélybetegek gondozását végző komplex ellátórendszer kiépítésére vonatkozó jogszabályalkotási folyamat előkészítését segítő javaslatok gyűjtése, továbbítása;
– minőségbiztosítási rendszer bevezetésének támogatása;
– szenvedélybetegek nappali ellátása, átmeneti otthon működtetése során szerzett
tapasztalatok elemző értékelése, publikálása;
– szervezés alatt álló új, valamint már működő intézmények munkájának segítése, szaktanácsadás, konzultáció, szupervíziós, terepgyakorlati lehetőség biztosítása;
– országjáró szakmai napok szervezése, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, képzések, továbbképzések, vetélkedők szervezése;
– minisztériumi és intézményi kezdeményezésre külföldi szakmai tapasztalatcserék szervezése, amelyek lehetőséget adtak az ott látott modellek hazai adaptációjára (Dánia, Németország, Franciaország, Ausztria, Románia); Németországban
Herzogsagmühlében több alkalommal is;
– a holland–magyar MÁRIS Szeretetszolgálat támogatásával több esetben járhattak Hollandiában a területen dolgozó szakemberek, és szenvedélybetegeket ellátó
intézményeket látogathattak meg;
– szakmai segítségnyújtás Erdélyben, Zabolán a szenvedélybetegeket ellátó intézmény kialakításához, a szakmai célkitűzések megfogalmazásához;

Zabola, Mikes-kastély
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– szakmai ellenőrzések felkérésre;
– elektronikus, telefonos, személyes tanácsadói szolgáltatás biztosítása;
– Innovációs módszerek a szenvedélybeteg-ellátásban címmel többkötetes kiadványsorozatot készítettünk, hogy a jó gyakorlatokat a szakma számára megismerhetővé tegyük;
– megalapítottuk a Tükörkép című, félévente megjelenő újságot, mely hiánypótló
a szakmában, mert lehetőséget nyújtott a szenvedélybeteg-ellátás területén működő szociális intézményeknek munkájuk szélesebb körben való bemutatására,
valamint az ellátást igénybe vevők irodalmi és egyéb művészi alkotásainak közlésére az újság hasábjain;
– részvétel a Szociális és Családügyi Minisztérium szenvedélybetegek ellátását
érintő törvényalkotó, módosító munkájában;
– a szolgáltatásokban kötelezően vezetendő dokumentumok kidolgozása;
– a jó gyakorlatok összegyűjtése, közreadása;
– szakmai vetélkedők szervezése;
– Országos Társkapcsolati Tréningek szervezése;
– az ágazati minisztérium felkérése alapján 2006-ban országos felmérést készítettünk az időseket ellátó szociális intézményekben élő, szenvedélybetegséggel
küzdő betegekről. A kutatásba a megyei és települési önkormányzat fenntartásában működő időskorú személyek részére szociális szolgáltatást nyújtó 387 bentlakásos intézményt vontunk be, ahol az ellátottak száma 28 180 fő volt.

ÖSSZEFOGLALVA
Az elmúlt 25 év alatt jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül a szociális ellátórendszer. Számos új projekt segítette a szakmai megújulást, tette lehetővé a
minőségi munkavégzést. Ugyanakkor az is látható, hogy bármilyen erős a polarizáltság, akármilyen színes az „intézmény kínálati paletta”, az állampolgárok
gyakran mégsem igazodnak el benne. Szükséghelyzetben nem tudják, hol kérhetnek, kaphatnak segítséget.
Az egészségügyi és szociális szolgáltatásra igényt tartó szenvedélybetegek kiszolgáltatottsága nem fog csökkeni, helyzetük nem stabilizálódik, ha a jelenlegi
szolgáltatók nem tudnak hálózatban együttműködő, átlátható, az érintettek és az
„aggódó mások” számára könnyen megismerhető rendszert kialakítani.
Judith Landau családterapeuta az ARISE-modell alkalmazásában elért sikerek alapján hangsúlyozza, hogy a szenvedélybetegek kezelésében jelentős szerepet
kapnak az általa „jelentős másoknak”, máskor „aggódó másoknak” minősített
hozzátartozók, barátok, munkatársak, akiknek szerepe a mind nagyobb szám-
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ban megjelenő támogatott lakhatások kialakításával, működésével egyre jobban
felértékelődik.
Fontos, hogy a szenvedélybetegekre vonatkozó társadalmi attitűd megváltozzon, és hogy a korai kezelés személyi, tárgyi feltételei biztosítva legyenek. Egymásra épülő komplex, az átjárhatóságot, a lépcsőzetes rehabilitációs folyamatot lehetővé tevő intézményrendszerre van szükség hazánkban.
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Rákó Erzsébet

Szociálpedagógia a gyakorlat,
az oktatás és a kutatás tükrében

Magyarországon a rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági változások szükségessé tették a Szociális Törvény megalkotását. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szabályozta a rászorultak számára nyújtandó ellátások és szolgáltatások rendszerét. A szolgáltatások biztosításához
megfelelő képzettségű szakemberekre volt szükség, így a törvény bevezetésével
párhuzamosan egyre sürgetőbb feladat lett a szociális szakemberek képzése. Jelen
tanulmányban a felsőfokú szociális alapvégzettségek közül a szociálpedagógia
magyarországi megjelenését és jelenlegi helyzetét tekintjük át.
A politikai, társadalmi, gazdasági változások hatására 1987-ben létrejött a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, amely a társadalmi problémák kezelésére
vonatkozóan új szemléletet hozott, s nevében kormányzati szinten elsőként vállalta a szociális szakma támogatását. A minisztérium létrejöttével párhuzamosan
a Gesztori Bizottság jogutódaként megalakult a miniszter szakértői testülete, a
Szociális Képzési Bizottság (a továbbiakban SZKB), amelynek feladata a magyarországi szociális képzések felállítása és beindítása volt (Hegyesi, 1997; idézi Budai–Csoba–Goldmann, 2006).
„Az SZKB 1989 és 1990-ben áttekintette a szociális képzések indításának szakmai, pénzügyi, jogi feltételeit és az állami garanciavállalás lehetőségét. A Bizottság
tagjai a formális keretek kialakításán túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a tartalmi kérdések terén születő konszenzusoknak is, ezért a szakmában tanító tanárokat
kérték meg, hogy vegyenek részt a képzés egységes tartalmának a kialakításában.
A tantervfejlesztésre és az egyes iskolák közötti egyeztetésre a diplomák összehasonlíthatóságának és a nemzetközi standardokhoz való közelítése miatt volt szükség.
Így került sor 1990. február 2–6. között a Soproni Konferenciára, amely minden
képző szakember számára mérföldkő a szociális képzések történetében” (Budai–
Csoba–Goldmann, 2006, 54).
Az 1989/90-es tanévben indult el a szociálpedagógusok képzése az Esztergomi
Tanítóképző Főiskolán. A képzés kialakításához elsősorban német tapasztalatokat
használtak fel. Az első szociálpedagógus-képzési program 1990-ben Esztergomban készült el: ez a „soproni norma” alapján tartalmazta a szociálpedagógus-képzés minimumkövetelmény-rendszerét, valamennyi tantárgy célját, feladatait, a
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törzsanyagot jelentő főbb tartalmakat, erőforrásokat és a szakirodalmi bibliográfiát (Tordainé Vida, 2005).
„A képzéstartalmakat jelentősen befolyásoló sajátosság volt, hogy a képzések –
szinte evidensen – rendszerint igazodtak a képző intézmény fő profiljához, a helyben rendelkezésre álló oktatói állományhoz. A tartalmakat jelentősen befolyásolta,
hogy néhány szakon, különösen a pedagógusképzésekben, a ’90-es évek végén, még
inkább a 2000-es években, a hallgatói létszámok jelentősen csökkentek” (az Oktatási Hivatal statisztikai adatbázisa) (Soós, 2017, 34).
A szociálpedagógusokat képző jelenlegi intézmények jó része az esztergomi példából kiindulva teremtette meg azt az alapot, ahonnan a szociálpedagógia hazai
fejlődése elindult. A következőkben a szociálpedagógiát a következő három dimenzió mentén tekintjük át: a szociálpedagógia mint gyakorlati munka, mint oktatási tevékenység és mint kutatási terület. A három dimenzió egymással szoros
kapcsolatban van, amit jól szemléltet a következő 1. ábra:
Science

Academic
Discipline

Branch of
Research

Social Pedagogy

Education

Professional
activity

Practice

1. ábra. [Forrás: Hämäläinen, Juha: Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse Understandings, Conceptualisations and Activities, International Journal of Social Pedagogy,
Volume 1, Number 1, 2012. January 10.]

SZOCIÁLPEDAGÓGIA A GYAKORLATBAN
Magyarországon a szociálpedagógiai gyakorlat fő színterei a köznevelési intézmények, a gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények és a szociális szolgáltatások
rendszere. Ezeken kívül a jelenlegi szabályok szerint a munkaerőpiaci szolgáltatásokban, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál és államigazgatási szerveknél meghatározott munkakörökben is lehetséges szociálpedagógiai tevékenységet
végezni.
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A kliensekkel folytatott szociálpedagógiai munka lényegét jól szemlélteti a gyémánt-modell (Eichsteller–Holhoff, 2012), amely a szociálpedagógia azon alapelvét
szimbolizálja, miszerint minden ember értékes. Sokféle készség, képesség, ismeret
teszi egyedivé az embert, a gyémánt valamennyiünkben megtalálható. Minden
emberben megvan a képességek kibontakoztatásának lehetősége, a szociálpedagógus pedig ehhez járul hozzá, ennek elérésében támogatja a klienseket.
A szociálpedagógiában fontos elv a képessé tevés, a kapcsolatok, a boldogság és
a jólét elérése. Mindez egy holisztikus tanulási folyamatban valósul meg, a pozitív
tapasztalatokra építve.
2. ábra. (http://www.thempra.org.uk/social-pedagogy/key-concepts-in-social-pedagogy/
thempras-diamond-model/ (Letöltés ideje: 2018. 08. 28.)

A gyakorlati munka során a segítségre szorulók megnevezésére leggyakrabban
a kliens fogalmat használjuk, ami Storø szerint vitatható, mivel kissé ódivatú, és
alá-fölé rendeltséget sugallhat. Az utóbbi időben a szociálpedagógiában elterjedt
a szolgáltatásfelhasználó – service user – megnevezés is (Storø, 2013).
A szociálpedagógia klienseit többféle szempont szerint csoportosíthatjuk: életkor, gazdasági aktivitás, illetve egészségi állapot alapján. Így ide sorolható a gyermekek és ifjak korosztálya, s azok különböző csoportjai, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a hajléktalanok, a fogyatékossággal élő személyek, az idősek
és a munkanélküliek. A szociálpedagógia alanyai lehetnek továbbá a nemzetiségek, különös tekintettel a cigányságra; a menekültek, valamint mindazok, akik
valamilyen szempontból szükséget szenvednek. Más felosztás szerint a szociálpedagógus kliensei egyének, csoportok, családok, illetve közösségek.
Az elmúlt évtizedekben jelentős változás következett be a szociálpedagógusok
klienskörében. Thiersch (1994) hangsúlyozza, hogy a szociálpedagógia kliensei ma
már nemcsak a fiatalok, de az idősek is, vagyis a kliensek köre bővült. Thiersch
egy 2014-es interjúban a szociálpedagógia két nagy területét különíti el. Az egyik
csoportba sorolja a családok támogatását, a fiatalok segítését, oktatását-nevelését,
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a másik nagy feladatkört pedig a szociális problémák, a migráció, a bűnözés, a
bűncselekmények, az alkoholproblémák kezelésében látja.
„A szociálpedagógia tradicionális gyakorlati területei közé tartoznak a gyermekek, fiatalok bentlakásos intézményei, a hátrányos helyzetűekkel való munka minden életkori csoportban, a különböző fogyatékossággal élő személyek segítése szintén
minden életkorban, valamint a fiatalokkal való közösségi munka” (Kornbeck-Lumsden, 2009, 124).
A hazai gyakorlatban a fentieknek megfelelően a szociálpedagógusok egyének,
családok, csoportok, közösségek segítésével foglalkoznak, függetlenül az egyének
vagy tagok életkorától, állapotától.
Egy 2016-os vizsgálatban a hazai szociális munka BA- és a szociálpedagógiai
BA-képzéseket hasonlítottuk össze. A képzésre vonatkozó jogszabályok, a szociálpedagógiai BA- és szociális munka BA-szak összeméréséhez felhasználtuk a szakokra vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket. Elemeztük 7 szociális
munka BA- és 7 szociálpedagógiai BA-képzés tantervi hálóját. Megállapítottuk,
hogy a szociális munka és a szociálpedagógia kapcsolatára a divergencia jellemző.
Megvannak azok a különbségek, amelyek az akkreditációs követelmények által
előírt szaktávolság szempontjából is lényegesek. Ezzel szemben a szociális szakemberek elhelyezkedési lehetőségeit a konvergencia jellemzi. Az alkalmazást szabályozó rendeletek nem tesznek különbséget a felsőfokú szociális képzettségek
között (Rákó, 2017). A jelenlegi szabályozás szerint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézményekben intézményvezetőként, szociális munkatársként,
fejlesztő pedagógusként dolgozhatnak a szociálpedagógusok. Ugyanez a lehetőség
a fejlesztő pedagógus munkakör kivételével a szociális munkások számára is adott
(1/2000 01. 07. SZCSM-rendelet).
Szöllősi (2017) a professzionalizáció szempontjából zavaró körülményként említi többek között azt, hogy az egyes munkakörök sokféle szakképesítéssel betölthetők, azaz a szociális szakemberek nem monopolizálják ezeket a munkaköröket.

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA MINT OKTATÁS
A szociálpedagógia szak születését követő időszakban több jelentős állomás következett, ami befolyásolta az oktatást. A 6/1996. (I. 18.) Kormányrendeletben „a
szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményei” szerint két
főiskolai és két egyetemi szintű szak tartozott a szociális szakcsoportba: nevezetesen főiskolai szinten a szociális munkás és szociálpedagógus szak, egyetemi szinten pedig szociálpolitikus és szociális munkás szak (1996. december 31-ig még
ehhez a szakcsoporthoz tartozott a szociális szervező is.) A 77/2002. (IV. 13.) Kormányrendelet „a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéséhez illeszkedő kiegészítésében” egyrészt megerősítette, másrészt
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pontosabbá tett azokat az elvárásokat, amelyeknek a képzés során meg kell felelni
(Kissné Korbuly, 2009).
2005-ben került sor a szociálpedagógia szak (újra)alapítására, majd a szakindítási kérelmek beadására. A szakalapítást a képző intézmények közösen, konzorciumban dolgozták ki.
A képzésben a következő jelentős lépést a bolognai kétciklusú képzésre való áttérés jelentette, ami 2006 szeptemberétől valósult meg. A bolognai folyamat keretében új képzési struktúra alakult ki: az alapszak bachelor (BA), a mesterszak MA
és a doktori képzés, a PhD.
Hosszú ideig a 15/2006. (IV. 03.) OM-rendelet szabályozta az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit. Ennek megfelelően alakult ki
a BA-szakon az a képzési tartalom, amely társadalomtudományi, neveléstudományi, pszichológiai, jogtudományi, egészségügyi és egészségtudományi ismereteket egyaránt tartalmaz.
A képzés maga gyakorlatorientált, és a korábbiakban említett színtereken való
munkavégzésre készít fel. Az elméleti alapozás lehetővé teszi a tanulmányok mesterképzésben történő azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő
folytatását. Jelenleg a 18/2016 (VIII. 05) EMMI-rendelet határozza meg azt a tudást, képességet, attitűdöt, autonómiát és felelősséget, amellyel a BA- és az MA-szakon tanulóknak rendelkezniük kell.
Jelentős előrelépés a szociálpedagógia mesterszak indítása, amelyre hosszas
előkészítő munka után először 2018-ban nyílt lehetőség. A szakon a képzési és a
kimeneti követelményeknek megfelelően többek között vezetési, szervezési ismereteket tanulnak a hallgatók, párhuzamosan a szociális, a pedagógiai, a pszichológiai és a szociálpedagógiai ismeretek magasabb szintre emelésével.
A tudományos utánpótlás biztosítása szempontjából is kiemelten fontos a szociálpedagógia MA-szak indítása. Az ismeretek magasabb szintű elsajátítása mellett a hallgatók kutatási gyakorlatra tesznek szert, ezáltal felkészülhetnek a PhD-tanulmányok folytatására.
A szociális képzések átfogó vizsgálatára 2015-ben került sor. Balogh és mtsai
(2015) a magyarországi szociális képzések helyzetét elemezték mind a hallgatók,
mind az oktatás személyi és tárgyi feltételeit tekintve. 25 képzőhelyen terjedt ki a
vizsgálat az alap- és a mesterszakokra, valamint a doktori iskolákra. Elsősorban
szakfelelősöket és tanszékvezetőket kérdeztek a képzésekről. A kutatás további
módszerei a szakirodalom-elemzés, a jogszabályelemzés, felsőoktatási adatbázisok elemzése, interjúk felvétele és elemzése, valamint a képzőhelyek által készített
önértékelések s az ezek alapján készült SWOT-analízis volt. A következőkben ebből a kutatásból mutatunk be néhány eredményt, elsősorban a szociálpedagógiára vonatkozóan, hozzátéve, hogy a hallgatói létszámok erőteljes csökkenése pontosan megegyezik a szociálismunkás-képzéseknél tapasztalható, ugyancsak
lefelé mutató tendenciával (ennek okai külön elemzést igényelnek).
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3. ábra. (Forrás: Balogh és mtsai: Szociális képzések monitoringvizsgálata. Felsőfokú szociális képzések, kutatási jelentés, 2015)
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A hallgatók száma a felsőoktatás expanziójával párhuzamosan folyamatosan
emelkedett. A 3. ábrán jól látható, hogy a képzés csúcspontja a 2000-es évek közepére tehető, amikor főként levelező formában több mint 5000 hallgató tanult
szociálpedagógia szakon. „2001-ben már 5629 fő tanult ezen a szakon, 200 fővel
több, mint a szociális munka szakon. A hallgatói létszámnövekedés egészen 2005ig tartott. A csúcsévben 7300 feletti hallgató volt. Mára ez a szám jócskán megcsappant, a 2014/2015-ös tanévet csupán 1300-an kezdték meg” (Balogh és mtsai, 2015).
A felvételizők számának jelentős csökkenését vonta maga után a 2013-ban bevezetett emelt szintű érettségi követelménye, ami az azóta eltelt 5 évben is érezteti hatását. A további hallgatói létszámcsökkenést – az összes munkarendet tekintve – jól illusztrálja, hogy míg a 2015/16-os tanévben szociálpedagógia BA-szakon
országosan 910 fő tanult, addig 2017/18-ra közel száz fővel kevesebb, 814 fő vett
rész szociálpedagógia szakos képzésben. Ugyanezt a két tanévet nézve a szociális
munka BA-szakos hallgatók száma szintén csökkenést mutat 2015/16-hoz képest.
2017/18-ra pedig 1157 főről 1028 főre fogyott a hallgatók létszáma (Oktatási Hivatal, 2018).
„[A] 2000-es évek magas hallgatói létszámai az igencsak felfuttatott levelező képzéseknek voltak köszönhetők. A levelező tagozaton tanulók száma ezekben az években több mint kétszerese volt a nappali tagozat hallgatóinak. A 2005-ben megindult
létszámcsökkenés 2008-ig bár számosságában nem, de arányaiban ugyanúgy érintette a két képzési formát, de 2008 után a nappali képzés visszaesése 2012-ig megtorpant, a levelező képzésé pedig napjainkig folyamatos. Mára már többen tanulnak
nappali tanrend szerint” (Balogh és mtsai, 2015).
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Temesváry (2010) a szociális képzések 2008. évi adatainak elemzése során szintén arra a megállapításra jutott, hogy a szociálpedagógus hallgatók közül kétszer
annyian tanulnak levelező tagozaton, mint nappali képzésben.
A Balogh és mtsai (2015) által tapasztalt változás a 2017/18-as tanévben is fennáll, vagyis mind a szociális munkás BA – összesen országosan 539 fő nappali, 489
fő levelező –, mind a szociálpedagógia BA-szakon – összesen országosan 432 fő
nappali, 382 fő levelező – többen tanulnak nappali tagozatos munkarendben. Ezalól kivétel a Debreceni Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, ahol a korábbi évekhez hasonlóan a levelező tagozaton nagyobb számban tanulnak szociálpedagógus hallgatók (Oktatási Hivatal, 2018).
1. táblázat. A négy legjelentősebb szociális felsőoktatási szakon diplomát szerzők száma
2014-ig (fő). Goldmann Róbert saját adatgyűjtése az OH adatai alapján. (Forrás: Balogh
és mtsai: Szociális képzések monitoringvizsgálata. Felsőfokú szociális képzések, kutatási
jelentés, 2015.)

1989–1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
összesen

(általános)
szociális
munkás
1980
557
464
597
707
719
777
925
1066
941
949
738
569
557
646
654
12 846

szociálpedagógus
1482
497
826
1136
1180
1172
1180
1327
1201
1127
1369
745
400
291
417
472
14 822

okleveles
szociális
munkás
98
42
47
30
28
67
53
66
69
84
70
89
63
61
72
55
994

okleveles
szociálpolitikus

összesen

400
119
156
162
171
132
163
196
160
142
117
112
59
78
59
58
2284

3960
1215
1493
1925
2086
2090
2173
2514
2496
2294
2505
1648
1091
987
1194
1239
30 946

Az 1. táblázat adatai szerint a képzések indulása óta a szociális felsőoktatás négy
meghatározó alapszakja a mai napig a főiskolai, majd alapszintű szociális munka
és szociálpedagógia, valamint az egyetemi mester szociális munka és szociálpolitika szak. „Napjainkig megközelítőleg 31 ezren szereztek végzettséget e szakokon.
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Közülük legtöbben szociálpedagógusok (48%), akiket a főiskolai és alapszintű szociális munkások követnek (42%). Az egyetemi szakos diplomát szerzők az összes
végzettek 10%-át teszik ki” (Balogh és mtsai, 2015).
Az elmúlt években jelentős változás a felsőoktatásban a duális képzés bevezetése, amire a szociális képzések közül a szociális munka BA-hallgatóknak van lehetőségük. A hallgatók minősített gyakorlóhelyeken szereznek munkatapasztalatot, már az elméleti képzés ideje alatt fejlesztik szakmai kompetenciáikat. Jelenleg
öt helyszín kínál lehetőséget a duális képzésre: a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Kodolányi
János Egyetem. A szakmai gyakorlatot biztosító partnerintézmények között önkormányzatok, szociális intézmények, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és alapítványok is találhatók. A duális képzés lehetővé teszi a szociális intézmények aktív bekapcsolódását a képzésbe, az intézmények maguk is kereshetik a
felsőoktatási intézményeket, s egy kidolgozott protokoll mentén tevékenykedhetnek együtt a felsőoktatási intézménnyel.

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS A KUTATÁS
A szociálpedagógia az egyén társadalmi integrációjának kérdéseire koncentrál az
elméletben és a gyakorlatban. Az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatban van
egymással, a szociálpedagógiai elméletek megalkotásához szükség van az empirikus kutatásokra (Hämäläinen, 2003).
A szociálpedagógiai kutatások – témáikat tekintve – sokfélék. Magyarországon
is kialakult-formálódik az a tudományos közösség, amelynek tagjai ezen a területen végzik tevékenységüket. A szociálpedagógia tudománytörténeti értelmezése
során Sárkány (2017) megállapítja, hogy a szociálpedagógia folyamatosan megújulni, „modernizálódni” képes tudományterületként áll előttünk. „A szociálpedagógiát mint tudományt eltérő diszciplináris megközelítések és szakmaelméleti
megfontolások jellemzik. Ennek köszönhetően a szociálpedagógia elméleti szempontrendszere egyfelől interdiszciplináris, másfelől viszont a konkrét szakmai tevékenységeknek megfelelően cselekvésközpontú” (Sárkány, 2017, 43). Szöllősi (2017)
Erath (2010) ökológiai modelljét továbbfejlesztve alkotta meg a szociális munka
és a szociálpedagógia tudományos művelésének modelljét.
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4. ábra. A szociális munka és a szociálpedagógia tudományos művelésének ökológiai modellje. (Forrás: Szöllősi Gábor: Szociális munka és szociálpedagógia – tudományos diskurzusok, kutatási területek, in Nagy Ádám (szerk.): Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógia a XXI. században, 2017, 95.)

A szerző az egyes kontextusok tartalmát a következőkben foglalja össze:
Társadalmi kontextus: azok a társadalmi tények és összefüggések, melyek a szociális munka / szociálpedagógia tárgyát képező helyzeteket meghatározzák.
Egyéni kontextus: azok a biológiai, pszichológiai, viselkedési, kulturális, szocializációs, kapcsolati és más tényezők, melyek az egyén (család, csoport, közösség)
helyzetét meghatározzák.
Szakpolitikai kontextus: azok a közpolitikai, jogi, finanszírozási, szervezeti stb.
tényezők, melyek a köztevékenység céljait és eszközeit meghatározzák.
Szakmai kontextus: azok az elméleti és gyakorlati tényezők, melyek a szociális
munka, illetve a szociálpedagógia identitását, szemléletét, működési területét, céljait, módszereit, hatásrendszerét stb. meghatározzák. Ennek legjellegzetesebb elemei: a szociális munka elméletei, modelljei, módszerei, továbbá praxisa; másrészt a szociálpedagógia elméletei, modelljei, módszerei, továbbá praxisa (Szöllősi, 2017, 95).
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Rosendal Jensen, N. (2013) a szociálpedagógiai kutatásokat a következők szerint
tematizálta:
– empirikus kutatások megvalósítása, elméletek alkotása;
– a szociálpedagógia további klasszifi kációja, funkcióinak meghatározása;
– a kutatásokhoz testreszabott eszközök fejlesztése;
– a szervezeti struktúrák értékelése a munka szervezeti és szakmai formájaként;
– a jelenlegi szakmai gyakorlatok értékelése;
– koncepciók és azok gyakorlati használatának megfogalmazása mind beavatkozási, mind szervezeti szinten.
A kutatások eredményei segítik az új elméletek létrejöttét, az oktatásban a korszerű, aktuális ismeretek megjelenését, a gyakorlat számára pedig választ adhatnak egy-egy probléma ok-okozati hátterének feltárására, a beavatkozási irányok
megfogalmazására.
A fentiekben bemutatott modellek, témák keretet adnak a szociálpedagógiai
kutatások megvalósításához, a praxis oldaláról pedig témául szolgálhat a 25 éve
megalkotott Szociális Törvény által szabályozott szolgáltatások szervezése, működése és a keretei között végzett szociális szakmai tevékenység.
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Horváth-Takács Bernadett – Maróthy Márta – Varga Péter

Hajléktalanellátás

Ennek az írásnak a szerzői a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársai. Nem
volt célunk, és a cikk keretei sem teszik lehetővé, hogy részletesen áttekintsük a
hajléktalansággal, a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos jogszabályokat és azok
változásait. A Szociális Törvény 25 éves évfordulója jó lehetőséget teremt arra,
hogy röviden képet adhassunk az ellátórendszer kialakulásáról, helyzetéről, számba vegyük az előnyeit, hátrányait, felvillantsunk néhány újabb törekvést. Sajátos
módja volt a hajléktalanellátással kapcsolatos jogszabályok alakulásának, hogy
kényszerhelyzetben, sebtében kialakított szolgáltatásokat szabályoztak jogi értelemben a létrehozásukat követően. A mindenkori helyzetre adott válaszok meghatározóak voltak az intézményi evolúció szempontjából. Látnunk kell azonban,
hogy a kezdeti intézkedések gyorsasága – ami érthető volt a ’90-es évek eleji gazdasági és társadalmi válság idején – nehezen fenntartható ellátórendszert eredményezett, amely sokszor nem is rá tartozó feladatokat lát el, ám amelynek hiányában, ha jön a hideg, rettentő nehéz helyzet állna elő.
De kezdjük az elején…
A hajléktalan emberek tömeges megjelenése 1989–90 telén a hazai nagyvárosok
utcáin, pályaudvarain, aluljáróiban felkészületlenül érte mind a politikát, mind
pedig a magyar társadalmat. A rendszerváltással és a piacgazdaság megjelenésével összeomló állami és nagyvállalati szociálpolitika helyét még nem vette át az
önkormányzati szociális gondoskodás, így nem volt a problémának felelőse, sem
a hajléktalanokkal foglalkozó intézmények, azonnal elérhető pénzbeli támogatások, étkezési és tisztálkodási lehetőségek, szállások. Magát a „hajléktalan” fogalmat is ekkor ismerte, tanulta meg a közvélemény. Mivel a politika eszköztelen volt,
az utcán élők számára az első menedékhelyeket civil és karitatív szervezetek nyitották meg volt szovjet laktanyákban, munkásőr-laktanyákban, barakkokban, hajón, vonaton; így kezdődött a hajléktalanság kezelése kényszerűségből, az életmentő „tűzoltó” megoldások útján. 1990-től a központi kormányzat pályázati
forrásokkal kezdte támogatni azokat a helyi civil és állami szervezeteket, amelyek
hajléktalanellátásra vállalkoztak, és megkezdte a hajléktalanellátó intézményrendszer kiépítését. A kezdeti intézmények működési tapasztalatai alapján a rendszerfejlesztési elképzelések az ellátások kiépülésével párhuzamosan fogalmazódtak
meg, s ez határozta meg az ellátórendszer megszervezését. Az ehhez szükséges jogi
szabályozás, szakmai sztenderdek, finanszírozási módszerek kidolgozása is csak
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1991-től kezdődött. A ’90-es évek második felére az emberi alapszükségletek kielégítése és az életet veszélyeztető nyomor enyhítése céljából kialakult, és intézményeiben megszilárdult egy országos hajléktalanellátó rendszer, amely a kezdeti
évek sürgető teendőinek ellátására jött létre. Az ellátórendszer alapvető szerkezete és infrastruktúrája a mai napig megmaradt. A szolgáltató intézmények nagy
része olyan épületben folytatja tevékenységét, amely eredetileg más célra épült.
Jellemzőek a hazai és uniós forrásból támogatott szakmai programok, újító jellegű
projektek. A hosszabb távon is sikeres, jó gyakorlatnak tekinthető projekteket
azonban rendszerszinten általában nem vezetik be, pedig jelentősen javíthatnák
a helyzetet.

A 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY ÉS A HAJLÉKTALANELLÁTÁS
A ’90-es évek elején merült fel a kérdés, hogy a hajléktalan emberek ellátását külön törvényben kellene-e szabályozni, vagy inkább egy egységes szociális törvény
része legyen. Mint tudjuk, végül az utóbbi álláspont érvényesült. Mindenesetre a
hajléktalanok egyike lettek annak az öt ellátotti csoportnak – az idősek, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek mellett –, akikről
az állam a Szociális Törvényben rögzítve gondoskodni köteles, és akiket sajátos
problémáikhoz igazodó szakosított szolgáltatások és ellátások illetnek meg. Mind
a hajléktalanokat is magába foglaló egységes szemlélet, mind a hajléktalanok kötelezően ellátandó társadalmi csoportok közé emelése máig meghatározó és előremutató vonása a Szociális Törvénynek.
A szociális szolgáltatások és ellátások egységes törvénybe foglalása természetes
keretet teremthet a különböző szociális szakterületek együttműködéséhez. A hajléktalanügyben például lehetne prevenciós céllal a családsegítéssel közösen dolgozni, vagy integrációs céllal közös nappali ellátásokat, tartós bentlakásos intézményeket működtetni más fenntartókkal. Érdekes és sajnálatos módon azonban
a szolgáltatások és ellátások célcsoportonként külön-külön épültek ki és maradtak
fenn, miközben az intézményrendszer ilyen mértékű szakosodása indokolatlan,
és a hozzáférést szűkíti.
Kétségtelen, hogy a hajléktalanság problémái több vonatkozásban feszegetik az
egységes Szociális Törvény kereteit. A törvény számos kivételt rögzít a hajléktalanokkal kapcsolatosan, kezdve a szolgáltatások és ellátások fenntartására kötelezettektől az intézményekben elhelyezhetők számán át a szolgáltatásnyújtás korlátozásáig. Az egységes törvénybe való nehézkes illeszkedésnek számos oka van, de
elsősorban a hajléktalan személyek speciális élethelyzetéből és sajátos szükségleteiből fakad. Az elmúlt évtizedekben kialakult hajléktalanellátó rendszer tekinthető a szociális védelem egyik utolsó bástyájának, amely részben képes a speciális
igények átmeneti kielégítésére. A kivételek bőséges számával szemben deklarált,
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speciális hajléktalanjogként sajnálatos módon csak három elem jelenik meg: az
emberi méltóság védelme, beleértve az alapvető tisztálkodás és nyugodt pihenés
biztosítását, a szolgáltatás korábbi életvitelhez kötésének tilalma és a postacím
biztosítása. Fájóan hiányzik a speciális hajléktalanjogok közül a lakhatás joga és
garanciája, valamint a hajléktalanoknak címzett szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz
jutás igénybevételének módja és garanciája.
Nehezen megragadható fogalom, de a törvény megkísérli a hajléktalan személy
fogalmának meghatározását. A szakmában jól ismerten és sokszor kritizáltan a
törvényben egyszer megjelenik a hatósági-igazgatási hatáskört a bejelentett lakóhely alapján megragadó (első) hajléktalandefiníció,1 másfelől az a lakhatási hiányt
leíró (második) definíció,2 melynek alapján egyes szolgáltatásokat (étkezés) és ellátásokat (szállás) kötelező biztosítani, illetve amely ellátásokat a lakhatás hiányára hoztak létre (éjjeli menedékhely és átmeneti szállás).
Tudjuk, hogy az igazgatási szemléletű (első) hajléktalandefiníció részben szűkebb, részben tágabb, mint a hajléktalanok köre (azaz valakinek lehet bejelentett
lakóhelye, de valójában nincs hol laknia, és ténylegesen hajléktalan, s fordítva: lehetséges, hogy valakinek nincs bejelentett lakóhelye, de lakik valahol, és ténylegesen nem hajléktalan). Azt ellenben nem tudjuk, hányan maradnak ki a pénzbeli és természetbeni ellátásokból a megfogalmazás miatt.
Tudjuk azt is, hogy a hajléktalanszolgáltatások és ellátások igénybevétele során
a szakmában dolgozók nem vizsgálják a kapujukon belépő személyek éjszakázási
lehetőségeit, azaz a (második) hajléktalan definíciónak való megfelelést, hanem
egyszerűen azt tekintik hajléktalannak, aki a hajléktalanellátást igénybe akarja
venni. Ez a gyakorlat persze csak addig működőképes, amíg a szolgáltatás olyan
színvonalú, hogy más rászoruló csoportokat tömegesen nem vonz. Pár éve szóbeszéd volt a szakmában a fővárosi éjjeli menedékhelyeken megszálló szabolcsi építőbrigádokról, amelyeknek a munkáltatójuk e formában kívánta biztosítani a szállást, és bizonyosan igénybe veszik a nappali melegedők krízis jellegű ételosztásait
és zuhanyozási-mosási lehetőségeit lakásban élő szegény emberek is. Mivel azonban nem szorítják ki a hajléktalanokat az ellátásból, nemigen akadhat olyan kőszívű szociális munkás vagy intézményvezető, aki a jogosultság vizsgálatának
amúgy is ingatag talajára lépne.
A Szociális Törvényben a (második) hajléktalandefiníció továbbutal egy olyan
hajléktalan-élethelyzet leírására, amely bár a kezdetektől a „hajléktalan” meghatározás része, az elmúlt évtizedek alatt változatlanul határozatlan tartalmú, ezért
sajnálatosan végrehajthatatlan és megkövetelhetetlen maradt. Ez a szakmában jól
1

A törvényi szöveg jogi utalásait feloldva: E törvény – a szociális igazgatási eljárás, a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott eljárások – alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem
rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás.
2
Hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
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ismert és szintén sokszor vitatott élet és testi épség veszélyeztetettsége. Ha a veszélyeztetettség fennáll, a települési önkormányzatnak kötelező teendői vannak,
és költségei egy részét visszakövetelheti.3 A megfogalmazás kifejezetten krízishelyzetre utal, mégsem mozgósítja az e szituációba kerültek érdekében a települési önkormányzatokat. Ennek oka, hogy a törvény nem határozza meg, pontosan
milyen körülmények veszélyeztetik az életet és a testi épséget. Az önkormányzati
vezetők általánosan úgy vélekednek, hogy a szociális étkeztetéssel és az erre kötelezett településeken működő éjjeli menedékhelyekkel a közelebbről meg nem határozott veszélyhelyzetet már eleve elhárították. Senki nem vizsgálja ezeknek a
szociális segítségeknek a (közelebbről meg nem határozott) veszélyhelyzetben való
elérhetőségét: hogy ténylegesen jut-e a rászorulónak étel, hogy befér-e a rászoruló
a hajléktalanszállásra, s hogy egyáltalán el tud-e jutni oda. A szakmánkban „pozitív zéró tolerancia” néven született már javaslat a veszélyhelyzet konkrét definiálására, e javaslatnak elemei pedig 10 év után, a vöröskód-riasztás fogalmának
bevezetésével bekerültek a Szociális Törvénybe. A vörös kód meghatározza a vészhelyzet fogalmát és a bentlakásos szociális intézmények teendőit. Mindeközben
az önkormányzati felelősség és teendők vészhelyzeti konkretizálása továbbra is
hiányzik.
A „hajléktalan” és a „hajléktalanság” fogalmi megközelítése a jogalkotásban is
tükröződik. 1948 előtt a hazai hivatalos szóhasználatban a „hajléktalan” jelentése a szállók, menhelyek, közterületek lakóin túl a „lakástalanokat” is magában
foglalta, a mai európai/angolszász szóhasználatban pedig a „homeless” jelentése
általában még ezen túlmenően az elfogadható színvonal alatti, a túlzsúfolt lakásban élőket is jelöli. Ezzel szemben nálunk a rendszerváltás utáni sajátos helyzetben a „hajléktalan” megjelölés elsősorban a „csövesek”, „csavargók”, „fedél nélkül
élők” humanizált meghatározásaként jelent meg,4 mivel a közvélemény és a politika figyelmét az 1989-es, 1990-es években elsősorban a „hajléktalantársadalom”
szélsőséges, jól láthatóan megjelenő formái keltették fel. A felmerülő igényre adott
válaszok alapvetően a kríziskezelésre koncentráltak. Ezek a – talán ideiglenesnek
gondolt – szolgáltatások és ellátások kerültek át a szociális jogalkotásba. A hajléktalanellátás területén máig érvényesül ez a tendencia. Így jelent meg a jogalkotásban például a téli időszakban a szállások fokozott igénybevételére az úgynevezett
időszakos férőhelyek szabályozása, a hajléktalanellátás diszpécserszolgálatai, a
vörös kód fogalma. A hajléktalanság területén a gyakorlatban kialakult szociális
3
7. § (1)A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya
a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (2) Az ellátást biztosító követelheti az (1) bekezdés alapján kifizetett rendkívüli települési támogatás megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szervtől.
4
Bényei Z. – Gurály Z. – Győri P. – Mezei Gy.: Tíz év után – Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról,
1999.
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támogatásfajták annál könnyebben válnak a jogi szabályozással alátámasztottan
rendszerszerűvé, minél közelebb állnak a kríziskezeléshez.
A Szociális Törvény a hajléktalanok ellátására lényegét tekintve a következő ellátási formákat határozza meg:
– utcai szociális munka;
– nappali melegedő;
– éjjeli menedékhely;
– hajléktalan személyek átmeneti szállása;
– hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye;
– hajléktalanok otthona.
Határterületként megemlíthető a népkonyha és a családok átmeneti otthona,
és talán a hajléktalanok egészségügyi ellátása még úgy is, hogy az utóbbi deklaráltan nem tartozik a Szociális Törvény hatálya alá.

Az ellátórendszerről
A rendszerváltáskor különlegesnek és tiszteletre méltónak számított, ha valaki
hajléktalan emberek segítésében vett részt. Az ellátórendszer nyilvánvaló eredményei ellenére a lakosság számára úgy tűnhet, hogy a hajléktalanok száma nem
csökken. Mindez abból következik, hogy a közterületeken, aluljárókban továbbra
is jelentős számú hajléktalannal lehet találkozni. A hajléktalanoknak ez a viszonylag szűk rétege látványos jelenlétével azt sugallja, hogy a helyzet az elmúlt 28 évben egyáltalán nem változott, pedig sok minden történt azóta, hogy a Blaha Lujza
téri aluljáróban több száz hajléktalan telepedett le. Kritikaként fogalmazódik meg
az is, hogy a hajléktalanellátás túl költséges. Ez igaz, mert minden intézményesült
ellátás sokba kerül, különösképp a bentlakásos intézmények. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hajléktalanellátó intézményekben időnként olyan feladatok
is adódnak, amelyek más ellátási formához tartoznának. Számos esetben az intézményt olyan hajléktalan veszi igénybe, akinek jóval költségesebb ellátásra lenne
szüksége az egészségügy, az idősellátás vagy például a pszichiátriai területén. Az
alábbiakban a teljesség igénye nélkül kísérletet teszünk az ellátórendszer előnyeinek és hátrányainak összefoglalására.
A jelenlegi ellátórendszer előnyei főbb vonalakban:
– a szociális védelem utolsó vonalát jelenti;
– a krízisellátás vonatkozásában megbízhatóan szolgáltat, megfelelően szervezett;
– nagy tömeg egyidejű befogadására alkalmas (a hideg időszakban 11 ezer szállást nyújtó férőhely érhető el, a nappali melegedők több mint 6000 főt képesek befogadni);
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– szűk keretek között, de képes lakhatási problémákat kezelni;
– a működtetési költség más szállásnyújtási szolgáltatásokhoz képest alacsony;
– társadalmi ismertsége a többi szociális szolgáltatáshoz képest széles körű;
– a jelenlegi rendszer sok önkéntes munkát és nagyon nagy mennyiségű adományt képes az ellátottak részére mozgósítani;
– minden ellátottal foglalkozik, akivel más ellátás nem akar, vagy nem tud törődni.
A jelenlegi ellátórendszer hátrányai főbb vonalakban:
– az ellátás/elhelyezés egy része zsúfolt tömegszállásokon történik;
– a közterületen élők számára különböző okok miatt, de számos esetben nem
nyújt alternatívát;
– az integrálható ellátottak számára is főként csak projektszinten (megfelelő
hosszú távú garanciák nélkül) képes alternatív megoldásokat nyújtani (pl. lakhatástámogatási program);
– a hajléktalanellátásból csak korlátozott számban állnak rendelkezésre kivezető utak akár más intézmények felé, akár az önálló lakhatás felé;
– nem megfelelően célzó, és nem integratív;
– minden ellátottal foglalkozik, akivel más ellátás nem akar, vagy nem tud törődni.
A legtöbb előnyösnek vélt jellemző magában rejti a hátrányosakat is, és olyat is
találtunk, ami egyaránt tekinthető előnynek és hátránynak. A folytatásban a legfontosabb ellátási formák áttekintésére térünk át.

ÉJJELI MENEDÉKHELY – ÁTMENETI SZÁLLÓ – TARTÓS ELLÁTÁSOK
Az éjjeli menedékhelyek és az átmeneti szállók rendszere a ’90-es évek elején alakult ki. Jogszabályba is ezek az ellátási formák kerültek először. Az ellátórendszer
felépítésének logikája lépcsőzetességet tételez fel. A kezdeti időszakban voltak olyan
elképzelések, hogy a krízishelyzetbe került hajléktalanok elsőként az éjjeli menedékhelyeket vehetnék igénybe, ahonnan továbblépve átmeneti szállásra, majd önálló lakhatásba kerülhetnének. A valóságban sajnos ez csak elvétve fordul elő. Sőt,
ezek az intézmények az alapfeladatuktól jelentősen eltérő funkciókat kénytelenek
vállalni. Az éjjeli menedékhelyet igénybe vevők helyzete általában nem oldódik
meg néhány nap alatt. Sokszor hosszabb távon is kénytelenek berendezkedni a menedékhelyes életformára. Előfordulhat, hogy a menedékhely átmeneti szálló vagy
épp munkásszálló szerepét tölti be. Az átmeneti szállók esetében szintén előfordul,
hogy működésüket tekintve inkább a tartós bentlakásos intézmények szerepét vállalják át, pedig erre a szerepre nincsenek felkészülve. Ráadásul mindez eltérően is
alakulhat, attól függően, hogy melyik városról, régióról van szó.
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A mai éjjeli menedékhelyek jelentős része tömegszállásként működik, amelyek
alacsony színvonalon képesek teljesen bizonytalan lakhatást kínálni, minimális
szociális támogatással. A mai átmeneti szállások kisebb lakószobákban ugyan, de
szintén alacsony színvonalon kínálnak olyan „átmeneti” lakhatást, amelyből kivezető út csak időnként nyílik. Mind az éjjeli menedékhelyeken, mind az átmeneti szállókon jelentős számban élnek alacsony jövedelmű, rendszeresen vagy alkalmilag dolgozó, szakosított tartós elhelyezésbe való vagy váró, de oda alig
bekerülő, megélhetésükért az utcán, szociális étkeztetéseken, nappali melegedőkben megküzdő emberek.
A hajléktalanok átmeneti szállásai döntően valóban átmeneti időre nyújtanak
szállást (még ha ugyanannak a személynek vissza-visszatérően is), az igénybe vevők egy része esetében azonban ez hosszú távú lakhatási formává vált.
A jogszabály az éjjeli menedékhelyeken előírt szociális támogatás és az átmeneti szálláson biztosítandó szociális munka tartalmában is eltér egymástól, amit
erősít az is, hogy az átmeneti szálláson 24 órában lehet benn tartózkodni, míg az
éjjeli menedékhelyeken csak korlátozottan, az esti nyitástól van erre lehetőség.
Mivel a törvény nem ír elő problémaarányos ellátást a hajléktalanellátásra kötelezett önkormányzatok számára, végső soron a fenntartókon múlik, hogy az ellátó szervezetek hány ember számára biztosítanak napi egyszeri meleg élelmet, és
hány férőhellyel működtetik nappali melegedőiket, illetve szállásaikat.
A már kialakult helyzet kapcsán érdemes újragondolni az éjjeli menedékhelyek
funkcióit, szerepét az ellátásban, működésük rendjét, az ott végzendő szakmai
munka követelményeit. A szakmai törekvések régóta abba az irányba mutatnak,
miként lehetne a rendszert alkalmassá tenni arra, hogy az ellátottak a nekik legmegfelelőbb ellátásban részesüljenek, az arra leginkább alkalmas intézményben.
Nehezen várható előrelépés, amíg a hajléktalanellátásban nincsenek meg ezek a
„legalkalmasabb intézmények”, a kivezető csatornák akár más intézmények irányába, akár az önálló lakhatás felé.
Éppen ezért a változtatásoknak minél inkább azt a célt kell szolgálniuk, hogy
– akik képesek önállóan lakni, azok önállóan (ne intézményben) lakhassanak;
– akik még/már nem képesek önállóan lakni, azok kapják meg mindazon segítséget, amivel képessé válhatnak rá;
– akik – betegségük, életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt – részben vagy
egészben ápolásra/gondozásra szorulnak, az állapotuknak leginkább megfelelő
lakhatásban lakjanak, illetve a szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokban részesüljenek.
Az átmeneti szállások esetében a tapasztalatok (és a statisztikák is) azt mutatják, hogy erre az olcsó, támogatott lakhatási formára nem csökken, inkább növekszik az igény. A hajléktalanok átmeneti szállásai két fő funkciót látnak el: egyfelől
lakhatást nyújtanak a lakhatási krízishelyzetbe kerülőknek, másrészt a szociális
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segítő munka eszközeivel támogatást nyújtanak a krízishelyzet feldolgozásához,
a továbblépéshez. Újdonságként érdemes megjegyezni a külső férőhely fogalmát,
melynek működtetése az átmeneti szállásokhoz kapcsolódik. Viszonylag egyszerűen, külön befogadás nélkül engedélyeztethető állami támogatásban részesülő
ellátási forma ez, amelynek célja az intézményen kívüli lakhatás támogatása.
A hajléktalanellátásban két tartós elhelyezési forma alakult ki, melyek szerepelnek a Szociális Törvényben is: a hajléktalanok rehabilitációs intézménye és a
hajléktalanok otthona. Előbbi a hajléktalanságból való kivezetést célozza, utóbbi
a várhatóan élethosszig tartó elhelyezést. Bár azt gondolhatnánk, mindkettő iránt
nagy az igény, egyik ellátási forma sem terjedt el a hajléktalanellátásban, és mindössze néhány száz férőhellyel vannak jelen. Ennek okai között a mélyben egyfajta
szerepkeresés húzódik. A rehabilitációs intézmények esetében a gond az, hogy az
intézményi keretek között rehabilitálandó terület tulajdonképpen nem a lakhatás
hiánya, hanem a szenvedélybetegségeké, a mentális és alkalmazkodási zavaroké.
A rehabilitációs intézmények a ’90-es évek második felében jöttek létre. Működési feltételek tekintetében az átmeneti szállásokénál sokkal magasabb elvárásoknak
kellett megfelelniük. Ezek teljesítése esetén egy főre vonatkoztatva az átmeneti
szállás normatívájának kb. ötszörösét lehetett igényelni. Később ezek az arányok
megváltoztak, és ma már csak ott üzemeltetnek rehabilitációs intézményt, ahol a
fenntartó vállalja a szakmai minőség többletköltségeit.
A hajléktalanok otthona esetében kérdés, hogy az önmaguk ellátására az utcán
vagy hajléktalanszálláson már képtelen hajléktalan személyek és ugyanerre saját
otthonukban képtelen nem hajléktalan személyek között van-e olyan különbség,
amely indokolja a külön idősotthon vagy pszichiátriai otthon, szenvedélybeteg-otthon vagy hajléktalanok otthona létét. A hajléktalan embereknek természetesen
szükségük van mentális rehabilitációra és otthonszerű elhelyezésre, az ilyen célú
férőhelyek száma nem csökkentendő, hanem inkább bővítendő. A szolgáltatási
tendenciák, a szükségleteik, a társadalmi integráció alapján azonban nem a többi
népességi csoporttól elkülönített intézményben, hanem velük közösen kell megszervezni ezt.

NAPPALI MELEGEDŐK
Az intézményrendszer kialakulásának idején elsősorban a mennyiségi fejlesztés
került középpontba, vagyis a szálláshelyek létesítése, illetve ezek bővítése. Ebből
adódóan sokkal kisebb hangsúly helyeződött a nappali ellátásra és az utcán élők
támogatására. A Szociális Törvény értelmében minden 20 ezernél nagyobb lélekszámú településen 1999. december 31-ig ki kellett volna építeni a hajléktalan emberek nappali ellátását. Az akkor nappali melegedő létrehozására kötelezett 69
település közül 24-ben a törvényi határidő leteltekor sem működött ilyen ellátás.
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Sajnos ez a fővárosi kerületek többségére is igaz volt. A nappali ellátás hiányos kiépültségéhez nyilván hozzájárult az is, hogy a nappali melegedő működési költségeihez csak 1996 óta jár állami normatív támogatás, és a korábbi napi háromszoros forgalmat is elismerő támogatás mértéke mára 120%-ra csökkent. A
nappali melegedők esetében a Szociális Törvény nem határozza meg, hogy az adott
településen mekkora kapacitást kell létrehozni – ahogy az átmeneti szállások vagy
az éjjeli menedékhelyek vonatkozásában sem.
A „hajléktalanok nappali melegedője” valójában sokkal szélesebb társadalmi
kör számára nyújt szolgáltatást, mint azt korábban gondolni lehetett, illetve amire a finanszírozásukat, a szabályaikat kialakították. A korábban leginkább csak a
hajléktalan emberek számára vonzó szolgáltatások – például nappali melegedőben
a fűtött helyiség, a fürdés, a mosás, a zsíros kenyér, a meleg tea, a népkonyhai étel
– mára nagyszámú, szegénységben élő nem hajléktalan személy számára jelentenek valós segítséget, ami két oldalról is nyomás alá helyezi az ellátókat, valamint
az ellátórendszert.
A tapasztalatokat figyelembe véve éppen ezért szükséges lenne a nappali melegedőket – amelyek tehát eredeti funkciójukon túl ellátják a lakosság egyéb szegénységben élő csoportjait is – „szociális közösségi centrumként”, „szociális
szolgáltató központként” újradefiniálni, működtetni és finanszírozni. Az elnevezésben célszerű volna a melegedő szót más, az adott szolgáltatásra jellemzőbb
szóval helyettesíteni. Nem uniformizált nappali „melegedőkre” van szükség, hanem a különböző speciális igényekhez igazodó, azokat színvonalasan kielégítő
intézményekre, szolgáltató centrumokra. Ezek a centrumok továbbra is elsősorban a hajléktalan (fedél nélküli, szállókon lakó) embereket szolgálják ki, s szolgáltatásaik révén a tartósan közterületen élők speciális igényeinek kielégítésén túl a
továbblépésüket is elősegítik. Nyitottnak kell lenniük azonban a „hajléktalanság
veszélyében élő”, az otthontalan emberek számára is, akik munkásszállókon, fűtetlen lakásban, bejelentés nélkül magánbérleményben vagy szívességi lakóként
laknak (egyfajta prevenciót, jelzőfunkciót is ellátva ezáltal).
A nappali melegedők szabályozása és finanszírozása továbbra is figyelembe veheti a forgalom volumenét, kizárólag ennek a figyelembevétele azonban mérhetetlenül torzítja a tényleges ellátás tartalmi elemeit – utóbbiaknak is kalkulálható
módon meg kell jelenniük a finanszírozásban (akár jól szervezett szolgáltatásvásárlási formában).

AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
A szintén a hajléktalanellátás kezdeti szakaszától jelen lévő utcai szociális munka
az első hajléktalanügyi jogszabályban (1992) még az egyéb szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények között – szociális információs iroda, népkonyha, nappali
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melegedő – jelent meg. Külön, önálló szolgáltatásként (fejezetként) csak 2005-től
bukkant fel a Szociális Törvényben, és a finanszírozása is ekkortól vált normatívvá. A Szociális Törvényben önálló szolgáltatásként való megjelenése szilárdította
meg igazán ezt a szolgáltatást, hiszen a gyakorlatban is nyilvánvalóvá vált, hogy
az utcán, közterületen élés nem szűnt meg (ahogy azt sokan feltételezték) a szállásnyújtás kiépülésével. Az utcai szociális munka a szociális szempontból ellátatlan vagy az intézményes gondoskodással szemben bizalmatlan hajléktalanok felkutatását, szociális szolgáltatásokhoz juttatásukat, szociális gondozásukat volt
hivatott végezni a kezdetektől. Az elmúlt években azonban megjelent az a szemlélet, hogy az utcai szociális munka keretein belül – szoros együttműködésben az
ellátórendszer más formáival – olyan szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni, melyek
valós alternatívát kínálnak az utcai életformával szemben. Az utcai szociális munka céljai, feladatai között immár megjelent az utcai életmód feladására irányuló
szakmai munka is.
Az utóbbi 10 év szakmai vitái, fejlesztési irányai jelentős részben (ha ugyan nem
kivétel nélkül) az utcán, közterületen életvitelszerűen élőkkel és ennek megfelelően az utcai hajléktalanság megszüntetésével, vagy legalább a csökkentésével
függ tek össze. Ezeknek a hatására a megelőző időszakokhoz képest lényegesen
több, tartósan az utcán, közterületen élő hajléktalan ember került be az intézményi ellátásba, köszönhetően annak, hogy a fejlesztések, az erre irányuló célzott
programok több és hatékonyabb eszközt adtak az utcai szolgálatok kezébe. Mindezen kezdeményezések dacára a probléma továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy
a minden évben február 3-án zajló kutatás 2017-es eredményei alapján a fővárosban a közterületen élő hajléktalanok száma hosszú idő óta először mutatott csökkenést.
Az utcán, közterületen élés radikális csökkentése – azon a törvényi szigoron
túl, miszerint 2018. október 15-étől tilos az utcán, közterületen életvitelszerűen
tartózkodni, élni – csak úgy lehetséges, ha számukra megfelelő szolgáltatásokat
biztosítanak, célzott stratégiákat dolgoznak ki, hiszen az „utcán élők” közel sem
alkotnak homogén csoportot. Egészen másra van szükség a kalyibákban lakók
helyzetének rendezéséhez, mint például a súlyos egészségügyi, mentális problémákkal küzdők vagy a frissen utcára kerülők esetében.
Az utcai szociális munkások erőfeszítései azonban mindaddig hatástalanok
maradnak, míg nem jön létre az ellátórendszeren belüli és érintett szakterületek
közötti szoros, rendszerszintű együttműködés, ami garantálja, hogy az utcán, közterületen élők (átmeneti vagy tartós) szálláshoz és az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokhoz (egészségügyi, mentális, addiktológiai, jövedelmi stb.) jussanak.
Az utcai szolgálatok működéséhez nagy segítséget nyújtanak a regionális és
fővárosi diszpécserszolgálatok, amelyeknek a krízishelyzetek menedzselésén túl
fontos szerepük van az utcai szolgálatok együttműködésének kialakításában és a
rendszeres kapcsolattartás megszervezésében.
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HAJLÉKTALANOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
Az egészségügyi feladatok alapvetően nem a szociális területhez tartoznak. Ennek
ellenére a hajléktalanellátáson belül is működnek bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Bármennyire is nem szerencsés ez a specializáció, úgy tűnik, a hajléktalanok háziorvosi ellátása, egészségügyi centrumok, hajléktalankórház és különböző szakrendelések megléte mellett további kifejezetten hajléktalanok
részére kialakított egészségügyi ellátások megindítása várható a közeli jövőben.
Annak a lehetősége is felmerült, hogy a hajléktalanellátáson belül nyújtott egészségügyi ellátások is megjelenhetnek a szociális jogalkotásban. A háziorvosi ellátást, a személyi fertőtlenítést és a kórházi kezelést nem igénylő betegek fekvő ellátását együttesen biztosító, úgynevezett egészségügyi centrumok működésének
szabályozása, illetve a betegszobai ellátás kiterjesztése napjainkban a szakmai,
ágazatirányítási, finanszírozási megbeszélések és jogalkotási törekvések tárgya. A
lábadozásra szoruló beteg hajléktalanok nehezen láthatók el egy átlagos hajléktalanszálláson, mert a szükséges szolgáltatási paletta és a nyitva tartási idő nem biztosítható a normatív hozzájárulásból. Az egykori ÁNTSZ-nek a fertőtlenítő fürdetésből való kivonulása után megoldatlan maradt a személyi fertőtlenítés és a
ruházat fertőtlenítése vagy cseréje is. A beteg hajléktalanokat veszélyeztető krízisre reagáltak a fenntartók a betegellátás különféle formáinak működtetésével, ezért
lépett be a finanszírozásukba az egészségbiztosítási alap, és zárkózik fel várhatóan
mögéjük a szociális jogalkotás.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A HIÁNYOK PÓTLÁSÁRA
A kormány által 1992-ben létrehozott Hajléktalanokért Alapítvány, amely 2004től kiemelten közhasznú szervezetként Hajléktalanokért Közalapítvány5 (HKA)
néven az ellátási feladatokon túl az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve és annak megbízásából évek óta a hajléktalanellátás hiányait ellensúlyozó és területeit fejlesztő pályázati források tervezését és lebonyolítását végzi, éves
szinten 360–400 millió forintot kezel. A hajléktalanellátásra fordítható pályázati
források máig meglévő jelenléte azt tükrözi, hogy még nagyon sok a hiány és a
fejlesztendő terület. A pályázati támogatások egyébként programoktól függően
néhány százezer és pár millió forint között mozognak.
A pályázati felhívások irányelveinek meghatározásában nagy segítséget jelent
a HKA számára a közvetlen ellátásban való részvétel, valamint az országos kapcsolatrendszer. A HKA az alapszolgáltatásoktól a tartós elhelyezésig nyújt szoci5

hajlekot.hu/index.php/bemutat-kapcsolat/az-alapitvany-bemutatasa
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ális és egészségügyi segítséget a hajléktalan embereknek. 2017-ben átlagosan 670
hajléktalant gondozott naponta, ebből 270-nek szállást is nyújtott, így egyike a
fővárosi ellátás jelentősebb szereplőinek.
A HKA intézményi törekvéseiben megjelenik az új megoldások közvetlen keresése is. Ilyennek tekinthető a páros szállás a menedékhelyeken, valamint a 2017–
18-ban 6 hónapig nyitva tartó ún. notórius szálló, amelyet kizárólag azok a hajléktalanok vehettek igénybe, akik korábban folyamatosan elutasították, vagy
néhány napnál tovább soha nem vették igénybe a szállásnyújtó intézményeket. Az
ellátottak mindenféle válogatás nélkül, megadott protokoll alapján a diszpécserszolgálaton keresztül kerültek az intézménybe. Maximális figyelem és extra ellátás
segítségével a bekerülők 40%-a több hónapig megmaradt ebben a kísérleti szolgáltatásban. Az egy főre jutó költségek rendkívül magasak voltak, ezért hosszabb
távon csak jelentős támogatással lehetne ilyen típusú szállásokat működtetni. Nem
is lenne sokra szükség: a fővárosban 3-4 db 10-12 fős ilyen intézmény valószínűleg elegendő volna.
A HKA módszertani típusú feladatok vállalásával, a szaktárca és a hajléktalanellátó szervezetek, szolgálatok elvárásait is figyelembe véve tevékeny szerepet
vállal a szakmafejlesztésben, az új irányok meghatározásában, a jogszabályok módosításában és megalkotásában, a szakmai feladatok koordinálásában, és fontos
helye van a szakmán belüli információáramlásban is.

HATÉKONY ESZKÖZ LEHET A LAKHATÁSTÁMOGATÁSI RENDSZER
FEJLESZTÉSE
A hajléktalanság megelőzéséhez, valamint a hatékony társadalmi integrációhoz
elengedhetetlen a jelenlegi lakáshelyzet fejlesztése és a lakást, lakhatást támogató
rendszer fejlesztése, átalakítása. A probléma ugyanakkor messze túlmutat a hajléktalanellátás és a jelenlegi Szociális Törvény keretein, előnyei azonban a társadalom széles rétegei számára hoznának kedvező változást, és valós esélyt jelenlegi helyzetüknek a megoldására. A feladat kidolgozása ugyanakkor számos tárcát,
szervezetet érint, így ezen a szinten hatékony együttműködés megteremtése nélkül nem lehet eredményeket elérni.
Indokoltnak tűnik egy, az érintett minisztériumokat, a témával foglalkozó szakértőket magába foglaló munkacsoport életre hívása, mely a jelenlegi helyzet elemzését követően meghatározná azokat a feladatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy:
– bővüljön a bérlakásállomány;
– a direkt lakásépítési támogatások helyére a jelenleginél nagyobb mértékben a
lakástámogatás (ezen belül leginkább a lakbértámogatás) kerüljön;
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– differenciált, de egységes szerkezetű, konzisztens célokat és logikát szolgáló
lakáshoz jutási és lakásmegtartási támogatási rendszer jöjjön létre;
– a lakásügyi szabályozó rendszer feleljen meg a jelenlegi lakáspolitikai elvárásoknak;
– a lakásügyi szabályozó rendszer biztosítsa a lakhatás biztonságát;
– a lakáspolitika a szociális szempontokat a mainál erőteljesebben vegye figyelembe, megerősítve a szociális lakáspolitikát;
– a lakáspolitika képviselői törekedjenek más jóléti szférákkal közös megoldásokra s a velük való együttműködésre.

ZÁRSZÓ
Sikerült úgy megemlékeznünk a Szociális Törvény első 25 évéről, hogy egyetlen
jogszabályt vagy paragrafust sem idéztünk vagy vettünk górcső alá. Hogy ez jó
vagy sem, döntse el az olvasó. Negyedszázad a jogszabályok szempontjából nem
jelentős időtartam. Emberi léptékkel mérve 25 év nagyjából egyharmad élet. Úgy
véljük, hogy nem a Szociális Törvény szempontjából fontos az eltelt idő, hanem a
szociális területen dolgozó szakemberek miatt, akik közül sokan a törvény megszületése óta e területen dolgoznak, s akiknek az áldozatos munkájáért nagy köszönettel tartozunk.
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Heidl Beáta – Kovács Ibolya

Az ellátottak jogainak védelme
Az ellátottjogi képviselet rendszere, szervezeti
módosulások, jogvédelmi tapasztalatok

NEMZETKÖZI ELŐZMÉNYEK
A jogállamiság követelménye alapján az államnak meg kell teremtenie azt a jogszabályi és intézményes közeget, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy képes
legyen érvényesíteni a jogait s e jogok megsértéséből eredő igényeit.1 A jogvédelem egy-egy sajátos területe a betegek, az ellátottak és a gyermekek jogvédelme.
Az 1970-es évek elejéig leginkább csak az orvosi etika szabályai határozták meg
az orvos és a beteg kapcsolatát. Az azóta eltelt időszakban a betegek jogainak biztosítása, törvényi szabályozása valóságos mozgalommá fejlődött Európában: különösen az elmúlt 20 évben, főként az Amszterdami Deklaráció hatására indult
meg ez a folyamat.
A WHO a holland Egészségügyi Minisztériummal egyetértésben 1994-ben jogi
szakértőket hívott meg Amszterdamba, s a találkozó eredményeképpen létrejött
a betegek jogainak európai tervezete, amely modellként szolgált az egyes országok betegjogi törvényeinek megszerkesztéséhez. Az amszterdami találkozó előtt
csak pár ország foglalkozott a betegek jogainak legalizálásával (pl. Norvégia, Finnország). Az Amszterdami Deklaráció születésekor Finnország volt az egyetlen
európai ország, ahol törvénybe foglalták a betegek jogait. Más országok (így pl.
Hollandia, Norvégia, Litvánia, Dánia, Izland, Örményország, Izrael és Ausztria)
specifikus betegjogi törvényi szabályozást vezettek be, illetve (pl. Görögország,
Belorusszia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország) lépéseket tettek,
hogy a betegjogi szabályokat a már létező törvényekbe, jogszabályokba építsék. A
betegjogok fokozódó jelentőségét mutatja a nem kormányzati betegjogvédő szervezetek egyre elterjedtebb működése.
Az Európai Unió egyes tagállamaiban a betegek jogait országonként eltérően
szabályozták. A 2002 novemberében hatályba lépett Európai Betegjogi Charta,
amely tizennégy betegjogot foglal magában, az európai szintű betegjogi védelem
origója. Az Európai Unió Betegjogi Chartája nem része ugyan a kötelező uniós
1

Forrás: A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény általános indoklása.
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direktíváknak, ám az egyes betegjogok más szabályokkal való szoros normakapcsolatai okán az Európai Unió Bírósága és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában is állandó vendégszereplő.2
Magyarországon az ellátotti jogok kiforrottabb és célzottabb érvényesüléséről
2004-től beszélhetünk, amikor hosszú előkészítő munka után megkezdte működését a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány.
Az ellátotti jogképviselet rendszerének bemutatása előtt szólni kell néhány gondolat erejéig a betegek jogvédelméről is, mivel a betegjogok már jóval korábban
feltűntek – bár még nem nevesítetten – a jogi szabályozásokban. Ezen jogszabályok szóltak az orvosok, a gyógyító személyzet kötelezettségeiről, amelyekből logikusan következtek a betegek jogai is. Tekintettel arra, hogy a kettő nem tükörképe egymásnak, szükségessé vált az ágazat jogszabályában, az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényben pontosítani a betegjogokat. A jogalkotó már
a törvény céljánál kiemeli a betegek jogaiként az emberi méltóságot, az önazonosságot, az önrendelkezést. Az alapelvek között rögzíti, hogy „az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapota
által indokolt, e törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható”. Ezen
jogok majd az ellátottak jogvédelmében is kiemelt szerepet kapnak, hiszen a szociális ellátások felé a családok, az egyének nagy arányban az egészségkárosodás,
egészségromlás miatt kialakult szociális hátrányok miatt fordulnak. Az egészségügyről szóló törvény kimondja, hogy az egészségügyi tevékenységet nyújtó intézmény köteles tájékoztatni a betegeket a betegjogokról és azok érvényesítésének
lehetőségeiről, amely tájékoztatást a beteg egészségi állapotától függően kell megtenni. A törvény a betegjogok garanciái között nevesíti a panaszjogot, amelynek
egyik fóruma – az egészségügyi szolgáltató és annak fenntartója mellett – a betegjogi képviső.

I. SZERVEZETI KERETEK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI AZ ELLÁTOTTAK JOGAINAK
BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Az ellátotti jogok érvényesülésének első lépéseként a szociális törvény a 2001-es
módosítása3 során bővült egy új alcímmel: „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézményekben ellátottak jogai”. A rendelkezések hatálybalépésének
2

http://www.jogiforum.hu/hirek/30158
2001. évi LXXIX. törvény 42. §. A betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárására vonatkozó szabályokról szóló 77/1999. (XII. 29.) EÜM-rendelet.

3
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időpontja 2 évvel későbbi, 2003. január 1. volt. Ekkor az ellátotti jogvédelem rendszere szervezeti szinten még nem létezett, az ellátotti jogok jogszabályi meghatározása elsődlegesen a szociális terület intézményvezetői irányába hozott létre kötelezettségeket.
Tekintettel arra, hogy a jogvédelem intézményes megoldása teljesen új szemléletet jelentett a szociális intézményekben éppúgy, ahogy az alapszolgáltatásokban
dolgozók és ellátottak számára is, hosszabb időt kellett adni mindenki számára a
felkészülésre. A szociális szakemberek szemléletformálása, jogtudatos magatartásának kialakítása, a jogok mind teljesebb körű érvényesülése érdekében szükségessé vált a központi szervezés.
Az ellátotti jogok érvényesülésének megszervezését tehát megelőzte a betegek
jogvédelme, amelynek kezdetekor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) keretében tevékenykedtek a betegjogi képviselők.
Az Országgyűlés azonban a 38/2002. (VII. 4.) határozatában4 kinyilvánította,
hogy az egészségügyi és a szociális intézményekben a szolgáltatásokat és az ellátásokat igénybe vevők jogainak érvényre juttatását támogassa független képviseleti rendszer. Határozatában döntést hozott arról, hogy az egészségügyi és a szociális szolgáltatást igénybe vevők jogvédelmét országos, egységes szervezet
létrehozásával kell megszervezni. Az OGY-határozat „a hosszú távú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról” szólt,
s már 2002-ben megfogalmazta „az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokat és
ellátásokat igénybe vevők jogainak érvényesítését és védelmét szolgáló önálló, országos, egységes beteg, illetve ellátottjogi képviselői intézményrendszer megteremtését”.
A Kormány a 2234/2003. (X. 1.) határozatában döntött arról, hogy a három
szakterület – az egészségügy, a szociális és a gyermekvédelem – jogvédelmi feladatainak szervezésére, a jogvédelmi képviselők alkalmazására és országos hálózatának kiépítésére közalapítványt hoz létre.
2004. január 5-én jelent meg a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM-rendelet, amely
megteremtette e tevékenység jogi alapját. A rendelet 2012. szeptember 19-ig volt
hatályban, és a jogvédelmi képviselőkre vonatkozó közös szabályokat fektette le.
Meghatározta, hogy milyen végzettséggel, gyakorlattal, továbbá képesítéssel rendelkező személy végezhet jogvédelmi tevékenységet, megfogalmazta az összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá a jogvédelmi tevékenységet segítő szolgáltatói
kötelezettséget is.
4
A hosszú távú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a
szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról szóló
38/2002. (VII. 4.) OGY-határozat.
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2004. április 1-jétől jegyezték be kiemelt közhasznú szervezetként a Betegjogi,
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványt, amely 6 éven keresztül látta el a
jogvédők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, irányította, szervezte, valamint ellenőrizte a képviselők szakmai munkáját, biztosította a működésükhöz
szükséges tárgyi feltételeket, a szolgáltatók és a képviselők részére képzéseket szervezett, elősegítve a jogok és kötelezettségek egységes értelmezését, valamint azok
gyakorlati megvalósulását.
1. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
(BEGYKA) (2004–2010)
Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége az alábbiakra terjedt
ki:
a) Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatásával
összefüggő feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját, a képviselők részére megszervezi a jogszabályban előírt képzéseket és továbbképzéseket, biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
b) Elősegíti – a képviselők működésén keresztül – az egészségügyi intézményekben ellátottak, a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők jogainak érvényesülését, védelmét.
c) Hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez, biztosítja – a képviselők működésén keresztül – az ellátásokat igénybe vevők részére a megkülönböztetés nélküli szolgáltatásnyújtás folyamatos figyelemmel kísérését, elősegíti az
egyes hátrányos helyzetű csoportok – különösen a fogyatékos személyek, a roma
kisebbséghez tartozók, a pszichiátriai és szenvedélybetegek – ellátással összefüggő jogainak érvényre jutását.
d) Összegzi a képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak érvényesülésével kapcsolatban szerzett információk alapján segíti a jogok és kötelezettségek egységes értelmezését, valamint azok
gyakorlati megvalósulását. Ennek érdekében a szolgáltatást biztosító szakemberek számára szakmai tanácsadást, szakmai műhelyt, továbbképzési programot
szervez.
e) Elősegíti, hogy az egészségügyi intézményekben ellátottak, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők megismerhessék a képviselők munkáját, hozzáférhetőségét. Támogatja a szolgáltatásokat igénybe vevők, a képviselők együttműködését a szolgáltatást nyújtókkal
keletkezett konfliktusaik megoldásában.
A Közalapítvány alkalmazásába került az ÁNTSZ intézményeitől átvett 45 betegjogi képviselő, az ellátottak és gyermekek jogaival foglalkozó munkatársakat
pedig soron kívül, pályázati eljárás alapján választották ki.Valamennyi jogvédelmi képviselő esetében alapvető fontosságú volt, hogy egyfelől biztosítsák a szakigaz-
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gatástól, az általuk ellenőrzött, vizsgált intézményrendszertől független működést,
a szakmai autonómia, a befolyásmentesség jogi és anyagi garanciáit, másfelől a
munkához szükséges kompetenciákat, ismereteket.A jogvédelmi képviselőknek
rendelkezniük kellett a szakkérdések megítéléséhez szükséges szakértelemmel,
szerepük a tájékoztatásra, közvetítésre, képviseletre és javaslattételre terjed ki, azaz
nem közvetlenül a jogsérelem orvoslására.
A Közalapítvány Kuratóriuma 13 főből állt (elnök és szakterületenként 4-4 kuratóriumi tag), a Közalapítványi Irodán 9 fő dolgozott, a szakterületeket 1-1 referens irányította. A Jogvédelmi képviselők száma már az első év után jelentősen
megnőtt. A 121 főből betegjogi képviselőként tevékenykedett 52 fő, ellátottjogi
képviselőként 43, gyermekjogi képviselőként pedig 26 fő.
A Közalapítvány a betegjog területén az Egészségbiztosítási Felügyelettel (a továbbiakban: EBF) szorosan együttműködött, a Közalapítvány jogvédői a „terepről
küldték” az információkat az EBF felé, a felügyelet pedig rendszeresen kikérte a
Közalapítvány szakértőinek véleményét. A számok tanúsága szerint amíg a jogvédők főszabály szerint igyekeztek házon belül és peren kívüli megegyezésre bírni a feleket, addig az EBF minden törvényes eszközzel igyekezett érvényesíttetni
a betegjogokat, például bírsággal sújtotta a jogsértő ellátókat. A Közalapítvány
betegjogi képviselői évi 14 000 esettel kapcsolatban vizsgálódtak, amely ügyek
70%-a peren kívül megoldódott. A fennmaradó 30%-ban az EBF-hez kellett fordulni segítségért. Ezen időszakban a jogsérelmek „listavezetői” az egészségügyi
ellátáshoz való jog és az emberi méltósághoz való jog sérelmei voltak.
A Közalapítvány időszaka alatt erősödött meg a betegjogi képviselet mellett az
ellátottjogi és a gyermekjogi képviselet rendszere, alakultak ki a három jogterületnél alapvetően eltérő konfl iktuskezelési és megoldási módok, a képzési és a továbbképzési rendszer, valamint az együttműködési hálózat. A Közalapítvány méltó módon alapozta meg a jogvédelmi tevékenységet az egészségügyi, a szociális
szogláltatásokban és a gyermekvédelem rendszerében.
Az Állami Számvevőszék 2007. júliusi jelentésében5 az alábbiakat állapította
meg:
„A közalapítvány az alapító okirat szerinti céljainak és a jogvédelemmel kapcsolatos szakmai, jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte tevékenységét. A közalapítvány az alkalmazási és a pályázati kiírások tartalmára vonatkozó előírásoknak, a foglalkoztatott képviselők a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feladataiknak és dokumentációs kötelezettségeiknek az adatvédelemre vonatkozó
szabályok figyelembevételével eleget tettek.”

5

Állami Számvevőszék: Jelentés a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2007. július.
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2. A Közalapítvány megszüntetése, jogutód a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal (2011–2012)
A 1316/2010. (XII. 27.) Korm.határozat a Közalapítványt 2011. április 30-i határidővel megszüntette. A Kormány a Nemzeti Erőforrás Minisztert bízta meg a Közalapítvány működése feletti szakmai felügyelet gyakorlásával. A Közalapítvány
jogvédelmi feladatait, így a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői rendszer működtetését, a képviselők foglalkoztatását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) vette át.6 Az NRSZH szervezetén belül kialakított Jogvédelmi Főosztály elsődleges feladata a képviselők tevékenységének koordinálása
volt.
Az átszervezést a szakma egy része nem tartotta szerencsésnek, érvelésük szerint a Közalapítvány EU-konform módon, a partnerség szellemében működött,
ami csak egy hatóságoktól független civil szervezet égisze és koordinációja alatt
valósulhatott (volna) meg.
Az NRSZH az ország területén működő 52 fő betegjogi és 23 fő gyermekjogi
képviselő tevékenységének szakmai irányítását látta el.
Ebben az időszakban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala több vizsgálatot
folytatott le a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetését követően AJB-1091/2011. és AJB-995/2011. ügyszámon, amelynek eredményét
összegzően a betegjogi státusjelentésben foglalta össze: „Megjegyzendő, hogy a
2011 januárja és 2012 szeptembere között az e feladatok ellátására hivatott NRSZH
alaptevékenysége, feladat- és hatásköre vonatkozásában sem gyermekjogi, sem betegjogi, sem ellátottjogi képviselettel összefüggő feladat megjelölve nem volt.”
Az AJB-1059/2012. ügyben az Alapvető Jogok Biztosa tájékoztatást kért az emberi erőforrások miniszterétől a gyermekjogi képviseletnek az intézményi átalakulás utáni működésére, valamint a képviselet ellátásának módjára vonatkozóan,
melyre az alábbi válaszok születtek:
– Az NRSZH tájékoztatása szerint a jogvédelmi tevékenység az „átadás-átvételi eljárás alatt is zavartalanul, folyamatosan működött, a képviselők tevékenységében, eljárási rendjében változás nem történt”.
– A miniszter válaszában azt is kifejtette, hogy a jogvédelmi tevékenység ellátása során nagy figyelmet kell fordítani a jogvédők függetlenségének biztosítására. A függetlenség két oldalról közelíthető meg: egyrészt szervezeti, másrészt szakmai szempontból. Szervezeti szempontból a legfontosabb feltétel, hogy a
jogvédőket a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzőktől elkülönült szervezet foglalkoztassa. Szakmai szempontból pedig akkor beszélhetünk függetlenségről, ha a jogvédő az eljárása során álláspontját a saját szakmai
6

Az 1072/2011. (III. 23.) Korm.határozat rendelkezett a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről.

Rendszer és váltás.indd Sec11:259

2018. 10. 17. 11:08:13

260 | Útkeresés és korszerűség
meggyőződése alapján, kizárólag a jogszabályoknak alárendelve alakíthatja ki. A
miniszter álláspontja szerint mindezek a messzemenőkig biztosítva voltak. Az
egyik jogterület, a gyermekjogi képviselők eszközrendszere meglehetősen korlátozott, így a hatékonyságukat legnagyobb mértékben az biztosítja, ha magas
szintű szakmaiság alapján az érintett intézmények vezetői, szakemberei elismerik
a jogvédő szaktudását, és megfogadják szakmai javaslatait, észrevételeit.
– A szociális, család- és ifjúsági ügyért felelős államtitkár válasza szerint az
NRSZH a jogvédelmi hálózat racionálisabb, hatékonyabb működtetése érdekében
a jogvédelmi képviselők szakmai és gyakorlati tapasztalatainak figyelembevételével, egységes szempontrendszer alapján alakította át a jogvédelmi hálózatot. A
jogvédelmi hálózatot a közigazgatási területi felosztáshoz igazították, emellett
meghatározták azt is, hogy egy-egy kistérségben havonta hány órában szükséges
ellátni a feladatot.
3. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) (2012–2016)
A jogvédelmi rendszer következő átalakítására 2012-ben került sor, mikor a teljes
jogvédői hálózat átkerült az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm.rendelet 2012. augusztus 1-jén lépett hatályba, magának a Központi Hivatalnak a felállítására 2012.
szeptember 1-jével került sor.
Az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal alapvető feladata volt az egészségügyi törvény alapján a betegjogi képviselők, a szociális törvény alapján az ellátottjogi képviselők, illetve a gyermekvédelmi törvény
alapján a gyermekvédelmi képviselők tevékenységének és nyilvántartásának koordinálása, a háromirányú jogvédelmi rendszer működtetése. Az OBDK emellett
meghatározott egészségügyi dokumentációs feladatokat is ellátott. A Korm.rendelet alapján az OBDK ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét
az egészségügyi ellátórendszer betegellátási kapacitásának szabályozására vonatkozó jogszabályok keretei között; a központi hivatal ezen a területen vizsgálatindítási, tájékozódási és javaslattételi jogkörrel is rendelkezik.
A Korm.rendelet rögzítette az OBDK jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatait, amelynek keretében a központi hivatal
– gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek külön törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről;
– ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakmai munkájukat;
– közzéteszi a jogvédelmi képviselő elérhetőségét, a szolgáltatónál, illetve a területi irodában meghatározott fogadóórájának beosztását;
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– az egészségügyi szolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatást, a gyermekjóléti alapellátást, a szakosított szociális ellátást biztosító intézményi elhelyezést, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodást igénybe
vevők, illetve törvényes képviselőik, valamint a szolgáltatást nyújtók számára tájékoztatást ad a betegjogokkal, az ellátotti és a gyermekjogokkal összefüggő kérdésekben;
– képzési és továbbképzési feladatokat lát el a jogvédelmi képviselők munkájához kapcsolódóan;
– kidolgozza és szükség szerint felülvizsgálja a jogvédelmi képviselői tanfolyam
és a kötelező továbbképzés tananyagát és vizsgakövetelményeit, ellátja a jogvédelemmel kapcsolatos módszertani feladatokat.
A Korm.rendelet szabályozta a jogvédelmi képviselő jogállását is. A jogvédelmi
képviselő az OBDK-val a képviselői feladatok ellátására kizárólag munkavégzésre
irányuló jogviszonyban állhat. Jogvédelmi képviselő a kormányrendeletben meghatározott felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, egy 120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzését követően sikeres
vizsgát letett személy lehet, akivel szemben nem áll fenn kizáró ok.
A Központi Hivatal bonyolította le a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 „A betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése”7 című kiemelt projektet. A közel 915 milliós finanszírozású projekt célja
a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny
társadalmi csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével
(hét regionális irodát alakítottak ki) lehetőség nyílt a régióban működő, de eddig
szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai
teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére.
A kiemelt projekt keretében az alábbi részcélok megvalósítását fogalmazták
meg:
– erősödjön és bővüljön az ellátásokat igénybe vevők, illetve a szolgáltatásokat
nyújtó szakemberek jogtudatossága;
– növekedjen a civil és az önkéntes személyek és szervezetek részvétele a jogvédelmi tevékenységben;
– javuljon a jogvédelmi szolgáltatások elérhetősége;
– dolgozzák fel a jogvédelem terén elért külföldi tapasztalatokat, szélesedjen a
Magyarországon ellátásban részesülő személyek jogvédelme.
7
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4. Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2017-től
2017. január 1-jén létrejött az Integrált Jogvédelmi Szolgálat8 az egészségügyért, a
szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként. A szolgálat a beteg-, ellátott- és gyermekjogokkal kapcsolatos
állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik, és a jogvédelmi biztos vezeti.
A szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely „súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat”. A szolgálat tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet
intézkedés megtételére, illetve az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára,
valamint az eljárásban részt vevő más intézménynek ajánlást fogalmazhat meg.
A Szolgálat 2017. évi beszámolója alapján: „17 fő látja el az ellátottjogi képviselői
feladatokat. Az ellátottjogi képviselők az elmúlt évben is az ellátottak részére többnyire közvetlenül a szolgáltatás helyszínén, és valamennyi szociális ellátási forma
esetében biztosították a jogvédelmet. Az ellátottjogi képviselők a tartós bentlakást
nyújtó intézményekben rendszeres fogadóórák biztosításával látták el a jogvédelmi
feladatokat.
Az ellátottjogi képviselőket a 2017-es évben összesen 8281 esetben keresték meg,
amely 19%-kal kevesebb megkeresést jelent a 2016-ban (10 226) mért adatokhoz viszonyítva. A legtöbb megkeresés a szociális ellátásban részesülő ellátottaktól érkezik
(4605 fő), ami az összes megkeresés 56%-a. A fogadóóra rendszere lehetőséget ad az
ellátottakkal történő személyes találkozásokra, beszélgetésekre, így a bentlakásos
szociális intézményekben, az IJSZ által meghatározott szakmai elvek szerint jelen
van a jogvédelmi képviselő. A rendszeres jelenlétnek köszönhetően magas az érintett intézmények, szolgáltatók alkalmazottai általi megkeresés (2182 eset), mely az
összes megkeresés 26%-a. A jogvédelmi képviselő által megtett észrevételezések a
megkeresések 8%-át teszik ki.”

II. SZAKMAI MUNKA ÉS A JOGTUDATOSSÁG TERJESZTÉSE A SZOCIÁLIS
ÁGAZATBAN A KEZDETI IDŐSZAKBAN (2004–2011)
Jelen cikk szerzői elkötelezett szakemberek a jogok érvényesülését és gyakorlati
alkalmazását illetően, és a Közalapítvány működésének időszakában végeztek ellátottjogi feladatokat, illetve szervezték, irányították a jogvédelmi tevékenység kiépülését. A továbbiakban a kezdeti időszakról, azokról a tapasztalatokról számolunk be, amelyek megteremtették az alapját a szociális intézményekben élők, a
szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelmének.
8
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2004-ben (a kezdeti időszakban) a jogvédők visszajelzései alapján a szakmában
jól érzékelhető ellenérzés volt az ellátotti jogok törvényi megfogalmazásával és
számonkérhetőségével szemben. A gyakorló szakemberek hozzáállásukkal esetenként – finoman szólva – sem támogatták a jogvédők munkáját, egyes szakmában dolgozó munkatársak egyenesen a demokrácia túlkapásaként értékelték az
ellátotti jogok ilyen erős érvényesítését. A jogvédelmi tevékenység indulásakor a
szociális szolgáltatások területén az ellátotti jogokra nézve rendkívül nagy tájékozatlanságot tapasztaltak a jogvédők. Az intéményvezetők és a fenntartók egy része
– félve a jogvédő által esetlegesen feltárt problémák következményeitől – kevéssé,
vagy egyáltalán nem volt együttműködő. Nem volt kivételes az az eset sem, mikor
a szolgáltató erősen kontrollálta a jogvédő munkáját, így még az ellátotti panaszok
előfordulásának, megismerésének lehetőségét is megakadályozva: például nem
vagy csak késve tájékoztatták az intézményben tartott fogadóóráról az ellátottakat. Több intézményben jelezték az ellátottak: „figyelik, hogy ki megy panaszkodni”. A dolgozók véletlenül vagy szándékosan bementek a fogadóórákra, sőt több
helyen kérték, hadd tartózkodjon ott valaki az alkalmazottak közül, ha esetleg
olyan jellegű kérés van, ami az intézmény vezetésére tartozik, azt egyből megválaszolhassák vagy elintézhessék. Különösen sok problémát okozott ez a speciális
ellátotti csoportoknál, így például a pszichiátriai betegek jogvédelménél. Utóbbi
esetben a betegek állapotára hivatkozva, a jogvédő „védelmében” több intézményben nem hagyták a vezetők, hogy a jogvédő egyedül maradhasson a panaszossal.
Az évek múltával sokat javult a helyzet, a legtöbb jogvédő már szabadon közlekedhetett az intézményben, nem „kísérték” vendégként, továbbá szervezhetett
ellátotti, munkatársi megbeszéléseket, a fogadóórákat egyre inkább a négyszemközti beszélgetésre is alkalmas helyen szervezték meg a szolgáltatók, a panaszokat
már nem tekintették személyes sértésnek és a munkavégzésük külső kritikájának.
Ahhoz, hogy a szolgáltatókon túl az ellátottak is bízzanak a jogvédőkben, szintén
hosszú időnek kellett eltelnie; eleinte a legtöbb esetben titoktartást kértek a jogvédőktől, oly módon, hogy járjon el az ügyben, de ne derüljön ki, hogy ki „panaszkodott”.
A jogsértések arányainak vizsgálatakor ezen kezdeti időkben (2004–2011) kiemelkedően magas arányban a tájékoztatás hiányát és az emberi méltóság megsértését tapasztalták a jogvédők. A tájékoztatás hiánya jellemzően a megállapodások megkötésekor, a térítési díjak vonatkozásában, a szolgáltatás igénybevétele
előtti tájékoztatás és a szolgáltatás gyakorlata közti eltérés esetén, a házirend nem
közölt előírásainak megsértésekor vagy arra való hivatkozással következett be.
A tájékoztatás nemcsak az ellátotti jogok, de a betegjogok esetében is az egyik
legsérülékenyebb terület volt. A betegjogi képviselők összegző jelentése szerint ez
a harmadik leggyakrabban sérülő jog.9 Azon túl, hogy a szolgáltatók miről tájé9

Decastello, Alice, dr.: Mediáció az egészségügyben, Budapest, HVG-ORAC, 2010.
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koztatják az ellátottakat-betegeket, nem kevésbé érdektelen, és nem kevesebb lehetőséget ad a jogsértésre a tájékoztatás módja, stílusa. A tájékoztatásnak egyéni
módon kell illeszkednie a tájékoztatott adottságaihoz, korához, képességeihez,
állapotához stb. Elengedhetetlen, hogy a tájékoztatás valóban tájékozottsághoz
vezessen.

Jogsérelmek típusai 2008-ban

a testi-lelki egészséghez való jog

az emberi méltósághoz való jog

a tájékoztatáshoz való jog

a szociális ellátáshoz való jog

az önrendelkezéshez való jog

a szabad mozgás joga

a személyes tulajdon használata

a dokumentációk megismerésének joga

a kapcsolattartás joga

a titoktartáshoz való jog

Az emberi méltóság sérelme ellen kétféleképpen lehet fellépni: a diszkrimináció
tilalmával, illetve az általános személyiségi jogok védelmével. Van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, minden más rendelkezés alól kivont
magja, amelynél fogva az ember alany marad, és nem válhat eszközzé, tárggyá.10
Az ellátotti csoportok legtöbbje – idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek
– esetében az emberi méltóság könnyen, ebből eredően sajnos gyakran sérül. A
jogvédelemmel foglalkozók a szociális intézményekben leginkább a bánásmód, a
nem megfelelő hangnem, a kiszolgáltatottság, a vélemények figyelmen kívül hagyása mentén tapasztalták az emberi méltóság sérelmét.
Harmadikként az önrendelkezési jog megsértése volt a kezdeti időszakra jellemző jogsérelem a szociális területen. Ezt követte a szociális ellátáshoz való jog,
illetve a testi-lelki egészséghez való jog sérelme. Ezek a jogsértések az esetek
10

64/1991. (XII. 17.) AB-határozat.
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többségében a nem megfelelő ellátásból, a rossz fizikai környezetből, a biztonság
hiányából, a szakdolgozók alacsony számából vagy a felkészületlen és szakmailag
alkalmatlan munkatársak hozzáállásából eredtek. Az ellátottak jelentős számban
jeleztek panaszt a szabad mozgáshoz való jog korlátozása és a kapcsolattartáshoz való jog sérelme miatt is.
A jogvédelemmel foglalkozó szakemberek tapasztalata szerint a jogtudatos magatartás nemcsak informáltság, hanem szemlélet kérdése is. Élni a jogainkkal sokkal többet jelent, mint pusztán ismerni azokat, hiszen úgy jobban oda tudunk figyelni a körülöttünk lévők, a ránk bízottak jogainak tiszteletben tartására is. Bár
ekkor már a szociális törvény előírásai széles körben tartalmazták a szociális intézményekben élők jogait, így ezeket a szolgáltatásban részt vevőknek biztosítaniuk, az ellátottaknak pedig ismerniük kellett volna, a jogvédők kezdeti tapasztalatai nagy arányban igazolták, hogy ez nem valósult meg.
Annak érdekében, hogy még teljesebb képet kaphassanak a jogalkotók az ellátotti jogok érvényesüléséről, illetve, hogy kidolgozhassák azokat az eljárásokat, jó
gyakorlatokat, amelyek által fejleszthető a jogtudatosság, változhat az intézmények
szemlélete, bővülhet az eszköztár, 2005-ben a témában reprezentatív felmérést
végzett a Közalapítvány. Kiemelt területe volt a kutatásnak, hogy a szociális szolgáltatások biztosításánál az egyenlő bánásmód követelményét az intézmények miként tudják megtartani, illetve hogy a betartásának a feltételei adottak-e. A felmérés módszere a kérdőíves lekérdezés volt, 380 fő ellátott és 120 fő szakember
bevonásával. A kérdőívek részben többváltozós kérdéseket tartalmaztak, részben
pedig nyitott kérdésekkel tették lehetővé az önálló vélemények kifejtését. A kutatás tapasztalatai alapján azon ellátottak, akik régebben éltek már bentlakásos intézményben, jellemzően kevésbé érdeklődtek a jogaik iránt, illetve látszott, hogy
a megfelelő informálódás erősen függ az ellátott kapcsolatrendszerétől. Az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulásáról a megkérdezettek 50%-a nyilatkozott pozitívan. Az ellátottak többsége helyesen és pontosan ítélte meg a mindennapi életben előforduló jogsérelmeket, a munkatársak által érzékelt jogkövető
magatartás és az általános gyakorlatban tükröződő között ugyanakkor jelentős
távolság volt.

JOGVÉDELMI TANFOLYAMOK SZERVEZÉSE
Ahhoz, hogy a fentiekben leírt környezetben és problémák között a jogvédők hatékonyan tudjanak tevékenykedni, a Közalapítvány a szakembereket tudatosan és
több lépcsőben vértezte fel a jogvédelmi ismeretekkel, folyamatosan szervezett
képzéseket, majd ráképzéseket is, első időszakban a salgótarjáni Népjóléti Képzési Központban.
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A tanfolyami tematika tartalmazott:
– jogi ismereteket: az államigazgatási eljárásról, a családjogi, polgárjogi, fogyatékosügyi területről, az adatkezelésről, a közvetítői eljárásról és az emberi jogok
európai védelméről;
– pszichológiai ismereteket: személyiség- és gyermeklélektant, mentálhigiénés
és kommunikációs ismereteket, konfliktuskezelést, a mediáció alapelveit, készségfejlesztést;
– speciális ismereteket szakterületenként a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselői feladatokhoz;
– esetfeldolgozásokat, a jogsérelmek kezelésének módszereit.
A jogvédelmi képviselői tanfolyam követelménye volt egy írásbeli vizsga (jogi
ismeretekből és pszichológiából) és a szakdolgozat, amely egy jogsérelem feldolgozása, esetismertetése volt, illetve szóbeli vizsga a szakterület speciális jogvédelméből. Sikeres vizsga esetén a résztvevők tanúsítványt kaptak.
A jogvédelmi képviselői tanfolyamot több száz intézményvezető és szakember
végezte el ebben az időszakban csupán érdeklődésből, mert szerették volna megtudni, hogyan is kell értelmezni a szociális törvény előírásait és a gyakorlatban
alkalmazni őket, másrészt a jogvédelem mint ismeret újdonságnak számított a
szakmában, különösen az oktatásnak az a formája, amely kiscsoportos gyakorlati esetfeldolgozással együtt történt. A tanfolyamról sorozatosan érkeztek a kedvező visszajelzések, így ez az ismeretátadás nagyban segítette a jogtudatosság fejlődését is.
A gyakorlatban szerzett tapasztalatokat, módszereket egy sajátos műfajú kiadványban foglalták össze: Kovács Ibolya (szerk.): Esettanulmányok a betegek, az ellátottak és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről, Budapest, 2005.11A kötet sajátos
műfaja egyedülálló volt abban az időben. A könyv valamennyi fejezetében, minden esetfeldolgozásnál hasonló módszert követtünk, hogy elősegítsünk a jogalkalmazásban, a szolgáltatók gyakorlatában és a jogvédelmi képviselők munkájában a rutinszerű gyakorlat kialakulását. Az volt a célunk, hogy a konkrét esetleírás
módszerében történjen meg a probléma definiálása, annak megállapítása, hogy
milyen alkotmányos jogokat érint az ügy, milyen alanyi jogok szenvedtek sérelmet
az eset kapcsán, milyen intézkedéseket tehet (vagy éppen mulasztott el) a szolgáltató, és miféle intézkedéseket tehet a jogvédő. Legfőképpen, hogy milyen tanulságokkal jár az eset, és miféle megállapításokat vonhatunk le belőle, hogy a jogsérelmek utána felismerhetők és elkerülhetők legyenek.

11

Letölthető: http://web.axelero.hu/dubeczgyorgy/Docs/Esettanulmanyok.pdf; http://www.isoszakerto.hu/89-tudaskozpont/213-betegjogi-esetek-gyujtemenye
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A JOGVÉDELMI FÜZETEK
A Jogvédelmi Füzetek-sorozattal a Közalapítvány olyan szakmai kiadványt kívánt
a szociális szolgáltatást igénybe vevők (ellátottak) és hozzátartozóik, valamint a
szolgáltatást biztosító és azokat fenntartó szakemberek kezébe adni, amely segít
elsajátítani a jogokról való ismereteket és azok gyakorlati alkalmazását.
A Jogvédelmi Füzeteket az ellátottjogi képviselők írták a gyakorlati tapasztalataikra alapozva, s a Kuratórium tagjai és az Iroda szakreferensei lektorálták.
A Jogvédelmi füzetek témaköreit annak megfelelően alakították ki, hogy miféle igények jelentek meg a szolgáltatók részéről, milyen helyzetekben voltak hiányosak a jogvédelmi ismeretek, hol nem volt a feladatellátáshoz szakirodalom vagy
megfelelő dokumentáció.
Az ellátottjogi képviselők munkájuk során azt tapasztalták, hogy az érdeksérelmek jelentős része a tájékoztatás hiányára vezethető vissza. Az érintettek (az
ellátottak) kevés információval rendelkeztek a szolgáltatás tartalmáról, formáiról,
a jogszabályok előírásairól. A sorozat külön foglalkozott a leghátrányosabb helyzetű csoportokkal, amelyeket speciális jogok illetnek meg, és helyzetükben még
nagyobb figyelmet kell fordítani a jogok érvényesülésére. A kiadványok azt a célt
szolgálták, hogy új szempontok figyelembevételével, a jogvédelem oldaláról, a jogvédő szemszögéből dolgozzák fel azokat a témaköröket, amelyekről még kevés információval rendelkezett a szakterület.
A Jogvédelmi Füzetek-sorozat témakörei a következők:
– a szociális jogok az emberi jogok között, jogtudatosság a szociális jogok terén;
– a jogvédelem alapvető dokumentumai (SZMSZ, házirend, munkaköri leírások);
– érdekvédelem és érdekképviselet a szociális szolgáltatások terén;12
– bentlakásos otthonban élő alkoholfüggők és környezetük jogsérelme, jogvédelme;
– memóriazavarral küzdők, demens betegek jogvédelme;
– hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme;13
– fogyatékkal élők jogsérelmei és jogvédelme;14
– korlátok és korlátozások a szociális ellátásokban;
– az alapszolgáltatást igénybe vevők jogvédelme;
– a jogsérelmek egyéb jellemző területei és elkerülésüknek módjai.
12

Az első szakmai konferenciát a Közalapítvány szervezte meg 2006-ban Pest megyében (a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Otthon volt a vendéglátó) az intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum vezetőinek, akiket mind az ellátottak közül választottak meg, az ő részvételükkel, előadásaikkal,
melyek során megosztották a tapasztalataikat.
13
https://anzdoc.com/a-hajlektalan-emberek-jogserelmei-es-jogvedelme.html
14
http://docplayer.hu/344608-Fogyatekos-szemelyek-jogai-es-jogserelmei.html
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A szakterületen dolgozók visszajelzése alapján a sorozat rendkívül hasznos segítség mindazok számára, akik fontosnak tartották a szociális segítségre szorulók emberi jogainak, méltóságának tiszteletét, s a szociális ellátások során biztosították a
jogok érvényesülését, a gondozási munkában, a mindennapi együttélésben egymás
megbecsülésére törekedve. A kiadványok is hozzájárultak az ellátottak és a velük
foglalkozó szakemberek jogtudatosabb magatartásához, a kiegyensúlyozottabb hétköznapokhoz és az ellátottak megelégedésére szolgáló gondozási munkához.
2008-ra a jogvédelem az ellátotti jogok területén is teljes körűen kiépült. Ekkorra már 43 ellátottjogi képviselő dolgozott körülbelül havi 3500 órában, aminek
az egyharmada fogadóóra volt. A fővárosban ekkor az ellátotti csoportonkénti
szakmafelosztás volt a gyakorlat, míg a megyékben a területi elv érvényesült az
ellátotti képviselők munkamegosztásában. A 43 főhöz a 4366 szociális szolgáltatónál 335 350 fő ellátott tartozott, ami egy jogvédő esetében 102 szolgáltatót és
7799 fő ellátottat jelentett. Ha csupán a bentlakásos intézményeket nézzük, akkor
egy jogvédőre átlagosan 31 intézmény 1974 fő ellátottja jutott. A bentlakásos intézményekben ekkorra már kialakult a rendszeres, korrekt kapcsolat az intézmények és a jogvédők között. Mind az ellátottak, mint a munkatársak számon tartották a fogadóórákat, egyre inkább gyakorlattá vált mindkét fél részéről a
problémák jelzése, a tájékoztatás, visszatérően jelentkeztek a meghívások a különböző értekezletekre, fórumokra. A képviselők beszámolója alapján a jogvédelem
ötödik esztendejére a szolgáltatók jellemzően eleget tettek a jogszabályokban számukra előírt kötelezettségeknek, és hatékonyan működtek együtt a jogvédőkkel.
2008

Megfelelő helyiség
biztosítása

Iratokba betekintést
enged
Együttműködő

A vezető igényli a
probléma megoldásához
a jogvédőt

Megfelelő a panasz
kivizsgálása

Nem együttműködő

A jogvédők – számos szervezeti átalakulás közben és azóta is – folyamatosan tevékenykednek az egészségügyi, a szociális és a gyermekvédelmi intézményrend-
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szerek területén. Ennek következményeként az érintett ágazatok szakemberei is
egyre jogtudatosabban látják el szakmai feladataikat, a konfliktusok kezelése során számíthatnak a jogvédők támogatására. Az ellátottjogi képviselői rendszert,
a jogvédőket ismerik az igénybe vevők, bizalommal fordulnak hozzájuk, így e fiatal hivatás tapasztalati köre is folyamatosan szélesedik, bővül.
Az eltelt közel másfél évtized alatt egyértelművé vált, hogy a megfelelő jogvédelmi módszertan mellett, például amennyiben a jogokat a konkrét szakmai tevékenységhez kötötten, az intézményekben dolgozókat is bevonva gondolják végig,
a konfliktusok feloldásakor is erre törekedve, sokkal elfogadóbb környezetet lehet
teremteni, a szolgáltatói kötelezettségek kérdéskörében is nagyobb hatékonyságot
elérve.

AZ OBDK (IJSZ = INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT JOGELŐD)
ÁLTAL KÉSZÍTETT KIADVÁNYOK

TÁMOP-kiadványok
Az OBDK TÁMOP 5.5.7-08/1 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői
hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című kiemelt projekt keretében készült
kiadványai:
A gyermekek jogai – 2014. július 29.
A hajléktalanok ellátásának ellátottjogi vonatkozásairól – 2014. december 4.
A hazai jogvédelem rendszere – 2015. október 29.
A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok – 2014.
augusztus 12.
Általános gyermekjogi ismeretek – 2014. november 20.
Általános tájékoztató a betegjogokról – 2015. április 18.
Általános tájékoztató az OBDK-ról – 2014. december 30.
Az egészségügyi dokumentáció megismerése – 2014. március 28.
Betegjogi esettanulmány – 2015. június 16.
Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben – 2014. március 28.
Ellátottjogi esettanulmány – 2015. június 16.
Gyermekjogi esettanulmány – 2015. június 16.
Hospice-ellátás Magyarországon – 2014. augusztus 26.
Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról – 2014. december 30.
Tájékoztató a pszichiátriai betegek jogairól – 2014. március 28.
Tájékoztató nevelésbe vett gyermekek számára – 2014. július 29.
Tájékoztató nevelésbe vett gyermekek szülei számára – 2014. július 29.
Elérhetők: http://www.ijsz.hu/kiadvanyok.html
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Állami Számvevőszék: Jelentés a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
gazdálkodásának ellenőrzéséről 2007. július,
https://asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2007/0720j000.
pdf?ctid=750
„Beteg jogaink – egészséges méltóság” – Betegjogi projekt 2012/2, Alapevető Jogok Biztosa Projektfüzetek, http://www.ajbh.hu/static/beszamolok_hu/2011/pdf/ajb_betegjogi_projekt_2012.pdf
Decastello, Alice, dr.: Mediáció az egészségügyben, Budapest, HVG-ORAC, 2010.
Esettanulmányok a betegek, az ellátottak és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről,
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, 2005, https://bookline.hu/product/
home.action?_v=_&id=1024144&type=20
Fábián Titusz, dr.: Betegjogok Európában, http://www.szoszolo.hu/06tanulmanyaink/
230514.betegjogok_europaban.htm
Fogyatékosság és bántalmazás – Könnyen érthető kommunikációval készült kiadvány,
EMMI- FSZK, 2015, http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/06/Abuzus_KEK.pdf
Halmos Szilvia, dr. – Gazsi Adrienn, dr.: Esetjogi tanulmányfüzet az értelmi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos és autista emberek számára működtetett antidiszkriminációs jelzőrendszer tapasztalatairól, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2008, http://2010-2014.
kormany.hu/download/2/c5/00000/Esetjogi_tanulmanyfuzet.pdf#!DocumentBrowse
Kovács Gabriella – Kovács Viktória: A betegjogok alakulása Európa egyes országaiban,
https://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2012/1/kov%C3%A1cs.pdf
Mikes Lili, dr.: Új intézmény a betegjogvédelemben: az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Acta Sana Tudományos Fórum, http://acta.
bibl.u-szeged.hu/35307/1/sana_2015_001_047-052.pdf

Rendszer és váltás.indd Sec11:270

2018. 10. 17. 11:08:15

Kovács Ibolya – Ráczné Lehóczky Zsuzsánna

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
szociális feladatai
Az integrált munkaügyi és szociális programok időszaka

Már a szociális törvény megalkotásának időszakában is, de leginkább a ’90-es évek
közepén megfogalmazódott, hogy fontos lenne a szociális terület számára is egy
középirányító szervezet („DEKO” – állami feladatot ellátó országos szintű de-koncentrált szervezet), amely a minisztérium hivatalaként mint háttérintézmény elsődlegesen a szociális irányítást segítené, „hidat alkotna” az ágazati irányítás felső szerve és a gyakorlati végrehajtás között.
Erre azonban hosszú ideig kellett várni, bár voltak kezdeményezések, leginkább
a területi szakigazgatási szervek részéről:
– elsőként 1997-től alakították ki a megyei gyámhivatalokat – feladatukat és
hatáskörüket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szabályozta.
– 2005. szeptember 1-től a megyei gyámhivatalok feladat- és hatáskörének kiterjesztésével megyei szociális és gyámhivatalok kezdték meg munkájukat, amelyek a megyei közigazgatási hivatalok szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakigazgatási szerveiként működnek.
– 2007-ben több integrált háttérintézmény kezdte meg működését: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH), a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
(SZMI), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) és az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI).
A 2001. július 1-től működő Foglalkoztatási Hivatal feladatbővülésével jött létre
2007. január 1-től a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH).1
1

Az FSZH feladatait az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
3. § (1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi,
külön jogszabályban meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági, valamint
rehabilitációs, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a
társadalmi párbeszéd működtetésével összefüggő feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy,
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv (székhelye Budapest).
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A szociális szakterület szakmai feladatai először jelentek meg középirányítási szinten, központi hivatali feladatkörben, a Szociális Főosztály lebonyolításában.
Mivel az FSZH a szociális és munkaügyi miniszter közvetlen irányításával működő központi költségvetési szerv, a szociális feladatok is közvetlenül a minisztérium szociális szakállamtitkárságától, azok főosztályaitól érkeztek, folyamatosan
bővülő feladat- és hatáskörökkel, személyi feltételekkel, az alábbi indokokkal:
– az ágazati tervezés érdekében szükségessé vált egy egységes nyilvántartás és
adatbázis a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekről (szociális
regiszter);
– indokolttá vált a hatósági ügyek jogorvoslati rendszerének újragondolása, a
másodfokú ügyek minisztériumból való kiszervezése, a bírósági perképviselet;
– elengedhetetlen a szakmai irányítással kapcsolatos hatáskörök megosztása a
szociális és gyámhivatalok tekintetében, az engedélyezések, eljárások, ellenőrzések egységesítése a hivatali munka támogatása céljából;
– a központilag fontosnak tartott, kiemelt és fokozott figyelmet érdemlő témakörökben helyszíni ellenőrzések, s az ezek során szerzett tapasztalatok, gyakorlati problémák folyamatos visszacsatolása az ágazati irányítás számára;
– a szolgáltatások szervezése, az állami feladatok ellátása érdekében új típusú
finanszírozási rendszer bevezetése;
– a szociális igazgatást végzők szakmai munkájának közvetlen támogatása, a
különböző névjegyzékek vezetése;
– a települési önkormányzatok szociális igazgatási feladatainak támogatása,
különös tekintettel az aktív korúak ellátásában részesülőkkel kapcsolatos foglalkoztatásszervezésre és nyilvántartásra;
– a szociális feladatok modernizációját szolgáló uniós programok lebonyolítása.
Mindezen feladatok központi hatósághoz való delegálását az államigazgatás
korszerűsítésére vonatkozó elvárások is ösztönözték, melyeknek célja az volt, hogy
a minisztérium elsődlegesen a jogalkotási feladatokat lássa el.
A szociális ágazati irányítás részéről valamennyi új feladatnál fontos alapelv
volt, hogy
– az új feladatkörhöz társuló hatáskör-telepítést (szabályozási alap);
– a munkához szükséges létszámot (humán erőforrás) és
– az annak működtetéséhez szükséges forrást (pénzügyi feltételek) biztosítsák.
Ennek következetes betartása végigkísérte az FSZH szociális tevékenységét, ami
alapját jelentette annak, hogy a központi irányítás elvárásai egy központi hivatal
működtetésével – a megfelelő feltételek biztosítása mellett – teljesülhessenek.
2007. január 1-től sok munka árán a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a
szociális szakterület számára végre elismert szervezetté vált, 2010. december

Rendszer és váltás.indd Sec11:272

2018. 10. 17. 11:08:15

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális feladatai | 273

31-ig, mikor a szociális és rehabilitációs feladatok jelentős része a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz2 került át.
Az FSZH szociális feladatai a hatáskörök telepítésének sorrendjében az alábbiakban foglalhatók össze:

1. NÉVJEGYZÉKEK VEZETÉSE
Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék3 vezetése, kérelmek nyilvántartásba vétele, névjegyzék megjelentetése, a szakértők továbbképzése (később
azok akkreditációja), új információkhoz jutásának biztosítása, tájékozottságuk
növelése. A továbbképzések a szakmát leginkább érdeklő aktualitásokhoz kapcsolódtak, 2007-ben például a gondozási szükséglet, 2008-ban a komplex rehabilitáció és az egyes szolgáltatások finanszírozásának új rendszere, 2009-ben az intézményen belüli foglalkoztatás, az „Út a munkához” program, az uniós pályázatok
írása és értékelése voltak a főbb témakörök.
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék4 vezetése, a szakértők felkészítése, továbbképzése hasonlóképpen, bár eltérő szabályozással folyt, mint a
szociális területen. A továbbképzések speciális témák köré szerveződtek, mint például a konfliktuskezelés, a gyermekvédelmi közvetítés, a mediáció, a pályázatíró
és pályázati felkészítő tréning, a szervezési ismeretek s szociális ágazati regiszter
és a szociális területhez kapcsolódó adatbázisok használatának gyakorlata.
A kétnapos továbbképzések helyszínéül az FSZH balatonboglári Képző és Pihenő Központját választottuk, amely nagy befogadóképessége és kedvező adottságai miatt hamar népszerűvé vált a szakértők körében.
A névjegyzékek vezetésével kapcsolatos szakmai cél az volt, hogy a kiadvány
szakterületeinek megfelelően jól felkészült, kellő jog- és szakismerettel rendelkező
szakértők segíthessék a szociális és gyermekvédelmi szakterületen dolgozók munkáját. A névjegyzékek rendeltetése, hogy tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi szakterület meghatározó, kiváló szakembereinek adatait, akik szakértői tevékenységre jogosultak.

2
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet.
3
Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéket a szociális törvény módosításával, a 2003. évi
IV. tv. 28. §-a vezette be, amely 2003. 02. 15-től hatályos.
4
A névjegyzéket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
103/A §-a nevesítette 2003. január 1-jétől.
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2. SZOCIÁLIS ÁGAZATI REGISZTER
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójával és országos nyilvántartásával összefüggő feladatok első állomása
volt a szociális regiszter kialakítása:5 ez egy webes felületen működő rendszer, s
valamennyi engedélyező hatóság és fenntartó köteles a rendszer megfelelő felületén adatokat rögzíteni, módosítani. A szociális regiszter egyrészt az engedélyező
hatóságok által rögzített intézményi nyilvántartásból, másrészt a fenntartók által
működtetett jelentési rendszerből állt, melyhez az engedélyesek egyedi azonosítására alkalmas úgynevezett ágazati azonosító kapcsolódott.
2007-ben az engedélyező hatóságok száma még 281 kijelölt városi jegyzőből
(ebből 23 megyei jogú városi, 23 fővárosi kerületi jegyző) és 19 Szociális és Gyámhivatalból állt (300 szociális hatóság), míg a fenntartók száma meghaladta a 4200at; a regiszterben rögzített szolgáltatások száma 14 200 volt, közülük 3200 gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltatás.
A Kormányrendelet meghatározta az engedélyes fogalmát, aminek az intézményi nyilvántartás és a jelentési rendszer szempontjából kiemelkedő jelentősége
volt, hiszen az engedélyes jelenti az egész rendszer alapegységét. Az ágazati azonosító az engedélyes egységes azonosító jele. Az ágazati azonosítót kötelező szerepeltetni minden, a működési és foglalkoztatási engedélyezéssel, normatív állami
hozzájárulás (MÁK-igénylés), illetve szociális foglalkoztatási támogatás igénylésével kapcsolatos ügyben a hatóságnak benyújtott kérelmen, a hatósági döntésen
és más, statisztikai célú adatszolgáltatáson is. Ez a rendszer alapjaiban máig fennmaradt.
Az ágazati regiszter egészen új rendszerű országos nyilvántartás kiépítését jelentette. Miután elektronikus adatszolgáltatás a szociális ágazatban addig nem
volt, a munkát azzal kellett kezdeni, hogy az országban lévő összes szociális és
gyermekvédelmi fenntartó, intézmény és szolgáltatás adatait felvették az elektronikus nyilvántartásba, amit a 300 működési engedélyt kiadó szociális hatóság
végzett el. Elkészítettük a rendszer működéséről és a felhasználókra vonatkozó
jogszabályi előírásokról szóló tájékoztatókat, majd 2007. június 1. és szeptember
30. között sor került 7020 szolgáltató és intézmény ágazati azonosítójának képzésére.
Az elektronikus nyilvántartás, az ágazatiazonosító-kérés és a jelentési rendszer
megismertetése céljából minden megyében továbbképzést szerveztünk, közvetlen oktatói környezetben (internetes használat során megtanított alkalmazással).
Összesen 30 oktatási napon 360 hatósági munkatárs és közel 1700 fenntartó/intézményvezető vett részt a képzésen.
5

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet (Nyr.).

Rendszer és váltás.indd Sec11:274

2018. 10. 17. 11:08:15

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális feladatai | 275

Mivel az országos nyilvántartási rendszer folyamatosan fejlesztett szoft ver,
rendszeres kapcsolatot tartottunk a fejlesztőkkel, szakmailag teszteltük az új funkciókat, és folyt a felhasználók felkészítése az alkalmazásukra. Elkészült a Szociális
Regiszter Használati Kézikönyve is.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartását 2008. december 5-én publikussá tettük, így bárki elérhette a
nyilvántartás aktuális adatait, és tájékozódhatott, hogy hol, milyen férőhelyszámmal és térítési díjjal, feltételekkel vehetők igénybe a szolgáltatások (l. a http://szociálisregiszter.afsz.hu oldalon).
Az adattartalmak nyilvánossága szükségessé tette, hogy az adatállományt aktualizáljuk, megtisztítsuk és pontosítsuk, hiszen egy országos nyilvántartással
szemben elvárható követelmény a naprakészség és a hitelesség. Ennek érdekében
2009 első negyedévében sor került mind a 300 engedélyező hatóság ágazatiregiszter-vezetésének első, átfogó ellenőrzésére. Az ellenőrzést a Szociális Főosztály hatósági, valamint a szociális intézményi ellenőri munkatársai végezték (20
fő). Tapasztalataikat a következőkben fogalmazták meg:
– 2008-ban a működési engedélyek kiadásával és az intézmények ellenőrzésével
országosan összesen 410 munkatárs foglalkozott, a kijelölt városi jegyzők esetében osztott munkakörben.
– 2007-ben 4433 működési engedélyt, 2008-ban 6341-et adtak ki.
– A hatályos működési engedélyek száma 7846, ebből 26% gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatásokra, 72% szociális szolgáltatásokra és intézményekre, 2% pedig integrált intézményekre vonatkozott.
– A kijelölt városi jegyzők esetében 2008-ban 2117 ellenőrzés történt, míg az
általuk kiadott hatályos működési engedélyek száma 5577 (az ellenőrzés az alapellátások 38%-át érintette), bár az ellenőrzés jogszabályi kötelezettségük volt. A
szociális és gyámhivatalok esetében már jobb az ellenőrzési arány: 68,4%.
A következő funkcióbővítésre 2009 első negyedévében került sor. A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások új rendszerű finanszírozásával összefüggésben szükségessé vált, hogy a fenntartók az FSZH számára negyedévente, a következő 3 hónapos időszakra vonatkozólag bejelenthessék feladatmódosításra
vonatkozó igényüket. Ugyanígy sor került az idősek otthonában a jelentési kötelezettség negyedévessé tételére, elsődlegesen az elhelyezésre várakozók száma és
a gondozásiszükséglet-vizsgálat összefüggései miatt. A fejlesztések másik iránya
az ún. lekérdezések és riportfunkciók kifejlesztése, amivel a regiszterben tárolt
adatokból különféle szűrési paramétereknek megfelelően lehet listákat, statisztikai adatokat szolgáltatni.
Ebben az évben megjelentettünk egy felhívást is az engedély nélküli szolgáltatásokról, hogy tájékoztassuk az állampolgárokat, mi módon lehet megbizonyo-
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sodni arról, hogy egy szolgáltatás működési engedéllyel, legálisan, állami kontroll
alatt működik-e.
Az ágazati regiszterben 2010 júniusában rögzített fenntartók száma 4200, a
hatályos működési engedélyek száma 7515 volt.
A szociális regiszter továbbfejlesztése, bővítése már a TÁMOP 5.4.2. kiemelt
projekt jegyében történt.

3. HATÓSÁGI FELADATOK – MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK, BÍRÓSÁGI ÜGYEK
Ekkoriban az elsőfokú döntéshozatal után már a Szociális Főosztály látta el a fellebbezések elbírálását és felügyeleti jogkör gyakorlását6 a szociális és gyámhivatalok ügyeiben, illetve a Magyar Államkincstár területi szerveinek, a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények egyházi és nem állami fenntartóinak
normatív állami hozzájárulásával, az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásával
és foglalkoztatási támogatásával kapcsolatos hatósági ügyeket. A másodfokú eljárásra felterjesztett ügyek javarészt szociális intézmények működési engedélyezési
eljárásával voltak kapcsolatosak (férőhelybővítés, emelt szintű férőhelyek visszaminősítése, kettős fenntartás kérdése, engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatás
vagy idősotthoni ellátás, működési engedély visszavonása), és a Magyar Államkincstár elsőfokú döntéseiben hozott másodfokú döntéseket jelentették.
2007 és 2010 között a másodfokú eljárások során 516 ügyet bíráltak el.
A közigazgatási perekben perképviseletet 2007. július 1-től láttunk el, 308 peres eljárásban. A keresetek mögött többek közt a szociális ellátások finanszírozásának nehézségei álltak. A szűkülő források mellett a fenntartó számára rendkívüli hátrányt jelentett a normatíva-visszafizetési kötelezettség, főleg kamattal együtt.
Belátva, hogy a fenntartók perindítással kapcsolatos kockázata minimális, már csak
időnyerés szempontjából is éltek a bírói út lehetőségével. Felülvizsgálati kérelemmel
fordultunk a Legfelsőbb Bírósághoz, és több esetben perbeli egyezséget kötöttünk.
Az ügyek jelentős része a normatív támogatások helyszíni ellenőrzése alapján
elrendelt visszafizetési kötelezettségekkel volt összefüggésben. A Magyar Államkincstár ellenőrzési gyakorlatából adódóan rengeteg kifejezetten szakmai kérdés merült fel a kincstári ügyek másodfokával kapcsolatban. Ennek oka, hogy az
Szt. 2009. december 31-ig hatályos 58/A. § (2) bekezdésének második mondata révén a normatíva feltételeit s ennélfogva az ellenőrzési jogkörüket igen tágan értelmezték az igazgatóságok: eszerint ugyanis „a folyósítás feltétele, hogy az intézmény
működési feltétele és szolgáltatása, valamint intézményi térítési díja megfelel a jogszabályi előírásoknak”. Így a Kincstár a normatívajogosultság feltételeinek vizsgá-

6

2007. július 1-től a 291/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja vezette be.
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lata során a működési feltételek és a szociális szolgáltató tevékenység egészének
ellenőrzésében is kompetensnek tartotta magát, megalapozatlanul.
A másodfokú ügyek a szakmaterület gondjainak – jogalkotási, jogértelmezési
aktuális kérdéseinek – „szondázására” szolgáltak. Ez egyfajta folyamatot generált,
különösen a jogszabályi szigorítások mentén. Minden évben megvoltak a „sláger”-témák, s a tapasztalatok szerint ezeket jogszabály-módosítás előzte meg, vagy
követte. Így például az emelt szintű ellátás normatívájának csökkentésével elindultak a férőhely-átminősítések, az egyházi kiegészítő támogatás mértékének növekedésével egyre több lett a pro forma egyházi fenntartó. Nem csupán az egyházi intézmények szaporodtak, hanem az egyházi jogi személyiségű fenntartók is.
Ezzel kapcsolatban a közigazgatási eljárások alapvető jogkérdése az volt, hogy a
fenntartó egyház-e, vagy sem. A fenntartók vitatták az első- és másodfokú hatóságnak azt a jogkörét, hogy ezt a kérdést a hatósági eljárás során egyáltalán feltegye. Később azonban bírósági ítélet erősítette meg, miszerint az egyházi kiegészítő támogatás odaítélése kapcsán a hatóságnak joga van a bizonyítási eljárás során
vizsgálni, hogy a fenntartó egyház-e, vagy sem.
2007-től az előzetes normatívaigénylés határidejének jogvesztő jellege, 2008ban a támogató szolgáltatással és közösségi ellátással kapcsolatos ügyek kerültek
bíróságra (a támogató szolgálatok számára gondot jelentett a szociális rászorultság feltételének bevezetése).
Számos másodfokú ügy keletkezett az idősotthoni ellátásba vagy házi segítségnyújtásba 2008-ban felvett ellátottak jegyzői jövedelemigazolásának a hiánya
miatt. Másodfokú döntéseinkben e kérdést illetően azon álláspontra helyezkedtünk, hogy a normatívára való jogosultság feltétele ezen új ellátottak esetében a
gondozási szükséglet és az arról szóló szakvélemény. A jövedelemigazolás megléte az igénybe vehető normatíva összegét határozza meg, az ellátás igénybevételéhez azonban nincs rá szükség.
Több fellebbezés keletkezett az ellátási területen kívül élőkre igénybe vett normatíva visszafizetése tárgyában. Igen jelentős összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Kincstár olyan fenntartók esetében, melyek az önkormányzati fenntartótól átvett intézményeikben nem tudták az átvétel évében helyrehozni
az intézmény önkormányzati fenntartásának időszakában felhalmozódott problémákat. Ezekben az ügyekben jellemzően megváltoztatták az elsőfokú döntést.
Több eljárás volt folyamatban az idősek gondozóházában gyakorolt huzamos
(esetenként gyakorlatilag korlátlan) idejű gondozással összefüggésben, melyeknél
a Magyar Államkincstár a normatívát azon az alapon követelte vissza a fenntartótól, hogy az ellátottak 1 + 1 éven túli gondozása jogszabályellenesen történt.
2008-ban került sor az első, engedély nélkül működő idősotthon perére, melyben a működtető arra hivatkozott, hogy 10 fős létszám alatt nem kell működési
engedélyt kérnie, egyébként pedig nyugdíjasházként működik. A hatóság a működtetőt a szolgáltatás megszüntetésére kötelezte, aki ez ellen keresetet nyújtott
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be. A bíróság a keresetet elutasította. Azt, hogy az engedély nélküli intézmények
működtetői milyen kitartóak, jelzi, hogy ugyanez a fenntartó éppúgy folytatta
a tevékenységét, mint az ítélet előtt, csak a jogi körülményeken változtatott. Házi
segítségnyújtásra kért működési engedélyt, az idős embereket a kft. ügyvezetője
vagy valamely tagja mint magánszemély albérletbe „költöztette”, és így folytatta
az ellátást. A 2008-ban született ítélet végrehajtása nyomán 2009-ben szociális
igazgatási bírságot szabtak ki, amiből újabb per és 2010-ben újabb ítélet született.
A bíróság megállapította, hogy a működtető által végrehajtott változtatások dacára az általa végzett tevékenység még mindig engedély nélküli bentlakásos idősellátás, és a keresetet elutasította.
Az engedély nélküli szociális szolgáltatásokról az FSZH a lakosságot tájékoztatta; a tudomására jutott illegális intézményekről a honlapján, közleményben
adott hírt.
Az FSZH-nak a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények normatív és egyéb támogatásával kapcsolatos ügyeiben rendkívül fontos volt, hogy
minden ügyet a szociális szakma és a szociális jog ismeretében vizsgáltunk meg,
kiegészítve ezzel az egyébként nélkülözhetetlen pénzügyi szemléletet.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2007. július 1-től nemcsak a fellebbezés
elbírálására jogosult szerv, hanem egyes hatósági ügyekben felügyeleti szerv is volt
a szociális és gyámhivatalok, illetve a Magyar Államkincstár területi szervei számára. Fontos szakmai törekvésünk lett a szociális és gyámhivatalok munkatársainak, a működési engedélyezést végző kijelölt városi jegyzőknek a felkészítése
az új szociális feladatokra, a működési engedélyek szakszerű kiadására, a szociális
hatósági tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok egységes szempontok
szerinti elvégzésére, a Magyar Államkincstár területi szervezeteivel való szakmai
együttműködés és az eljárási, ellenőrzési gyakorlatok összehangolása.
Mindezeket szakmai értekezletekkel, tájékoztatókkal, fórumokkal, a negyedéves úgynevezett problémajelző lap működtetésével, a honlapunkon megjelenő
friss információkkal, helyszíni látogatásokkal és a gyakorlati problémák megoldásához adott közvetlen szakmai segítséggel, a szociális és gyámhivatalok személyi és tárgyi feltételeinek javításában való közreműködéssel oldottuk meg (2007
decemberében a szociális és gyámhivatalok 31,5 millió Ft összegben informatikai
eszközöket kaptak).
A szakmai beszámolók alapján rálátást nyertünk az egyes hivatalok, kirendeltségek leterheltségére, a régión belüli együttműködés minőségére, a munkavégzés
stratégiájára (különösen az ellenőrzés szervezésére), az önként vállalt feladatok
tartalmára (például nem felettes hatóság által elrendelt célellenőrzés, szoft verfejlesztésben való közreműködés). Mindezen tevékenységeink a szociális terület fejlesztését célozták, s közvetve előmozdították a szabályok jobb megismerésével a
jogkövető magatartás érvényesülését, a jogalkalmazói gyakorlat egységesebbé
válását.
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4. SZOCIÁLIS ELLENŐRZÉS
2008. január 1-től a személyes szociális szolgáltatások területén az FSZH tevékenysége kibővült az ellenőrzések lefolytatásával. A központi ellenőrzések a szociális szolgáltatások, intézmények tevékenységét fenntartótól (állami, nem állami
vagy egyházi) függetlenül vizsgálták, a hiányosságok feltárására és a jogkövető
magatartás elérésére, valamint a szolgáltatások színvonalának emelésére irányultak.
Az FSZH-t egyrészt szociális hatóságként, másrészt működést engedélyező
hatóságként nevesítették a 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletben, majd annak
hatályon kívül helyezését követően a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendeletben is.
Az ellenőrzési jogosítványok kiterjedtek az alapszolgáltatásokra, a bentlakást
nyújtó ellátásokra és az engedélyező hatóságok (városi jegyzők, szociális és gyámhivatalok) által vizsgálható ügykörökre is.
Az ellenőri osztály 2008. februárban indult 15 fővel és 3 helyszínen (Budapesten, Debrecenben és Pécsett), megyék szerinti régiós jellegű beosztással.
Az indulásnál a szakmai feladatok meghatározásakor fontos szempont volt a
szociális biztonság és a jogbiztonság alapvető feltételeként a kiszámíthatóság
mind az igénybevevők, mind a szolgáltatást szervezők, mind az állam számára.
Ugyanez vonatkozott az ellenőrzésre is: hogy az ellenőrzést végzőknek s az abban
érintetteknek is átlátható és kiszámítható legyen a követelményrendszer, az egységes ellenőrzési eljárásrend érdekében minden szociális szolgáltatásra és intézményi típusra készült egy-egy ellenőrzési szempontsor.
Az ellenőrzések lehetősége az FSZH esetében nem jelentett automatizmust, eltérően a működési engedélyt kiadó hatóságoktól, ahol jogszabályi kötelezettség
volt a 2 évi kontroll, így az FSZH által lefolytatott központi ellenőrzések a minisztérium jóváhagyott éves ellenőrzési tervei alapján célzottan a valódi problémákra
fókuszáltak. A későbbiekben jogszabályi előírássá vált az FSZH részére a pályázattal finanszírozott ellátások pályázati cikluson belüli legalább egyszeri ellenőrzése.
A központi ellenőrzési tematika, szempontsor és eljárásrend alapján az ellenőrzések egységesek, magas színvonalúak és összemérhetőek voltak. A szempontsorokat minden jogszabályváltozás után aktualizálták és a hivatali honlapon nyilvánossá tették, ily módon is orientálva a jegyzők és a szociális és gyámhivatalok
ellenőri munkáját. Míg azonban a jegyzői és a szociális és gyámhivatali ellenőrzések a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára terjedtek ki, az FSZH ellenőrzései ötvözték a hatósági ellenőrzés kötelező témaköreit és a módszertani ellenőrzések szakmai tartalmát, így teljes körű ellenőrzésekre került sor.
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Az FSZH ellenőrzései segítő jelleggel valósultak meg, amit a nyilvánosságra
hozott szempontsorok és ellenőrzési ütemtervek mellett a szakmai felkészítő konzultációk is erősítettek, és a szempontsorok megküldése az ellenőrzött szervezeteknek. Az ellenőrzések tapasztalatairól összefoglalók készültek, amelyek a tipikus hiányosságok, jogsértések mellett a helyes gyakorlatokra is kitértek, és
szintén elérhetőek voltak a hivatal honlapján.
A tapasztalatok alapján több esetben éltünk az ágazati irányítás felé jogszabály-módosítási javaslattal, amelyek jellemzően meg is valósultak.
Az éves ellenőrzések adatai:
– 2008 kiemelt ellenőrzései a támogató szolgálatokat és a közösségi ellátásokat
célozták, részletesebben a következők történtek:
– 937 szolgálat ellenőrzése, ebből 569 támogató szolgálat, 368 közösségi ellátás;
– 9 idősek otthonában átfogó és teljes körű vizsgálat (ez 1653 férőhelyet érintett);
– 18 tartós bentlakásos intézményben az ellátotti jogok érvényesülésének a kontrollja;
– az összesen ellenőrzött szolgáltatások száma 988 volt.
– 2009 kiemelt ellenőrzési területei a következők voltak:
– kijelölt városi jegyzők és a szociális és gyámhivatalok célellenőrzése a szociális regiszter alkalmazásáról (300);
– falu- és tanyagondnoki szolgálatok (391);
– a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás (4 nagy fenntartónál);
– célellenőrzés keretében az ellátotti jogok érvényesülése és az idősek otthonaiban a gondozási szükséglet bevezetése után az igénybevételi eljárás szabályainak
betartása (20 intézményben);
– a minisztérium felkérésére 28, nappali ellátást is nyújtó szociális intézményben a szociális foglalkoztatás komplex ellenőrzése, valamint 6 szociális és gyámhivatalban az engedélyezési eljárás vizsgálata.
– 2010 ellenőrzései az alábbi területeket érintették:
– kiemelt területként a házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (174 szolgáltatás);
– az új finanszírozási rendszerre való áttérést követően a közösségi ellátások
(133) és a támogató szolgálatok ellenőrzése (224);
– a közigazgatási változásokat követte a szociális intézmények átszervezése, integrálása, így jelentősen megnőtt a többcélú kistérségi társulásban működő szolgáltatások száma, amelyek közül egy-egy társulás valamennyi telephelyét és szolgáltatását ellenőriztük (313 szolgáltatást), valamint 133 intézményfenntartó
társulásban működő szolgáltatást is;
– továbbra is folytak az igénybevételi eljárást és az ellátotti jogok érvényesülését
vizsgáló ellenőrzések (58 intézményben);

Rendszer és váltás.indd Sec11:280

2018. 10. 17. 11:08:16

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális feladatai | 281

– panaszbeadvány miatt vagy egyéb okból elrendelt soron kívüli ellenőrzés (42);
– utóellenőrzés (42);
– a lefolytatott ellenőrzések száma összesen 1119 volt.
Az ellenőrzések hatósági ellenőrzések voltak, így a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) feltételei érvényesültek. Minden ellenőrzésről jelentés, majd később
jegyzőkönyv készült. A jelentés a szempontsor szerinti szerkezetben tartalmazta
a vizsgált dokumentumokra, iratokra vonatkozó tényeket, azok jogszerűségét, valamint a szükséges intézkedéseket s ezek határidejét.
A feltárt hiányosságok, jogsértések nyomán tett fenntartói vagy intézményvezetői intézkedésekről visszajelzést kellett küldeni, és az ellenőrzést csak akkor zárták le, ha valamennyi szükséges intézkedés jogszerű módon megtörtént. Ahol súlyosabb gondok adódtak a hiányosságok megszüntetése terén, ott utóellenőrzést
rendeltek el.
Az ellátotti jogok fokozott védelme érdekében új szankció jelent meg, a szociális igazgatási bírság. Új jogintézmény lévén annak eljárásrendje, valamint a tipikus és súlyosabb jogsértésekre vonatkozó bírságösszegek meghatározása a szociális és gyámhivatalokkal közösen történt. A 2018 és 2010 között lefolytatott
FSZH-ellenőrzések során kiszabott bírságok összesen 11 480 000 Ft-ra rúgtak.
Az egyes ellenőrzéseket követően készült szakmai összefoglalók részletesen tartalmazták az általánosítható tapasztalatokat, néhány konkrét példán keresztül
bemutatva a jogsértést vagy hiányosságot, illetve a helyes gyakorlatot.
Általánosságban jellemző volt, hogy a tárgyi feltételek körében a legtöbb gondot az akadálymentesítés hiánya, részleges volta, illetve a bentlakásos intézmények elavultsága, lelakottsága és a zsúfoltság jelentette. Szinte kivétel nélkül minden intézményben, szolgáltatónál szakmai létszámhiány mutatkozott, több
esetben a szakképzettségi arány sem teljesült, hacsak nem úgy, hogy a dolgozók
egy részét felmentették, amit a jogszabály lehetővé tett.
Az intézményi alapdokumentumok (szakmai program, házirend, szervezeti és
működési szabályzat, egyéb szabályzatok, fenntartói döntések, rendeletek) színvonala nagyon eltérő volt, főleg az intézményi működést meghatározó szakmai
program bizonyult igénytelennek. Legtöbbször csak a vonatkozó jogszabályokat
ismételgették, hiányoztak az egyedi sajátosságok, a helyi megoldások, így ezek a
tartalmak bármelyik intézményre vonatkozhattak volna. Az alapdokumentumok
gyakran inkoherensek is voltak.
Az ellátotti dokumentációra vonatkozó jogszabályok többször módosultak, de
azok követése többnyire elmaradt. A megállapodások szakmai és jogi tartalma
nem tükrözte a ténylegesen nyújtott szolgáltatást, nem mindig szerepelt benne az
Szt. szerinti kötelező tartalom.
A nyújtott szolgáltatások tartalma és színvonala jelentős eltéréseket mutatott
az alapszolgáltatások és a bentlakásos intézmények esetén. Míg az alapszolgálta-
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tások közül a legtöbb gondozási, szakmai hiányosság a házi segítségnyújtás terén
mutatkozott, addig a bentlakásos intézményekben az ellátotti jogok sérelme volt
gyakori. Így a fentiekben jelzett szociális igazgatási bírságösszegek nagyobb része
a házi segítségnyújtó szolgáltatók fenntartóit terhelték.
Új ellenőrzési módszerként jelent meg az ellátotti interjú, mikor az ellenőr
négyszemközt beszélgetett az ellátottal. Az elmondottak és az előzetesen megvizsgált dokumentumok között többször jelentős eltérés mutatkozott, s a további vizsgálatok során világosság derült a turpisságokra.
A pénzügyi területből az FSZH feladata a térítési díjak megállapítására, kiszámolására terjedt ki. Itt néha a fenntartói megállapítás volt jogsértő, de gyakrabban
a fizetendő személyi térítési díj meghatározása bizonyult szabálytalannak. Az idősek otthonaiban az egyszeri hozzájárulás fizetési kötelezettség, s ennek elszámolása külön pont volt az ellenőrzések során. A várakozói sorrendtől jelentősen eltérő felvételi gyakorlat vizsgálata során derült fény olyan alapítványi
befizetésekre, amelyek egy külföldön bejegyzett alapítvány számlájára futottak
be, és amely ügyben büntető feljelentés is történt.
Az ellátotti jogok fontosságának hangsúlyozása és hatósági eszközökkel való
ellenőrzése során az intézményvezetőket meg kellett győzni arról, hogy ez nem
pusztán egy ellenőrizendő terület, hanem mindennapi szolgáltatásként rutinszerűvé kell, hogy váljon. Sokszor fogalmazták meg az ellenőrzött oldalon, hogy ők
ezt így még nem gondolták végig, de nagyon köszönik a közös gondolkozást.
Összességében a szociális intézmények központilag szervezett ellenőrzései több
szempontból is jelentős hatással voltak a szakterületre:
– Az ellenőrzést végző hatóságok folyamatos tájékoztatása, az ellenőrzés előtti
megkeresések, a közös ellenőrzések, az ellenőrzési eljárásrend, az ellenőrzési szempontsorok, a rendszeresen megküldött ellenőrzési jelentések, végzések, bírságról
szóló határozatok azt a célt szolgálták, hogy egységesüljön az ellenőrzési gyakorlat, és példaként szolgáljon az általunk kialakított ellenőrzési eljárásrend.
– A fenntartók, a szolgáltatást nyújtók felé a tájékoztatás, az önellenőrzésre is
használható ellátási típusonkénti szempontsorok (jogszabályi hivatkozásokkal),
az ellenőrzési terv szolgáltatóra lebontott publikussága, az ellenőrzésre való felkészülés támogatása, a segítő ellenőrzés és a jogszabályok szakmai értelmezése, gyakorlati alkalmazásának helyszíni megoldásaiban a jó példák terjesztése, a tapasztalatok, összegző tanulmányok megjelentetése újfajta ellenőrzési módszert jelentett
az eddigiekhez képest.
– Az ágazati irányítás számára az ellenőrzés haszna a következő volt: a problémásabb ellátástípus(ok) szerinti nagyszámú ellenőrzés a tapasztalatok visszajelzése után a szabályozás módosításához vezetett, s a gyakorlati problémák feltérképezésével és a folyamatos konzultációs lehetőséggel, illetve a több típusú
ellenőrzéssel, ami a más-más típusú fenntartók működésének összehasonlíthatóságához vezetett, lehetőséget kaptak a pontosabb központi tervezéshez.
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– Az FSZH mint központi hivatal számára meghatározó jelentőségű, hogy a
szociális szolgáltatások központi ellenőrzése rendszerszerűvé vált, hogy a hatáskörök, eljárások, szankciók szociális hatósági feladatkörbe helyezése jogilag megalapozott, s biztosítják az ellenőrzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
2008 és 2010 közötti kb. 3000 szolgáltatás ellenőrzése, hatósági és szakmai értékelése, megfelelés-vizsgálata történt meg, ami rendkívül sok tapasztalattal szolgált,
s az így nyert következtetések a minisztérium szabályozási munkáját is segítették.

5. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE
Az FSZH-hoz került az önkormányzattól (a normatív állami támogatás megszűnésével)7 elvont szolgáltatások pályáztatása, finanszírozása, működésük szakmai
támogatása, az ellátások szervezése. Így állami szervezéssel és közvetlen állami
finanszírozással működtek:
– 2009. január 1-től a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások (a pszichiátriai betegek és szenvedélybeteg részére nyújtott alapszolgáltatások, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása);
– 2010. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szervezése.
Az Szt. 131/A. §-a alapján a szolgáltatások működését az állam főszabályként 3
évre megkötött finanszírozási szerződések útján támogatja.
Ennek mintájára módosult 2009-ben a szociális törvény: a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást is állami feladatellátásba helyezte, illetve a szociális foglalkoztatás finanszírozása is átkerült közvetlen állami feladatszervezésbe.
a) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (Tkr.) foglalja magában a szolgáltatások finanszírozási rendjét, a támogatások szerkezetét, a pályáztatási eljárást, a finanszírozási szerződés, valamint a támogatás folyósításának és visszafizetésének
szabályait, az ellenőrzés hátterét.
Az új finanszírozási rendszer kidolgozásában több új szakmai követelmény jelent meg:
– a területi szükségletekhez leginkább igazodó ellátórendszer létrehozása a célcsoport, a felmerülő igények és a településszerkezeti sajátosságok figyelembevétele mellett;
– a pályázati alapú finanszírozási rendszer bevezetésével csökkenthetők a meglévő területi különbségek, lehetővé válik a rendelkezésre álló források szakmailag
megalapozott elosztása;

7

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény.
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– a szétaprózott szolgáltatók integrációjának ösztönzése mellett hatékonyabb
gazdálkodás valósulhat meg a teljesítményhez kapcsolt támogatással, mérhetőbbé
válik a tényleges munkavégzés, ellenőrizhetővé a szolgáltatási tartalom;
– a szektorsemleges finanszírozással megszűnt a civil fenntartók lépéshátránya.
Az új támogatási rendszer a támogató szolgáltatást és a közösségi alapellátásokat illetően 2 részből állt:
– a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére
szolgáló alaptámogatásból (pl. a helyiség fenntartásának kiadásai, az információs szolgáltatás költsége stb.);
– és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból, azon belül a
kötelezően teljesítendő feladatmutatóból.
Mindez egy eddigiektől eltérő, teljesen más finanszírozást eredményezett a szolgáltatások részére, amely jobban igazodott az elvégzett feladatokhoz, a teljesítményhez.
A támogató szolgáltatást és közösségi ellátást nyújtó fenntartók kiválasztása
pályázati úton történt. A szolgáltatások működését az állam főszabályként 3
évre kötött finanszírozási szerződések útján támogatta, de évente döntöttek a
támogatás mértékéről. 2008 végén a támogató szolgálatokra és a közösségi ellátásokra összesen 532 finanszírozási szerződést kötöttek.
Már 2009 első negyedévében megkezdtük az informatikai rendszer fejlesztését:
a szolgáltatások pályáztatását, a szerződéskötést, a finanszírozást szolgáló ügyviteli szoft ver fejlesztését, illetve az elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítását. Mivel az FSZH több alkalommal bonyolít le pályáztatást, kidolgoztuk
a saját pályázatkezelő programunkat, amely egyszerű volt, és igazodott a szolgáltatások szakmai tartalmához.
b) A támogató szolgáltatások és közösségi ellátások új finanszírozási rendszerébe épült be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályáztatásának, finanszírozásának lebonyolítása 2010. január 1-től. Így ez a szolgáltatás kikerült az önkormányzati feladatok közül, és változtak a szabályai is a házi segítségnyújtással
való kötelező kapcsolatrendszert illetően. 2009. december 31-ig élt a 3:1 arányosítási szabály, azaz 3 házi segítségnyújtásban részesülőre 1 jelzőrendszeres segítségnyújtást biztosíthattak.
c) Szociális foglalkoztatás pályáztatási rendszerére az alábbi okok miatt került
sor: azzal, hogy a nappali és bentlakásos intézmények valamennyi típusára kiterjedt a kétféle szociális foglalkoztatás (munkarehabilitáció, fejlesztő felkészítő), jelentős mértékben megnőtt a nappali intézmények között a tartós munkanélküliség vagy megváltozott munkaképesség kezelésének e formában történő helyi
megoldása (több helyen idősek klubjának keretében). Idősek otthonában is lehetőséget adott a jogszabály (a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet ellenére) a
fejlesztő foglalkoztatásra (a legkirívóbb példa a 92 éves idős lakó portásként való
fejlesztő foglalkoztatása volt). Mindez a fenntartók részéről erőteljes szolgáltatás-
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szer vezéshez és jelentős mértékű költségigényléshez vezetett. A szociális foglalkoztatás rendszerének szigorítására már 2009. szeptember 1-től sor került,8 ezzel
együtt országosan valamennyi szociális foglalkoztatást végző szolgáltatás, intézmény ellenőrzésére is megtörtént.
A szociális foglalkoztatás teljes körű áttekintése és ellenőrzése után az új típusú
finanszírozás hasznosságát mutatják az alábbi adatok is: az előminősítő pályázatra 269 program érkezett, a bizottság 211 pályázatot javasolt befogadásra, de az általános pályázatra már csak 196 szervezet nyújtotta be az igényét.
A 2010-es pályázati eljárás lezárásával az FSZH összesen 939 finanszírozási és
támogatási szerződéssel rendelkezett.
Megkötött fiannszírozási és támogatási szerződések
a 2010. június 22-i állapot szerint, a 2010. évi pályáztatást követően
206
340
Támogató szolgálat
Pszichiátriai betegek részére
nyújtott közösségi ellátások
Szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi ellátások
Alacsonyküszöbű ellátás
190
81
51

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Szociális foglalkoztatás

71

Az állami feladatszervezés a szociális szolgáltatások munkájának új típusú megközelítése. Alapelv volt az átalakításnál, hogy az önkormányzati kötelező feladatok csökkenjenek, de a speciális célcsoportok ellátása szektorsemlegesen, teljesítményhez rendelt egységes finanszírozással terjedjen ki a célcsoporthoz tartozó
nagyobb lakosságszámú településekre.

6. REFERENCIAINTÉZMÉNYEK
A minisztérium engedélyével 2010. február 1-jén meghívásos formában kiírták
az FSZH feladatszervezéséhez tartozó ellátási típusok referenciaintézményeinek
kiválasztására szóló pályázatot.

8

174/2009. (VII. 29.) egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
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A referenciaintézmények működtetésének célja: az FSZH szakmai munkájának célzott segítése, szakmai segítségnyújtás a befogadott szolgáltatások finanszírozásához, „bemutató napok” szervezése a szolgáltatást fenntartók és működtetők
számára, a helyes módszerek terjesztése, szakmai tanácsadás az adott szolgáltatás
ellátásához.
A befogadott referenciaintézményeknek az alábbi feladatokat kellett megvalósítaniuk a pályázat útján nyert támogatásból:
– szakmai nap megtartása, a szolgáltatás szakmai munkájának, dokumentációjának, feladatszervezésének bemutatásával (havonta legalább 1 alkalommal);
– szakmai anyagok készítése, támogatandó a szolgáltatások működésének hatékonyságát, szakmai tartalmát, a jogszabályokban előírtak megvalósítását;
– a képzések, továbbképzések tematikájának, szakmai programjának kidolgozása, esetenként azok szervezése, lebonyolítása, szakmai dokumentumok kidolgozása;
– elektronikus, telefonos és személyes tanácsadás biztosítása;
– szakmai irányelvek készítése, aktualizálása, ehhez szakmai vélemények egyeztetése, a helyes gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása, leírása;
– az FSZH szervezésében megrendezett konferenciákon és szakmai napokon
való részvétel, a programok összeállításában való közreműködés, bemutatkozó
előadások.
A Szociális Főosztály szakmai konzultációk és megbeszélések keretében együttműködött az ellátási típusonként specializált referenciaintézményekkel.

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS TÁMOGATÁSA,
AZ „ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM SZERVEZÉSE
2006-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megalakulásával a szociális
és foglalkoztatási szakterület irányítása is ide került [170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről].
Nagyobb hangsúlyt fektettek a foglalkoztatási és a szociális feladatok közötti
összefüggésekre, célként fogalmazták meg az „integrált munkaügyi és szociális
rendszer” kidolgozását, azok együttműködését.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat alaptevékenységéhez, a foglalkoztatáspolitikai feladatokhoz igazodóan, de két témakörben jelentős szerepet vállalt a Szociális Főosztály is:
– a foglalkozási rehabilitáció szabályainak, eljárásrendjeinek kialakításában, a
komplex rehabilitációs tevékenység szociális rehabilitációs feladatainak kidolgozásában, a rehabilitációs szakértők szakmai ismeretbővítésében, illetve
– a tartós munkanélküliek, kezdetben a rendszeres szociális segélyben részesülők adatainak és ellátásainak rögzítését szolgáló informatikai rendszerfejlesztés-
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ben, felmérések lebonyolításában, majd 2008-tól a rendszeres szociális segély átalakításában és az aktív korúak ellátási rendszerének szervezésében (az „Út a
munkához” program, a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis, a KÖZTERV informatikai program kidolgozásában és működtetésében).
Mindez jó lehetőség volt arra, hogy a munkaügyi szervezet rendszerét megismerjük, szociális szakmai elveket, értékeket, ismereteket közvetítsünk, és „A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként” kiemelt projektben (TÁMOP 1.3.1.) is részt vállaljunk.
A Szociális Főosztály feladata volt az önkormányzati szociális igazgatás, különösen a jegyzők, a szociális ügyintézők szakmai munkájának támogatása tájékoztatók készítésével, szakmai konzultációkkal. Az „Út a munkához” programon
belül az FSZH feladata az aktív korúak ellátásában részesülő személyekkel kapcsolatos szociális igazgatási feladatok, kiemelten a közcélú foglalkoztatás szervezésének segítése.9
Ezzel a Szociális Főosztály a szociális szakterület harmadik ellátórendszerének:
a szociális hatósági és a szociális szolgáltatási rendszer mellett a szociális igazgatás szervezésébe is bekapcsolódott.
Mivel ez a feladatkör 3178 település jegyzőjének és 5200 szociális ügyintézőjének a munkájára vonatkozott, nagy hordereje miatt igen alapos szervezést igényelt több témakörben is:
a) A Munkaerőpiaci Alap Irányító testületének támogatásával célvizsgálatot
bonyolítottunk le a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségének teljesüléséről, a munkaügyi szervezetek és a családsegítő központok együttműködéséről. A kutatás koordinátora a Szociális Igazgatási Egyesület
(SZIGE – Debrecen), és Ózd Város Önkormányzata Igazgatási Mintahely.
Erről két kiadványunk jelent meg: Segély helyett munkát?! címmel10 a célvizsgálat eredményeinek összefoglalója, illetve egy Záró tanulmány a feltáró alapvizsgálat összefoglaló eredményeiről.
A felmérés célja volt kideríteni, hogyan működik a rendszeres szociális segélyezés rendszere, milyen gyakorlatot alkalmaznak a különböző típusú települési önkormányzatok a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyekkel kapcsolatban, feltérképezni, hogy mi történik az ügyféllel akkor, amikor a
munkaerőpiacon már tartósan nem tud részt venni. Mindezek alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a jogszabályalkotók, a foglalkoztatási szervezetek, az önkormányzatok és azok intézményei, illetve az érintett célcsoport számára, valamint záró tanulmányt állítottunk össze, s az abban foglaltakat egy értékelő

9
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2009. január 1-től új feladatkörében, a 291/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján látta el ezeket a feladatokat.
10
https://slideplayer.hu/slide/2085109/
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konferencia keretében széles szakmai körben ismertettük, egy kiadványban is
megjelentetve.
b) A fenti célvizsgálat folytatásaként 2008-ban összeállítottunk egy módszertani kiadványt a családsegítők és a szociális szakemberek részére a rendszeres
szociális segélyben részesülők beilleszkedési programjának szervezéséhez, s ebben
szakirodalmi válogatásként gyűjtöttük össze a helyes módszereket és gyakorlatokat.
c) 2009-ben folyamatos tájékoztattuk az önkormányzatokat, a jegyzőket, a regionális munkaügyi központokat az „Út a munkához” programmal kapcsolatosan: ennek eszközei szakmai anyagok készítése, képzések szervezése és a tapasztalatok visszajelzése volt a jogszabályalkotók felé.
d) Ügyfélszolgálati Centrumot működtettünk 2009. január 1-jétől, amely tájékoztatást adott az egyes szociális ellátások változásaival, a munkához jutást segítő közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatban.
e) 2009 januárjában jelent meg a Jegyző és Közigazgatás című szaklapban a „Tájékoztató az önkormányzati feladatok ellátásához az Út a munkához program
megvalósítása érdekében” című melléklet.
f) A témakörön belül 10 különböző tartalmú tájékoztatót nyomtattunk ki 30 000
példányban a szociális szervezetek, az önkormányzatok és az állampolgárok számára (a tájékoztatók témaköreit a melléklet tartalmazza).
Az „Út a munkához” programhoz kapcsolódóan 3 kézikönyv jelent meg:
– A regionális munkaügyi központok kirendeltségei és az önkormányzatok
ügyintézői részére az aktív korúak ellátásában részesülőkkel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez 4200 útmutató készült. Az útmutató célja, hogy segítse a két
szervezet közötti folyamatos információáramlást, a feladatok összehangolását.
– 2009 augusztusában megjelent a Kézikönyv az „Út a munkához” program feladatairól, a közcélú foglalkoztatás helyes gyakorlatairól.
– Módszertani kézikönyv a 2010. évi közfoglalkozatás tervezéséhez című kiadványunk 5 fejezetben tartalmazza a közfoglalkoztatás tervezésének folyamatát,
valamint sablonokat a közfoglalkoztatási tervek elkészítéséhez. A kézikönyv mellékletében szereplő adatok alapján informatikai program készült a közfoglalkoztatási tervek elektronikus regisztrációjához.
A szakmai anyagok mindenki számára hozzáférhetőek, letölthetőek a www.
afsz.hu honlapról, az „Út a munkához program” menüből.11

11

https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_szocpol/full_utamunkahoz.aspx
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SZAKMAI KÉPZÉSEKET, FÓRUMOKAT IS SZERVEZTÜNK:12
– Ilyen volt az önkormányzati továbboktatók (multiplikátorok) és az önkormányzati ügyintézők felkészítése 2009. január–áprilisban. A Szociális Igazgatási Mintahelyek szervezésében 284 fő multiplikátor 61 helyszínen (megyénként jellemzően 2-4 alkalommal) 2858 fő önkormányzati ügyintézőt készített fel a Szociális
Főosztály által összeállított tananyag alapján a jogszabályváltozással és a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis használatával kapcsolatos feladatokra, az informatikai rendszer használatának oktatására. 2009 novemberében és decemberében
került sor az önkormányzati ügyintézők képzésének második szakaszára, amelyen
1432 szociális igazgatási szakember vett részt.
– A munkaügyi kirendeltségi ügyintézők felkészítése: a munkaügyi kirendeltségek számára szervezett belső szakmai képzésen 2009-ben 180 fő vett részt. A
képzés célja az volt, hogy a kirendeltségi munkatársak ismerjék meg az aktív korúak ellátásával kapcsolatos változásokat, s azok hatását a kirendeltségi munkára.
– 2009-ben 181 helyszínen, 7415 fő részvételével rendeztünk szakmai fórumokat. Ezek célja az „Út a munkához” program kapcsán a munkaügyi szervezetek és
az önkormányzatok közti feladatok szakmai egyeztetése volt a hatékony együttműködés érdekében.
– 2009 októberében az „Út a munkához” program részeként 46 fő részvételével
megtörtént a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok vezetőinek felkészítése a roma
kisebbségi önkormányzatok szerepéről.
– 2009-ben az FSZH fejlesztésében készült el a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis,13 ez az egységes informatikai nyilvántartási rendszer, amely elektronikus
adatcserét tett lehetővé a közös ügyfélkörre vonatkozóan az önkormányzatok és
a munkaügyi kirendeltségek között. Ily módon megvalósult a két szervezet közötti naprakész nyilvántartás az aktív korúak ellátásában részesülőkről, és a papíralapú ügyintézés kiváltása.
A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis lehetőséget biztosít több mint 3000 települési önkormányzat és 176 munkaügyi kirendeltség részére a naprakész elektronikus kommunikációra annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon tartósan
hátrányban lévő személyek (2010-ben 316 ezer fő) összehangolt és hatékony szolgáltatásban részesülhessen.

12
13

A képzések a 66/2009. (XI. 4.) MAT-határozat finanszírozásában valósultak meg.
73/2009. (IV. 8.) Kormányrendelet a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A fentiekből is látható, hogy az FSZH mint központi hivatal 2007 és 2010 között
igen sokszínű tevékenységgel segítette a szociális ágazat szakmai munkáját, a
dolgozók ismereteinek bővítését, több konzultációs rendszer megalapozását, új
szemlélet kialakítását a szolgáltatások működtetése során, valamint az ellátotti jogok fontosságának felismerését.
Mindezek mellett sokoldalú segítséget nyújtott a tartósan munkanélküliek, az
aktív korúak új típusú ellátásának szervezéséhez az önkormányzati szociális igazgatásban dolgozó 5400 szociális ügyintéző számára, megteremtve egy korszerű
informatikai program feltételeit is ahhoz, hogy a munkaügyi és szociális terület
együttműködése a kölcsönös érdekeken, a „közös ügyfélkört” érintő adatcserén
és kapcsolatrendszeren alapulva még hatékonyabb legyen.
Az FSZH Szociális Főosztálya által készített tanulmányok, szakmai
kiadványok
1. „Segély helyett munkát?!” A rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségének teljesüléséről szóló célvizsgálat eredményei és tapasztalatai, FSZH, 2007. szeptember.
2. A rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségének
teljesülése. Záró tanulmány, FSZH, 2007. november.
3. A rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési programjának szervezéséhez. Módszertani segédanyag családsegítők, szociális szakemberek részére,
FSZH, 2008. február.
4. Tájékoztató az önkormányzati feladatok ellátásához az „Út a munkához”
program megvalósítása érdekében, a Jegyző és Közigazgatás 2009. januári száma
– melléklet.
5. Útmutató az „Út a munkához” program feladatainak ellátásához. Informatikai – szakmai felhasználói kézikönyv a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis alkalmazásához települési önkormányzatok jegyzője, szociális ügyintézője számára,
FSZH, 2009. május.
6. Szakmai tanulmányok: Szociális szolgáltatások, intézmények működési engedélyezéséhez, ellenőrzéséhez – Szociális Füzetek, 2009/1. – Ellenőrzés Módszertani Tanulmányok, FSZH, 2009. június.
7. Szakmai tanulmányok: Szociális szolgáltatások, intézmények működési engedélyezéséhez, ellenőrzéséhez – Szociális Füzetek, 2009/2. – Ellenőrzés Módszertani Tanulmányok, FSZH, 2009. június.
8. Kézikönyv az „Út a munkához” program feladatairól, kiemelten a közcélú foglalkoztatás jó gyakorlatairól, FSZH, 2009. augusztus.
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9. TÁMOP 5.4.2. – Központi Szociális Információs Fejlesztések. Módszertani
Kézikönyv az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás tervezéséhez – Szociális Füzetek, 1. szám, FSZH, 2009. december 1.
10. TÁMOP 5.4.2. – Központi Szociális Információs Fejlesztések. A szociális
szolgáltatások szabályos működésének alapjai – ellenőrzésre való felkészülés –
Szociális Füzetek, 2. szám, FSZH 2010. július.
A Tájékoztató lapok témakörei:
– 1. sz.: Tájékoztató az „Út a munkához” program céljairól és feladatairól.
– 2. sz.: Tájékoztató a közfoglalkoztatás típusairól, kiemelten a közcélú foglalkoztatásról.
– 3. sz.: Tájékoztató az együttműködési kötelezettségekről az „Út a munkához”
program megvalósításában.
– 4. sz.: Tájékoztató a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról.
– 5. sz.: Tájékoztató a családsegítő szolgálat feladatairól az „Út a munkához”
program megvalósításában.
– 6. sz.: Tájékoztató a szociális regiszter használatáról, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartásának publikus felületéről.
– 7. sz.: Tájékoztató az aktív korúak részére adható egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról.
– 8. sz.: Tájékoztató a szociális szolgáltatások rendszeréről és igénybevételéről.
– 9. sz.: Tájékoztató a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális tevékenységéről.
– 10. sz.: Tájékoztató a komplex rehabilitációról.
https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok/content/full_tiop_321_altalaban.asp
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Szociális információs rendszerek fejlesztése –
Iránytű a szociális szférában

1. A KEZDETEK
2008 utolsó napjaiban jelent meg a TÁMOP-5.4.2/08/1 kódszámú „Központi szociális információs fejlesztések” című kiemelt projekt pályázati dokumentációja.
A kiemelt projektek sajátossága, hogy megvalósításukról a kormány dönt, hozzájárulnak az adott operatív program gazdasági-társadalmi céljaihoz, valamint megfelelően előkészítik őket. Ezen kritériumokra tekintettel, valamint a megvalósulás
eredményességét és a kockázatmentességet figyelembe véve a TÁMOP-5.4.2 projekt kedvezményezettje projektgazdaként – a szakma várakozásainak megfelelően
– a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) lett, a projekt lebonyolításával pedig az FSZH Szociális Főosztályát bízták meg. A projekt fizikai megvalósítására
2009. november 1. és 2011. október 31. között került sor.
A TÁMOP-konstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja a szociális ágazat
működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez,
ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz, továbbá a szakmai és lakossági
információs tevékenységhez szükséges központi elektronikus szolgáltatások
fejlesztése, az ágazati adminisztráció központi rendszereinek kialakítása,
korszerűsítése volt.
A kitűzött célok determinálták a célcsoportok rendkívül széles körét is, úgymint a szociális hatóságokat, a szociális igazgatást és tervezést végző központi és
helyi szerveket, a szociális szolgáltatást fenntartókat, a szociális szolgáltatást nyújtókat, a szociális szakembereket és az állampolgárokat.
A projekt címébe foglalt információs fejlesztések megfogalmazás több jelentést
takart, melyek szoros kapcsolatban álltak a projekt keretében létrejövő termékek
hasznosulásával.
Egyrészről jelentette a lakosság és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők
megfelelő információhoz jutását, ami segítette a társadalmi beilleszkedésüket, aktív részvételüket, tevékeny életszakaszuk kitolódását, problémáik, kudarcaik megelőzését, krízishelyzeteken való átsegítésüket. Mivel a projekt hatásterülete a szociális ágazatba tartozók teljes körét átfogta, a fejlesztések a szociális szakma és a
szociális igazgatásban dolgozók számára történő információközvetítést és nyilvánosságuk megteremtését is biztosította.
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A szociális szakmában dolgozóknak ez lehetőséget biztosított az elfogadottságuk növelésére, feladataik, munkájuk környezeti hatásának megfelelő jelentőségű
szakmai presztízsük megismertetésére a kívülállókkal. A szociális igazgatás szempontjából az információs fejlesztés a széles körű információs bázison alapuló tudásnövekedést jelentette, ami a papíralapú adminisztráció csökkentése mellett
gyors, szakszerű, kulturált ügyintézést tett lehetővé. Ezt a sokszínűséget és információátadást volt hivatott jelképezni a projekt iránytű logója (1. ábra), mely a fejlesztéshez kapcsolódó valamennyi dokumentumon meg is jelent.
1. ábra. A TÁMOP-5.4.2/08/1 projekt
logója

Másrészről – az informatikai fejlesztés szempontjából – a központi
informatikai rendszerekre az igazgatási rendszerében igen széttagolt
szociális ágazat működésének kontrolljához, a „jó kormányzás” ágazati megalapozásához voltak szükség.
A központi hivatali folyamatok elektronizálása, az erre épülő információs és dokumentációs, illetve szolgáltató rendszerek az ágazat modernizációjának alapvető
elemeivé váltak, úgy, hogy a fejlesztések az átlátható, a valós szolgáltatási potenciált és a tényleges szolgáltatásmennyiséget dokumentálni és követni képes rendszerek kialakítását célozták. A központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése az
ágazati döntéstámogatás, az ágazati adminisztráció (hatósági igazgatás és ellenőrzés) központi rendszereinek kialakítását, korszerű tudásmenedzsment létrehozását támogatta, egyszersmind a helyi – szolgáltatói vagy fenntartói stb. – döntések
megalapozottabbá, szakszerűbbé válását is segítette.
A konstrukció szervesen kapcsolódott a TÁMOP-5.4.1/08/1 „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” című kiemelt projekthez,
amelyben a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet volt a kedvezményezett. A projekt célja a szociális szolgáltatások modernizációját segítő szakmai, módszertani
fejlesztések elindítása volt annak érdekében, hogy a szociális ellátórendszer szakszerűbben, kiszámíthatóbban és hatékonyabban támogathassa a fokozott segítségre szoruló csoportokat, valamint a nehéz helyzetben lévők sikeres munkaerőpiaci integrációját és a hátrányaiknál, életkoruknál vagy állapotuknál fogva a
munkaerőpiacra nem integrálható társadalmi csoportok esélyeit. Az SZMI és az
FSZH közötti igen szoros szakmai kapcsolat alapfeltétele volt a projektek eredményességének, mivel a két kiemelt projekt egymásra épült, kiegészítette egymást,
komplex módon csak a két szervezet kapcsolatrendszerében valósulhatott meg.
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2. TEVÉKENYSÉGEK
A projekt során, mint láttuk, több olyan tevékenységet fejlesztettek, melyek a szociális szolgáltatások tervezéséhez, engedélyezéséhez és a működés ellenőrzéséhez
szükségesek, illetve a lakosság, a szociális hatóságok, a szolgáltatásokat fenntartók
és az ott dolgozó szakemberek információhoz juttatását segítették. Ezek a tevékenységek az érintett, már tárgyalt célcsoportok szerint négy alprogram köré csoportosíthatóak. A négy alprogram egymástól jól elkülöníthető tartalmú, ugyanakkor egymásra épülő, egymást erősítő tevékenységeket tartalmazott, amelyek
átfogták a szociális szolgáltatások teljes spektrumát.

2.1. A működési engedélyezés elektronikus
adminisztrációjának előkészítése
Az alprogram elsősorban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) kormányrendeletben előírtak alapján kifejlesztett, az FSZH
által működtetett központi elektronikus adatbázisra, a szociális regiszterre épült,
annak továbbfejlesztését jelentette.

2. ábra. Az új dokumentációs és ellenőrzési rendszer megismerésére, használatának elsajátítására az alprogram keretein belül szerveztek képzéseket

Rendszer és váltás.indd Sec11:294

2018. 10. 17. 11:08:20

Szociális információs rendszerek fejlesztése – Iránytű a szociális szférában | 295

Szociális szolgáltatások csak jogerős működési engedéllyel nyújthatók, amelyeket a szociális hatóságok adnak ki, és ellenőrzik a jogszabályok betartását. A működési engedélyezés, az engedélyek módosítása, megszüntetése papíralapú ügyintézéssel történt, így a tevékenység elsősorban a szociális hatóságok munkáját (300
hatóság - kijelölt városi jegyzők, szociális és gyámhivatalok) volt hivatott segíteni.
A szociális szolgáltatások működéséhez előírt engedélyek kiadásához egységes eljárásrendet és dokumentációt, a szociális szolgáltatások egységes ellenőrzési rendszerét és az ellenőrzési folyamat elektronikus programját, dokumentációját dolgozták ki. Ezekhez a tevékenységekhez központilag készültek olyan szoft verek,
melyeknek alkalmazása a hatóságok számára a szociális regiszteren keresztül vált
lehetővé (2. ábra).
Az alprogram keretei között a szociális hatóságok körében végzett kérdőíves
felmérések igazolták, hogy a hatóságok saját ügyviteli programjukkal vagy anélkül végzik tevékenységüket, egységes ügyviteli program nincs. Jelen fejlesztés
eredményeként az ügyviteli folyamat nyilvántartása kiegészült és egységessé vált
a hatósági engedélyezéssel és a hatósági és módszertani ellenőrzéssel is.
Az ügyvitelhez hasonlóan a szociális szolgáltatások hatósági ellenőrzését is valamennyi hatóság egymástól függetlenül, különböző szempontok alapján végezte,
ami a szolgáltatást fenntartók és működtetők számára is kiszámíthatatlan helyzetet eredményezett. A fejlesztés egy olyan egységes, központi ellenőrzési szoft ver
létrehozását is célul tűzte ki, amely lehetővé tenné a hatóságok összehangolt, egységes szempontú ellenőrzését. Ezt a központi nyilvántartást valamennyi hatóság
elérte, itt rögzítették az ellenőrzési folyamatokat és az ellenőrzéshez kapcsolódó
jelentéseket, amelyekhez egységes ellenőrzési szempontokat dolgoztak ki. Ehhez
társult a TÁMOP-5.4.1 program keretében kidolgozott, a hatóságok által szakértőként az ellenőrzésekbe bevont módszertani intézmények által használt szakmai
ellenőrzési szempontsor: ezt a fejlesztendő szoft verbe is beépítették.

2.2. A Szociális Ágazati Portál (SZÁP) előkészítése
Ez az alprogram a projekt másik nagy informatikai eszköze köré csoportosult. A
projekt indulásának időszakában a szociális ágazat elektronikus információáramlása rendkívül gyenge volt, és csak néhány egyedi, de adatcsere és kapcsolat nélküli portál tartalmazott szociális információkat, így az ágazat számára olyan önálló portál kialakítása vált szükségessé, amely széles körben kiszolgálja a
lakossági, a szakmai tájékoztatási igényeket, és amelyen elérhetővé válnak mindazok a dokumentációk, amelyekre a projekt szoft verfejlesztése épült, valamint azok
az anyagok is, amelyek kapcsolódtak a projekt megvalósításához. A Szociális Ágazati Portál széles körű tartalomfejlesztése, a tartalom naprakész karbantartása, a
portál működtetése szintén a projekt keretében valósult meg (3. ábra).
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3. ábra. A Szociális Ágazati Portál (SZÁP) fejléce napjainkban az iránytűs logóval
(http://szocialisportal.hu)

Az alprogram keretében végzett igényfelmérés során világossá vált, hogy a szociális szolgáltatások a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, dokumentációkat, elszámolásokat használják, de ezek többségét papíralapon vezetik.
Kevés fenntartónak volt lehetősége arra, hogy a kötelező nyilvántartásokhoz szoftvert vásároljon, és elektronikus rendszerben tároljon adatokat. A fejlesztés eredményeként a TÁMOP-5.4.1 program keretében készült el három szolgáltatástípusban (gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások, családsegítés és az idősek
otthonai) a tevékenységek adminisztrációs rendje, egységes dokumentuma, amelynek elektronizálására a TÁMOP-5.4.2 projekt keretében került sor, s az ágazati
portálon vált elérhetővé és alkalmazhatóvá a szolgáltatások számára.

2.3. A helyi, területi ágazati tervezést szolgáló központi szociális infrastruktúra előkészítése
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §
(3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – a jogszabályban meghatározottak szerint – szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális
feladataikat társulás keretében végzik, a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás
készíti el.
Az alprogram középpontjában a fenti jogszabályhely alapján a szolgáltatástervezési koncepció, az Sztk. elkészítésének és felülvizsgálatának gyakorlata állt, azzal, hogy a hatályos gyakorlat megismerését, valamint felmérését követően, abból
kiindulva segítséget nyújtson a szociális szakmának, az ágazatnak a szolgáltatástervezési koncepciók megalkotásában és működtetésében. Ehhez elsősorban a területi és ágazati tervezés korszerű eszközökkel történő támogatására volt szükség.
Mivel a koncepciók nem egységes szempontok alapján, és nem mindenütt megalapozottan készültek, nyilvántartásuk sem létezett, elektronikusan alig voltak
elérhetőek. A TÁMOP-5.4.1 projekt keretében elkészített szakmai, módszertani
szempontok és a tervezéshez célzottan biztosított különböző adatbázisok megjelentetésével az ágazati portálon a TÁMOP-5.4.2 program keretében vált lehetővé
a szolgáltatástervezési koncepciók nyilvántartása, a települési, fővárosi, megyei
szolgáltatástervezési koncepciók publikálása.
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A helyi, megyei, fővárosi tervezést is figyelembe véve a szükséges adatok összegyűjtését követően olyan szolgáltatási, ellátási és szükséglettérképek (4. ábra) készültek, melyek az ágazati irányítás számára a fejlesztési irányok kijelöléséhez, a
stratégia meghatározásához, a kormányzat irányításának döntését igénylően az
országos szolgáltatástervezési koncepció megalkotásához voltak szükségesek.

0
1–50
51–90
100 körüli érték
101–200
201–300
301– felett

Eltérési mutató skála:

Nincsen szolgáltatásnyújtás
Az optimálisnál jelentősen kevesebb kihelyezett készülék
Az optimálisnál kevesebb kihelyezett készülék
Ideális ellátás, optimális készülékszám
Az optimálist meghaladó kihelyezett készülékszám
Az optimálist jelentősen meghaladó kihelyezett készülékszám
Irreálisan sok kihelyezett készülékszám

4. ábra. Ellátási térkép – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 2009. I. félév (https://nfsz.
munka.hu/Lapok/archivum_programok/full_tamop_542/full_tamop_542_alprogram/
content/full_tamop_542_jelzo_100108_01.doc)

2.4. Elektronikus szakmai támogató szolgáltatások alkalmazása
Az alprogram a szociális területen dolgozó szakemberek tudásának fejlesztéséhez járult hozzá a szociális ágazati portál gazdag tartalomfejlesztésével, a szociális szakma igényeire épülő széles körű információk, valamint a szociális ellátást
igénylők érdekvédelméhez, jogvédelméhez szükséges információk folyamatos publikálásával, a szociális innovációk és jó módszerek összegyűjtésével, szakmai rendezvények szervezésével, kiadványok megjelentetésével.
A szakmai fejlődés elősegítését az alprogram két irányból közelítette meg. A
projekt keretében végzett felmérések eredménye alapján megállapítható volt, hogy
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a projekt indulásakor a szociális szakterület különböző feladatköreiben közel
86 000 fő dolgozott (szociális igazgatás 5400 fő, szociális hatóság 700 fő, szociális
szolgáltatások 79 000 fő, szociális képzés 700 fő). Információhoz való hozzájutásuk többségében szakmai konferenciákon, képzéseken történt, a szakirodalomhoz
és a jogszabályokhoz való papíralapú hozzáféréssel. Az alprogram eredményeként
lehetőség nyílt arra, hogy a szociális ágazati portálon a szakmai munkához szükséges ismeretek, a korszerű módszerek leírásai egy helyen elérhetők legyenek.
Másrészt a szociális szakterületen dolgozók nem ismerték egymás jó módszereit, kevés helyre jutott el információ az innovatív módszerekről, az ellátottak speciális, személyre szóló gondozásának lehetőségeiről. Az alprogramban megvalósuló tevékenységek beavatkoztak ebbe a folyamatba, folyamatos tudásfejlesztést
kínáltak az elektronikusan elérhető információkkal, közvetlenül a szakmának. A
szakszerű és szabályos munkafolyamatok pedig közvetve pozitív hatással voltak
a szociális ellátásokat és szolgáltatásokat igénybe vevőkre is.

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓINAK TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEI
A projekt megvalósítását egy 15 fős projektmenedzsment végezte, melynek tagjai
a projekt teljes ideje alatt az FSZH köztisztviselőiként tevékenykedtek. A szakmai
megvalósításban közreműködtek továbbá az FSZH Szociális Főosztályának munkatársai, valamint a szakértői feladatok ellátására és koordinációjára vonatkozó
ajánlati felhívás alapján a szakmai anyagok elkészítésében részt vevő külső szakértőket, szociálpolitikai szakembereket foglalkoztató SZIGE Szociális Igazgatási
Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület is.
A projekt keretei között számos, az egyes alprogramokhoz nem közvetlenül kötődő tevékenység is zajlott. Ezek során került sor a fenntartóknak, a szakembereknek, a hatóságoknak, a szolgáltatóknak szóló tájékoztató anyagok, szakmai hírlevelek, szakirodalmi ajánlók, szakmai anyagok kidolgozására, a projekt havi
hírleveleinek, illetve 2010 januárjától a Szociális Füzetek kiadványsorozatnak a
megjelentetésére.
A Szociális Füzetek-sorozat átfogta mindazokat a területeket, amelyek a szociális ágazat komplex rendszerében önálló működésben jelentek meg, de a szakma
széles körű ismereteinek igényeit elégítették ki. A szociális szakmában dolgozók
többsége sokszor megélte már, hogy nem elég a szűken vett napi gyakorlatban végzett tevékenységről ismereteket szerezni, mert hihetetlen mértékben változnak
azoknak az igényei, szükségletei, akik segítségre szorulnak, és módosul a szakmával szembeni elvárás is. Mivel a szociális szakma szerteágazó munkaterületekből
áll, művelői is ilyen tudásra szeretnének szert tenni. A Szociális Füzetek ezért sokféle témakörben sokféle kínálatot nyújtott a szakma művelői számára, mind elektronikusan olvasható, mind nyomtatott változatban, szakirodalmi hivatkozásokkal
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előadásokhoz, szakdolgozatokhoz, szakmai megbeszélésekhez használható formában, igen színvonalas kiadványként.
A nyilvánosság, a szakmai és a társadalmi célú kommunikáció biztosítása során egy kiállítás keretében mutatkozhattak be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény ellátottai. Kézműves alkotásaikból,
festményekből, szárazvirág kompozíciókból, kerámia- és textilmunkákból, kisplasztikákból és más képzőművészeti termékekből nyílt igényes tárlat, de hasonló festmény- és ajándéktárgy-kiállítás nyílt az Óbudai Idősek Klubja tagjainak alkotásaiból is. A kapcsolódó intézményeknek adott bemutatkozási lehetőség egyben
a projekt lebonyolítását is segítette a kapcsolatrendszerek megerősítésével (5. ábra).

5. ábra. Óbudai Idősek Klubja, kiállításmegnyitó

A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők és a szociális területen dolgozó szakemberek tájékoztatása volt a projekt egyik fő célja: ennek részeként Információs
Fórumot rendeztek Dákán, a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona”
Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményében, valamint Tápiógyörgyén, a Pszichiátriai Betegek Otthonában. A fórumok „Az
információ és kommunikáció szerepe a szociális intézményekben lakók életében”
címet viselték, s a sokrétű programválaszték mellett lehetőséget biztosítottak a
projekt bemutatására, népszerűsítésére is.
Az oktatási anyagok létrehozásának területén sor került a „Szociális ágazati információs rendszerek szabályai, gyakorlata és népszerűsítése” című szakmai tanácskozás akkreditációjára is, ahol a program tematikájának része lett a projekt
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céljainak és tartalmának bemutatása, a tájékozódást szolgáló információs eszközök használatának megismertetése.

4. A FOLYTATÁS
A projekt folytatásaként 2013. február 1-je és 2015. december 15-e között a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) valósította meg az azonos
című TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 kódszámú projektet. A projekt célja továbbra is a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások
átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése volt.

A projekt rendszerfejlesztést és rendszertámogatást biztosított a segélyek és támogatások országos nyilvántartása, a szociális szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása, a szociális szolgáltatók igénybe vevőinek naprakész nyilvántartása és
az örökbefogadási nyilvántartási rendszer terén, melyek mindegyike jogszabály
által kötelezővé tett országos nyilvántartássá vált. A kialakított szociális nyilvántartási rendszereknek napjainkban összesen 33 200 felhasználója van, köztük az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a települési önkormányzatok, a szociális szolgáltatásokat nyújtó fenntartók
és intézményei, valamint a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok. A korábbi
projekt mintáján a projektben hat fő fejlesztési elem különíthető el.

4.1. Az ágazati finanszírozási, kapacitásgazdálkodási
és vezetői információs rendszer fejlesztése
A projektelem célja egy olyan rendszer bevezetése volt, amely a pénzbeli támogatások, valamint a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások finanszírozását és forráselosztását biztosítja korszerű módszerekkel. A cél
a szociális terület finanszírozásának hatékonyabbá tétele, a helyi szükségleteken
alapuló, feladatalapú finanszírozási mechanizmus bevezetése, a szociális és gyer-
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mekjóléti szolgáltatások területén rendelkezésre álló kapacitások teljes körű nyilvántartása volt, annak érdekében, hogy a kapacitástervezés és -gazdálkodás megvalósulhasson.

4.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának
kialakítása (PTR)
A projektelem során a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jött létre, amely támogatja az ellátásokra vonatkozó
igények hatékony és igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a Szociális Törvényben és a Gyermekvédelmi Törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő későbbi kibővítésére is. A PTR felhasználója az ország valamennyi önkormányzata és járási hivatala. A projekt zárásakor a felhasználók száma megközelítette a 8 ezret, az
ügyletbejegyzések száma pedig meghaladta a 4 milliót.

4.3. Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése (TEVADMIN-KENYSZI)
A projektelemhez kapcsolódó fejlesztés során a szociális ágazat tevékenységadminisztrációs nyilvántartásainak továbbfejlesztése a TÁMOP-5.4.2-08/1 konstrukció által nem érintett területekre: a hajléktalan személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek és az alapszolgáltatást igénybe
vevők csoportjára vonatkozóan valósult meg. Az Igénybevevői Nyilvántartás kezelését a KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe
vevőkről) rendszer végzi, mely országosan egységes, operatív rendszer, a szociális
ellátórendszer napi tevékenységét tartja nyilván. Átláthatóvá és ellenőrizhetővé
teszi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások állami finanszírozásának ellenőrzését és a jogosulatlan igénybevételek kiszűrését. A projekt zárásakor a TAJ-ellenőrzött igénybe vevők száma 1 148 878 fő volt.

4.4. E-hatósági (működésengedélyezési, hatósági
és szakmai ellenőrzési rendszer-) fejlesztések
A projektelem célja a TÁMOP-5.4.2-08/1 projekt keretében megvalósított fejlesztés eredményeinek felhasználásával a szociális és gyámhivatalok hatósági munkájának széles körű elektronizálása volt, valamint a megkezdett e-hatósági fejlesz-
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tések kiterjesztése további szolgáltatási területekre. A szociális regiszter alapjain
létrejött szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG) rendszerében 4005 fenntartó 8555
engedélyesének, illetve 14 611 engedélyezett szolgáltatásának ügyeit kezelték a projekt zárásakor. A MŰKENG-rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését engedélyező hatóságok,
valamint az NRSZH engedélyezési és ellenőrzési eljárásaihoz kapcsolódó adminisztratív feladatok végrehajtásának támogatására jött létre. A Szolgáltatói Nyilvántartást – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartását – 2013. december 1-től
alakították ki. Az új nyilvántartás lényege, hogy a korábbi, papíralapú engedélyezés elsődlegessége helyett a Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés alapozza
meg a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok működését.

4.5. A gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai munkájának korszerűsítése, elektronizálása (ÖFR)
A projektelem célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai munkáját támogató rendszerek korszerűsítése, ezen belül a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének és az örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos nyilvántartási és
szolgáltatási feladatok ellátásához a meglévő nyilvántartási rendszerek új technológiai alapokon való kifejlesztése volt. Az örökbefogadási eljárásban közreműködő szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek minél
rövidebb határidőn belüli elintézése céljából egységes örökbefogadási nyilvántartást vezettek be 2014. január 1-től. A rendszerfejlesztés a TEGYESZ-ek nyilvántartására, az EMMI által vezetett országos és a nemzetközi örökbefogadásokkal
foglalkozó Központi Hatóság nyilvántartására terjedt ki. A projekt zárásakor az
összes felhasználó száma 110 fő, a nevelésbe vett, örökbe fogadható gyermek száma 1286 fő, míg az alkalmas örökbe fogadni szándékozó 2040 fő volt.

4.6. A Szociális Ágazati Portál továbbfejlesztése, tartalomfejlesztés
Mivel a Szociális Ágazati Portál 2016-ra már nem töltötte be a funkciójával szemben korábban megfogalmazott elvárásokat, és a feltöltött tartalmak naprakészsége sem valósult meg, a projektelem céljává a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület korszerű kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése, az
ágazat intézményi és hatósági rendszerének együttműködő képességét biztosító
ajánlások és rendszerkapcsolatok publikálása vált, korszerű web2-es technológiák
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alkalmazásával. A fejlesztések után kialakult a SZÁP ma is ismert verziója (http://
szocialisportal.hu), melyet jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
üzemeltet, és tartalomfejlesztéséért is felelős.
A projekt 2015. november 17-én megtartotta záró konferenciáját, majd 2015 decemberében a fizikai megvalósítás is befejeződött. A kormány által támogatott, a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult szociális ágazati információs technológia területén történő fejlesztések egy jelentős korszaka zárult le.
A felhasznált anyagok forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/
http://szocialisportal.hu/tamop-5.4.2.
https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok/full_tamop_542.aspx
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-5.4.2) „Központi szociális
információs fejlesztések” című kiemelt projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány

A SZOCIÁLIS FÜZETEK-SOROZAT KERETÉBEN MEGJELENT KIADVÁNYOK:
– Szociális Füzetek 1. szám: Módszertani Kézikönyv az önkormányzatok számára
a 2010. évi közfoglalkoztatás tervezéséhez. TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések – Budapest, 2009. december. http://www.nfsz.gov.hu/engine.aspx?page=full_tamop_542_szocialis&switch-content=full_utamunkahoz_
kozfog_terv&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
– Szociális Füzetek 2. szám: A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai – ellenőrzésre való felkészülés. TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs
Fejlesztések – Budapest, 2010. július. http://www.nfsz.gov.hu/resource.aspx?ResourceID=full_tamop_542_szocialis_2
– Szociális Füzetek 3. szám: Örökség a múltból, érték a jövőnek – szociális munka
régen és ma. TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések – Budapest, 2010. november. http://www.nfsz.gov.hu/resource.aspx?ResourceID=full_tamop_542_szocialis_3
– Szociális Füzetek 4. szám: A szociális szakemberek mentálhigiénés lehetőségei és
azokat segítő programok, szervezeti rendszerek. TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális
Információs Fejlesztések – Budapest, 2010. december. http://szocialisportal.hu/
documents/10181/69522/full_tamop_542_szocialis_4.pdf/ab0e1083-ae2a-4f128eb4-566bb0ecd105
– Szociális Füzetek: A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai – Módszertani levél – Budapest, 2012. (A kiadvány a TÁMOP 5.4.2-08/1-2009-0001 számú
„Központi Szociális Információs Fejlesztések” című kiemelt projekt keretében, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.) http://mek.oszk.hu/17700/17715/17715.pdf
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Borbély Zsuzsa

Emlékképek a szociális képzési rendszer
kialakulásának történetéből, 1989–2010

A szociális szakemberek képzési rendszerének öt eleme – felsőfokú képzés, szakképzés, továbbképzés, szakvizsga és a munkájukhoz kapcsolódó tanfolyami képzés – 20 éves fejlesztési, jogalkotási folyamat eredményeként született meg a szociális szakemberek közös munkájának eredményeként.
1989. január 1-jétől 2010 nyaráig miniszteri tisztviselőként működhettem közre e képzési rendszer fejlesztési munkálataiban, ahol alapvető feladatom a szociális
szakképesítések jogrendszerbe való bekerülésének elősegítése volt. Ehhez a jogalkotási folyamathoz mindvégig szervesen kapcsolódott a szociális szakemberképzés tartalmi-fejlesztési munkálataiban való részvétel és a fejlesztési munkálatok
feltételrendszerének megteremtésében való közreműködés is.
Az események felelevenítését a munkám során készült feljegyzések, jelentések,
jogszabályok segítették. A képzési struktúra alakulását, fejlődését – köztisztviselői szemüvegen át – így alapvetően a jogalkotási folyamat tükrében kívánom bemutatni, kiemelve azokat az időszakokat, körülményeket, melyek a szociális szakemberek képzési rendszerének alakulását, főbb fejlesztési folyamatait
meghatározták.
A szociálisszakember-képzési rendszer szinte a semmiből született. Jelentős és
hatékony erőfeszítésekkel – a területen dolgozó szakemberek, oktatók, oktatásfejlesztők, köztisztviselők együttműködésével – gyökeresedett meg.
1950 után Magyarországon a szociálpolitika önálló intézményrendszerének felszámolásával megszűnt az önálló szociális szakemberképzés is. Az 1980-as évek
közepéig elsősorban a bentlakásos szociális intézmények szakemberszükségletének megfelelő képzések működtek. Ebben az időszakban a felsőfokú szakembereket – a védőnőket, szociális szervezőket – szűk feladatkörök ellátására képezték.
A középfokú szakemberképzés az egészségügyi szakképzési rendszer keretein belül, tanfolyami formában szerveződött, és szintén szűk feladatkörök ellátására készítette fel a szociális gondoskodás területén foglalkoztatottakat (szociális otthoni
ápolónak, idősek napközi otthoni gondozónak, egészségügyi gyermekotthoni gondozónak).
A piacgazdaságra való áttérés együtt járt a szociális feszültségek felerősödésével. A kialakult társadalmi problémák kezeléséhez szükségessé vált egy differenciált, korszerű szociális intézményrendszer, s ezzel egy időben fogalmazódott meg
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az ilyen intézményrendszert működtetni képes, a szociális problémákat szakszerűen kezelő szakemberek iránti igény is. A szociálisszakember-képzés korszerűsítésére irányuló munkálatok 1989-ben, már a szociális ágazatért is felelős minisztérium1 irányításával indultak el.
1989–1993 között az ágazati képzések irányítási jogköre az ágazati minisztériumok hatáskörébe,2 a minisztérium szervezeti keretein belül pedig az Oktatási
Főosztály hatáskörébe tartozott.3
A szociális képzési rendszer koncepciójának kidolgozására, valamint a szakmai
irányítási feladatok ellátására az ágazat irányításért felelős szociálpolitikai államtitkár4 Szociális Szakképzési Bizottságot (SZKB) hozott létre,5 melynek tagjait
egyetemi, főiskolai oktatók, oktatásfejlesztési szakemberek, valamint a területen
dolgozó szakemberek alkották.
A szociálisszakember-képzési rendszer koncepciójának elfogadását széles körű
szakmai vita előzte meg. A vitát a Gesztori Bizottságnak az a jelentése indította
el, mely még az 1980-as évek derekán művelődési miniszteri megrendelésre indult,
és 1989-re készült el. Ez a tanulmány többféle szakmafejlesztési javaslatot fogalmazott meg: alakítsák át a régi képzési programokat; a segítő szakmára mentálhigiénés továbbképzéssel történjen a felkészítés, illetve kezdődjenek meg egy teljesen új képzési rendszer kialakításának munkálatai.
Végül a szakmastruktúra fejlesztési irányáról született államigazgatási döntés
olyan háromszintű (egyetemi, főiskolai és középfokú) szociális képzési rendszer
bevezetését határozta el, amely szemléletében a szociális intézményrendszert –
beleértve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket is – önállónak és egységesnek tekinti. Számol a szociális problémák sokféleségével, és olyan képzési
szerkezet kialakítására törekszik, ahol az általános tudást nyújtó törzsanyagra ráépíthetők a szociális intézményrendszer differenciáltságát figyelembe vevő különböző szakosodási irányok. A döntés indoka alapvetően az volt, hogy a képzési
szintek közötti kapcsolat és a képzések közötti átjárhatóság rugalmas alkalmazkodást biztosít a szociális intézményrendszer igényeihez, s így kiegyensúlyozott
munkaerő-gazdálkodást is eredményez.

1

1990-ig a Szociális és Egészségügyi Minisztérium (SZEM), majd 1990–1994 között a Népjóléti
Minisztérium (NM) hatáskörébe tartozott az egészségügyi és a szociális ágazat irányítása.
2
Az egészségügyi és a szociális képzések ebben az időszakban még közös ágazati irányítás alatt működtek, majd 1990-ig a SZEM, 1990–1993 között az NM hatáskörébe tartoztak.
3
A szociális szakképzés irányítását a 49/1990. (IX. 15.) Korm.rendelet a népjóléti miniszter hatáskörébe utalta. Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 41/1985. (X. 5) sz
MT-rendelet módosításáról szóló 82/1990. (XI. 13.) Korm.rendelet melléklete szerint a népjóléti
miniszter a „szakirány szerint illetékes miniszter” a szociális ágazat tekintetében is.
4
Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény.
5
Az SZKB alakuló ülését 1989. június 22-én tartotta.
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SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁS, SZOCIÁLIS SZAKKÉPZÉS
A szociális munkás szak tantervi irányelveit 1990 tavaszán Sopronban, a minisztérium által szervezett háromnapos konferencián a képzéseket bevezetni szándékozó felsőoktatási intézmények oktatói, valamint az ellátórendszerben foglalkoztatott elismert szakemberek vitatták meg. A vita eredményeként – szakmai
konszenzus alapján – fogadták el a tantervi irányelveket. A véglegesített egyetemi
és főiskolai szociálismunkásszak-alapítási kérelmeket ennek figyelembevételével
fogadta el az Oktatási Minisztérium.
A szociálpedagógus-képzés 1988 nyarára elkészült tantervi koncepcióját (kidolgozói az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének munkatársai voltak) 1989-ben az Oktatási Minisztérium szintén elfogadta.
Az SZKB 1990 áprilisában foglalkozott az esztergomi szociálpedagógus-képzés
ügyével is, amikor többek között megfogalmazódott, hogy a szélesen értelmezett
szociálpedagógiai tevékenység vitathatatlanul fontos társadalmi szükségleteket
elégít ki többek között a prevencióval, a korai beavatkozással, és ezt a sajátos képzést önálló szakká kell fejleszteni, mert a szociálpedagógus munka a szociális
munkakörben adekvát tevékenység.6 A szakindítás 1990-ben megtörtént, de a szak
csak 1995-től vált önállóvá.
Az első felsőfokú kísérleti szociális képzések az 1990/91-es tanévben indultak
el az alábbi felsőoktatási intézményekben:
– egyetemi szintű szociális munkás nappali képzés az ELTE-n 40 fő részvételével;7
– az ország több pontján pedig azok a 4 éves, főiskolai szintű általános szociális
munkás kísérleti képzések, melyeknél az utolsó évfolyam meghatározott szakirányra készített fel. A főiskolai képzések beindítására először az alábbi felsőoktatási intézmények vállalkoztak:
– Budapesten a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola;
– Pécsett a POTE a Janus Pannonius Tudományegyetem összefogásával;
– Szegeden az Orvostudományi Egyetem a JATE együttműködésével;
– Nyíregyházán a debreceni orvostudományi egyetem kihelyezett tagozata;
– Szombathelyen a pécsi orvostudományi egyetem kihelyezett tagozata.
– Elindult kísérleti jelleggel az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán
a 4 éves tanító-szociálpedagógus szakos képzés is.
A tananyagok kidolgozása és megvitatása az SZKB szekcióiban zajlott. A tanárok felkészítését külföldi szakemberek segítették. A gyakorlati képzések feltételrendszerének kialakításában a felsőoktatási intézmények oktatói, valamint a te-

6
7

Budai István: Szolgáltatás a szolgáltatásban, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2017.
Áttekintés a szociális szakemberképzés helyzetéről, a fejlesztési törekvésekről, SZEM, 1989. július 4.
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rületen dolgozó szakemberek közösen vettek részt. A tereptanárok felkészítése a
felsőoktatási intézmények oktatóinak feladata volt.
A középfokú végzettséggel foglalkoztatható szakemberek képzési rendszerének fejlesztési munkálatai két irányból indultak el.
Egyrészt megkezdődött a korábbi tanfolyami képzések (szociális otthoni ápoló,
idősek napközi otthoni gondozó, egészségügyi gyermekotthoni gondozó) követelményrendszerének, struktúrájának újragondolása. A munkálatok szakmai irányítására és koordinálására a minisztérium munkabizottságot hozott létre, melynek tagjai a területen dolgozó szakemberek, oktatók voltak.
Másrészt a Népjóléti Minisztérium megbízta8 az Országos Közoktatási Intézetet (korábban OPI) azzal, hogy dolgozza ki a középfokú szociális szakemberképzés nappali, illetve a felnőttek számára hozzáférhető oktatási formáit.9 A projekt
1989-ben kezdődött, és 1994-ben ért véget.10 Feladata az volt, hogy kutatási, kísérleti és fejlesztési eszközökkel dolgozzon ki egy olyan rugalmas, a felsőfokú szociális képzések tartalmaival megfelelően egyeztetett szociálisasszisztens-képzési
modellt (struktúrával, képzési tartalommal, metodikával és fejlesztési eljárásmóddal), amely perspektivikusan hozzájárul e szakma európai nívóra emeléséhez és
a hazai szakemberszükséglet színvonalas kielégítéséhez.
A program magában foglalta:
– a középfokú szociális szakember „minimális kompetenciaszintjének” meghatározását;
– a szakmai tudás standardizálását, a követelmények egységesítését;
– alternatív tanítási segédanyagok és programvariánsok kidolgozását;
– a tanárok felkészítését;
– egy 4 éves kísérleti képzés lebonyolításának szakmai irányítását (egri Egészségügyi Szakközépiskola Humán szolgáltató Szakközépiskola, 1988/1989);
– további kísérleti képzések bevezetését (Hajnóczy József Gimnázium, Óvónői
és Szociálpedagógiai Szakközépiskola, Tiszaföldvár; Belvárosi Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola, Budapest);
– javaslattételt a szociálisasszisztens-képzés állami szabályozásának eszközrendszerére.
A követelményrendszer összeállítása után indultak el a kísérleti képzések. 1991
végén már 11 helyen folyt szociálisasszisztens-képzés, közel 500 fő részvételével
(szakközépiskolában, nagy fakultációban és munka melletti képzés formájában,

8

20.518/1991, állami megbízási szerződés (SZEM–OPI).
Pőcze Gábor: Iskolafejlesztések a tercier szektor szakemberképzéséért, Iskolakultúra, 1991. 7–8.
szám.
10
A projekt részletes leírása megtalálható a Neveléselmélet és Iskolakutatás c. folyóirat 1989–90. 3.
számában.
9
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illetve átképzési támogatással).11 Közben tantervi alternatívák, tankönyvek, tankönyvpótló jegyzetek készültek. A projekt szakértői végezték a kísérleti képzésekbe bekapcsolódó iskolák tanárstábjainak, tereptanárainak a felkészítését, és ellátták őket tanítási-tanulási segédletekkel. A terepek feltárása, a tereptanárok
kiválasztása itt is a képzőhelyek feladata volt. Összeállították az írásbeli és szóbeli vizsgatételeket. A projekt során nemzetközi szeminárium, valamint Tudományos Diákköri Konferencia és Találkozó megszervezésére is sor került. 1991-ben
elindult a szakma TEÁOR-ba történő bejegyzési folyamata, és addigra elkészült a
szociálisasszisztens-képzést szabályozó jogszabálytervezet is.
A kísérleti képzések beindítása mindkét szinten komoly kihívást jelentetett, de
egyúttal lehetőséget is biztosított rá, hogy a képzések ideális körülmények között,
szakmaspecifikus módszerekkel történjenek. A tananyagfejlesztést az SZKB szekcióiban végezték, s a kidolgozott javaslatokat közösen fogadták el. A kis csoportokban folyó képzések során – az elméleti tudás elsajátítása mellett – lehetőség
nyílt azoknak a készségeknek a kibontakoztatására is, melyek csak tapasztalati
tanulással sajátíthatók el. A képzési programok 50%-át kitevő gyakorlati munka
kialakítása során szerzett tapasztalatok képezték a későbbi tereptanári képzési
programok követelményrendszerének alapját.
A projekt munkálatai 1993–94-re fejeződtek be. Az elkészült követelményrendszerek, tanulási segédanyagok, képzésfejlesztési javaslatok a további fejlesztés alapját jelentették. Azok a tanulók, hallgatók, akik elsőként szereztek szociális munkás
diplomát vagy szociális asszisztens szakképesítést Magyarországon, a későbbiek
során a szociális ellátórendszer elismert, sok esetben irányítói feladatokat ellátó
szakemberei lettek. A kísérleti képzéseket vállaló képzőhelyek (iskolák) pedig a
szakma egyre elfogadottabb bázisaivá váltak.
1993-ban megszűnt az SZKB, s 1994-ben a Szociális asszisztens projekt munkálatai is lezárultak. A szociálisszakember-képzés rendszerének fejlesztésével kapcsolatos közös gondolkodás az 1990-ben megalakult Iskolaszövetség keretein belül folytatódott tovább.
Erre az időre befejeződtek a szociális gondozó-ápoló képzés tartalmi követelményeit meghatározó munkálatok is.
A kidolgozott szociális szakképesítések az elkövetkezendő években államilag
elismert szakképesítésekké váltak, és fokozatosan bekerültek a szakképzési és felsőoktatási rendszerbe.
A szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményei kormányrendeletben12 először az alábbiak szerint jelentek meg:
– egyetemi szintű szakok: szociálpolitika és szociális munkás;
11

A középfokú szociális, család- és gyermekvédelmi képzés kísérleti programjainak értékelése, NM,
1991. 08. 16.
12
6/1996. (II. 8.) Korm.rendelet.
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– főiskolai szintű szakok: általános szociális munkás és szociálpedagógus.
Az 1993-ban kiadott Szociális Törvény,13 majd az 1997-ben megjelenő Gyermekvédelmi Törvény14 meghatározta e két terület ellátási intézményrendszerét, és
új szolgáltatási formákat is bevezetett. Ezek működtetéséhez speciális szaktudással bíró diplomás szakemberekre volt szükség. Az ő felkészítésük több felsőoktatási intézményben, szakirányú továbbképzési szakokon indult el, miniszteri rendeletben szabályozott képesítési követelmények alapján. Az első szakirányú
továbbképzési szakok a következők voltak:
– mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak;15
– egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szak;16
– szupervizor szakirányú továbbképzési szak;17
– szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak;18
– szociális terepgyakorlat-vezetés szakirányú továbbképzési szak.19
A szociális asszisztens, valamint a szociális gondozó és ápoló szakképesítések
bekerültek az Országos Képzési Jegyzékbe,20 a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerüket meghatározó miniszteri rendelet pedig 1995-ben jelent meg.21
Ezzel az új elvárásoknak megfelelő első szociális képzések államilag elismert
szakképesítésekké váltak.
1999-ben írta alá 29 ország képviselője – köztünk hazánk is – a Bolognai Nyilatkozatot, mely célul tűzte ki egy egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozását, ahol összehangolják, összehasonlítóvá teszik a felsőoktatási rendszereket. A
folyamat hozzájárult a versenyképes, tudásalapú gazdaság kialakításához és a
munkaerő szabad mozgásának biztosításához.
Ennek kapcsán Magyarországon is elindult a felsőoktatás modernizációs folyamata. 2006-ban a felsőoktatási törvény módosításával megkezdődött a felsőoktatási intézményrendszer minőségi átalakítása, bevezették az egységes kreditátviteli rendszert, illetve megkezdődött a többciklusú – egymásra épülő képzési
szakaszokon alapuló – rendszer bevezetése, ahol az első ciklusban (alapképzés,
BI) szerzett fokozat már szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhe-

13

1993. évi III. tv.
1997. évi XXXI. tv.
15
9/1997. (II. 18.) MKM-rendelet.
16
6/1998. (III. 25.) MKM-rendelet.
17
13/1998. (III. 25.) MKM-rendelet.
18
11/1998. (III. 25.) MKM rendelet.
19
51/2002. (IX. 26.) OM-rendelet.
20
7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet az Országos Képzési Jegyzékről.
21
1/1995. (I. 18.) NM-rendelet.
14
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lyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzés, M) történő belépésnek.
A modernizációs folyamat a szociális felsőoktatást is érintette. A felsőoktatási
alap- és mesterképzésről, valamint a szakaindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005.
(XII. 22.) Korm.rendelet a szociális képzési ágat a társadalomtudományok képzési területéhez sorolta.
A felsőoktatási rendszer 2006-os átszervezése óta a társadalomtudományi képzési területen belül alapképzésben
– szociális munka alapképzési szakon;
– szociálpedagógia alapképzési szakon;
– csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakokon;
mesterképzésben
– szociális munka mesterképzési szakon;
– szociálpedagógia mesterképzési szakon;
– szociálpolitika mesterképzési szakon
lehet diplomát szerezni.
Az egyetemi szakképzést doktori képzés követheti.
Az új alapképzési szakokat 2006 szeptemberében indították el.
2006-ban már több mint 20 helyen folyt felsőfokú szociálisszakember-képzés.
Évente átlagban kb. 2000 szociális diplomát adtak ki, és kb. 32 000 fő szerzett valamilyen felsőfokú szociális diplomát: 42,2% nappali, 55,3% esti-levelező, 2,5%
pedig távoktatási formában, a különböző szakokon az alábbi arányban:

Szociális felsőfok, 2006
3%

8%
szociálpedagógus
általános
szociális munkás

35%
54%

okleveles
szociális munkás
szociálpolitikus
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A diplomások közül nagy volt a pályaelhagyók aránya, főleg a nappalisok körében. Nagy volt az elszívás a humánpolitika egyéb, magasabb béreket kínáló területeire. Ezen túlmenően érettebb személyiséggel sokan választották, választják
a segítő szakmákat. Mindezek miatt az esti-levelező képzésekre hosszabb távon
mutatkozik majd igény.
A felsőoktatás szabályozási rendszerének módosulása során megváltozott a
szakirányú továbbképzési szakok szabályozási rendszere is. Indításuk engedélyezését a felsőoktatási törvény a felsőoktatási intézmények hatáskörébe utalta, ami
a szakirányú továbbképzési szakok sokszínűségének lehetőségét teremtette meg.
2004-ben a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztésére irányuló munkálatok – a Nemzeti Szakképzési Intézet irányításával folyó – NFT Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program keretén belül indultak el.
Új tartalmú, kompetenciaalapú, moduláris szerkezetű, szakmacsoportos rendszerbe illesztett szakmai és vizsgakövetelményeket dolgoztak ki. Ezeket a munkálatokat központilag a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzések Intézet irányította, együttműködve a szakképesítésért felelős minisztériumok munkatársaival.
A szociális szakképesítések tartalmi, fejlesztési folyamatai a Népjóléti Képzési
Központ munkatársainak koordinálásával, oktatók és az ellátórendszerben dolgozó szakemberek közreműködésével valósult meg. A 2 évig tartó szerkezeti, fejlesztési folyamat lezárulását követően 2006-ban új Országos Képzési Jegyzék jelent
meg.22 A jegyzék új módon, foglalkozás- és munkakör-elemzések alapján készült,
lehetőséget biztosítva arra, hogy az ellátórendszer valós igényeihez illeszkedő szociális szakképzési struktúrát alakítsanak ki. A jegyzékben olyan fogalmak jelentek meg, mint az alap-szakképesítés, az elágazás, a rész-szakképesítés és a ráépülő szakképesítés. Ennek megfelelően a szociális szakképesítések is differenciált
struktúrát alkottak.
A jegyzékben a Szociális Szolgáltatások Szakmacsoporthoztartozó szakképesítések az alábbiak szerint szerepeltek:
– 55 csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
– 54 gyermekgondozó-nevelő
– gyermek- és ifjúsági felügyelő (rszk)
– házi időszakos gyermekgondozó (rszk)
– gyermekotthoni asszisztens (elág)
– kisgyermekgondozó nevelő (elág)
– 33 nevelőszülő
– 54 szociális segítő
– rehabilitációs nevelő (elág)
– szociális asszisztens (elág)
22

1/2006. (II. 17.) OM-rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe
történő felvétel és törlés eljárási rendjéről.
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– szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (elág)
– foglalkoztatásszervező (ráép)
– mentálhigiénés asszisztens (ráép)
– szociokulturális animátor (ráép)
– 55 ifjúságsegítő
– 52 jelnyelvi tolmács
– 33 szociális gondozó
– fogyatékosok gondozója (elág)
– szociális gondozó és ápoló (elág)
– 54 szociális szakgondozó
– gerontológiai gondozó (elág)
– pszichiátriai gondozó (elág)
– szenvedélybeteg-gondozó (elág)
– szociális gondozó, szervező (elág)
A szociális szakképesítések közül a „nevelőszülő” szakképesítés megszerzése
iskolai végzettséghez nem kötött; alapfokú iskolai végzettség szükséges a „szociális gondozó és ápoló” szakképesítés megszerzéséhez; középiskolai végzettség kell
a „szociális asszisztens”, valamint a „szociális gondozó és szervező” szakképesítések megszerzéséhez, a „mentálhigiénés asszisztens” szakképesítés megszerzése
pedig középiskolai végzettséghez és szakmai előképzettséghez kötött.
Az új szakmastruktúra – az EU elvárásainak is megfelelően – nagymértékben
megkönnyítheti az egyén számára az életpálya tervezését és további új szakképesítések megszerzését. Az élethosszig tartó tanulás során megteremtődött annak
lehetősége, hogy a korábban megszerzett elméleti ismereteket, szakmai kompetenciákat a továbbtanulás során beszámíthassák. Vagyis lehetővé vált, hogy az
alapképzések után a további képesítések rövidebb idő alatt legyenek megszerezhetők (ráépülések).
Az eltelt időszak során a szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítések és
a szakmai képesítéssel rendelkezők száma is évről évre emelkedett. Az országban
2006-ra 125 helyen folyt szociális szakképzés, és az 1991 és 2006 közötti időszakban közel 24 000 fő szerzett szociális szakképesítést, az ábrán látható arányban.
Az új, modulrendszerű képzések 2007 októberében indulhattak el.
Az 1993-ban kiadott oktatási törvények – a felsőoktatási (1993. évi LXXX. tv.
– Ftv.), a közoktatási (1993. évi LXXIX. tv.) és a szakképzési törvény (1993. évi
LXXVI. tv.) – gyökeresen átalakították az oktatásirányítás rendszerét. A megváltozott irányítási jogkörök következtében a felsőoktatás egységes ágazati irányítása az Oktatási Minisztérium hatáskörébe került (így az egészségügyi és a szociális
felsőoktatás is), ezzel egy időben a Népjóléti Minisztérium Oktatási Főosztálya is
megszűnt. A szociális felsőoktatás szerkezeti, tartalmi fejlesztési munkálatai így
a felsőoktatási rendszer keretein belül folytatódtak.
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Szociális képzések, 2006
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A szakképzések vonatkozásában a minisztérium „szakképesítésért felelős” irányítási jogokat kapott,23 ami az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő
szociális szakmák vonatkozásában szolgáltató-fejlesztő tevékenység, és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozott. A szociális szakképesítések irányítása a szociális ágazat irányításáért felelős helyettes államtitkár
feladatköre lett. Vagyis a minisztérium szervezeti keretein belül szétvált az egészségügyi és a szociális szakképzés irányítási jogköre is.
1993–2000 között az ágazatirányítás alapvető feladata a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszer kialakítása, a szolgáltatások működési feltételeinek megteremtése volt, ami egyrészt széles körű jogalkotói tevékenységet jelentett, másrészt az irányítási feladatok ellátásában közreműködő intézményi,
szakmai feltételrendszer megteremtését.
1992-ben a Népjóléti Minisztérium megalapította Salgótarjánban a Népjóléti
Képzési Központot24 a szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztatottak humánerőforrás-fejlesztésének stratégiai tervezésében való részvételre, valamint a szociális képzések minőségirányítási rendszerének kidolgozására és a képzési rendszer fejlesztési feladatainak ellátására. Az
Intézet 1993-ban kezdte meg működését. Tevékenységének szakmai irányítását az
ágazat irányításáért felelős államtitkár látta el, a források nagy részét központilag
biztosították.
Az Intézet szakmai tevékenysége meghatározóvá vált az elkövetkező évek során, és több területre is kiterjedt. Fontos szerepet töltött be a szociális ellátórend23
24

1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről.
Népjóléti Képzési Központ Alapító Okirat, Népjóléti Közlöny, 11. szám.
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szerben foglalkoztatott szakemberek humánerőforrás-fejlesztési koncepciójának
kialakításában, a szociális képzések szabályozási rendszerének előkészítésében,
valamint azok gyakorlati megvalósításában. A szociális szakképesítések vonatkozásában szolgáltató-fejlesztő intézményként a szakképesítésért felelős minisztériumi feladatok ellátásában működött közre, és az alábbi feladatokat látta el:
– közreműködött a szociális és gyermekvédelmi szakmastruktúra fejlesztésében, új oktatási módszerek kialakításában;
– szakmai és módszertani segítséget nyújtott a szociális szakképzés iskolái és
iskolarendszeren kívüli képzőhelyei számára;
– tankönyvfejlesztési és tankönyvterjesztési feladatokat látott el;
– elkészítette és expediálta a szociális szakképzések vizsgáihoz szükséges írásbeli feladatlapokat és a szóbeli tételeket;
– a szociális képzések elméleti oktatóinak és tereptanárainak rendszeresen képzéseket és továbbképzéseket szervezett;
– részt vett a terepakkreditációs eljárási rend kialakításában;
– a szociális szakképzések számára vizsgaszervezési feladatokat látott el;
– adatszolgáltatást végzett a Vizsganyilvántartási Központ felé;
– lebonyolította évi rendszerességgel a szociális szakképzés vizsgaelnökeinek
és a szakértőinek felkészítését;
– információgyűjtési feladatokat látott el a szociális szakképzések, a képző intézmények vonatkozásában;
– követéses vizsgálatokat végzett a szociális szakképzettek körében, vizsgálva
szakmai beválásukat és képzési tapasztalataikat.

KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
1998-ban megjelent a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendelet,25 2000-ben pedig a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendelet.26 Ez a két jogszabály meghatározta az ellátórendszerben
foglalkoztatott szakemberek képesítési előírását is. Az ellátórendszerben foglalkoztatott szakemberek előmeneteli rendszerét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályozza. A munkaköri besorolásoknál alapvetően – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet27 előírásainak figyelembevételével – a megszerzett képzési szint az irányadó.
25
26
27

15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet.
1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet.
257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII.
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TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Az ellátórendszer szolgáltatási tevékenysége az Sztv. és a Gyvt. megjelenését követően fokozatosan bővült. Létrejöttek olyan új szolgáltatástípusok, ahol a szakmai jogszabályok speciális ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését írják elő. A
tanfolyami képzések követelményrendszerét, valamint a tanfolyamok szervezési
feltételeit miniszteri rendeletek szabályozzák. A tanfolyami képzéseket szabályozó miniszteri rendeleteket az alábbiak szerint adták ki:
– A 29/2003. (V. 20.) ESZCSM-rendelet
– helyettes szülők;
– nevelőszülők;
– családi napközit működtetők részére szóló;
– örökbefogadás előtti tanácsról és felkészítő tanfolyamról.
– Az 1/2004. (I. 5.) ESzCsM-rendelet
– jogvédelmi képviselői tanfolyamról.
– A 81/2004. (IX. 18) ESZCSM-rendelet
– adósságkezelési tanácsadói;
– támogatószolgálat-vezetői;
– személyi segítői;
– személyszállítói;
– falu- és tanyagondnoki;
– közösségi koordinátori;
– közösségi gondozói;
– utcai szociális koordinátori;
– utcai szociális gondozói tanfolyamról.

TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS SZAKVIZSGARENDSZER, MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS
1999 decemberében, a Szociális Törvény módosításával28 megteremtődtek az ellátórendszerben foglalkoztatott szakemberek továbbképzési és szakvizsgarendszerének működési feltételei is. A rendszer kiépítésének alapvető célja az volt, hogy
a pedagógus és az egészségügyi továbbképzési rendszerhez hasonlóan a szociális
és a gyermekvédelmi szférában dolgozó szakembereknél is megvalósuljon a szakmai ismeretek folyamatos bővítése, az alapképzésben megszerzett tudásanyagnak
és készségeknek az új elvárásokhoz, módszerekhez történő igazítása.

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.
28
1999. évi LXXIII. tv.
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A személyes gondoskodást végzők nyilvántartási rendszerének kialakításáról,29
illetve a továbbképzési és szakvizsgarendszer működéséről30 kiadott miniszteri
rendeletek alapján a szociális és gyermekvédelmi ágazatban a kötelező továbbképzési rendszert 2001. január 1-től vezették be.
A miniszteri rendeletek módosítását követően a továbbképzési kötelezettséget
teljesítő személyek anyagi elismerésben részesültek, és kötelezővé vált a szakvizsgázott munkatársak fizetési fokozat szerinti átsorolása is. Emellett a törvény szankcionálási lehetőséget biztosított a munkáltatónak, mely szerint megszüntethető a
munkaviszonya annak, aki a továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti. Ezen rendelkezések 2003. január 1-től léptek hatályba.31
A jogszabály a fentieken túlmenően meghatározta a továbbképzés és szakvizsga szervezeti, intézményi kereteit. Tekintettel arra, hogy mind a továbbképzési
programok akkreditációja, mind a szakvizsga-követelmények megfelelő szakmai
ismereteket igényelnek, felállították az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottságot. A bizottság kilenc tagból állt: egy fő elnök,
három tag a szociális és gyermekvédelmi képzések területéről, három tag a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások területéről, két tag a minisztérium képviselőjeként. A Bizottság munkáját titkárság segítette. A titkárság neve a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai intézet új szervezeti egységeként Továbbképzési és
Szakvizsga Osztály lett. Feladata a Bizottság továbbképzéssel és szakvizsgával kapcsolatos munkájának támogatása, valamint a működési nyilvántartás vezetése
volt. Az új osztály 2000. augusztus 1-jével kezdte meg működését.
A továbbképzés elismertségét növelte a normatív állami támogatás 2003-as bevezetése is.
A szociális munka professzionálisabbá tételének, a szakma erősítésének egyik
fontos eszköze lett a szakvizsgarendszer 2002-es bevezetése, amely hozzájárult a
szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek presztízsemelkedéséhez, a szociális munka professzionálisabbá válásához, a szakma erősödéséhez,
s egyúttal kedvezőbb anyagi elismerést is lehetővé tett.
A szakvizsga gyakorlati elindítását egy évig tartó szakmai munka előzte meg.
A szociális és gyermekvédelmi terület szakemberei teamekben dolgoztak a követelmények kidolgozásán. A szakértők által készített munkaanyagokat több egyeztető fórumon megvitatták. Véleményezték a szakvizsgáztatási jogot nyert intézmények (szakvizsgacentrumok), valamint a szakmai szervezetek is (pl. a Szociális
Szakmai Szövetség, a Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium).
29

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
30
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról.
31
2001. évi LXXIX. tv.
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Szakvizsgáztatási jogot szociális alapképzést folytató felsőoktatási intézmények,
valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kapott (11 képzőintézmény,
2003-tól 13). Területi elhelyezkedésük lehetővé tette, hogy a jelentkezők a lakóhelyükhöz legközelebb eső intézményekben vizsgázhassanak.
Vizsgaelnöki feladatra csak a 2003. január 1-től létező, témacsoportokként öszszeállított szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékben szereplő személyt lehetett felkérni. A névjegyzékbe pályázat alapján kerülhettek be legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatók vagy az adott szakterületen 5 éves
szakmai gyakorlattal és szociális vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezők.
Az elnöki névjegyzékbe felvett személy 5 évig volt jogosult a teendői ellátására.
Szakvizsgát viszont csak 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű személyek tehettek. A szakvizsgára kötelezettek köre ennél szűkebb volt,
csak a vezető beosztású szakemberekre terjedt ki.
Mivel a képesítési követelmények elismerik a rokon szakmákat, ezeket a szakembereket sem lehetett a szociális szakvizsga lehetőségétől megfosztani. Szociális
szakvizsgát az egyéb felsőfokú végzettségű is tehet, ha a szociális alapvizsgát letette, és az alapvizsga és a szakvizsga között nem telt el még 2 év. Így a szociális
szakvizsga más szakvizsgáktól eltérően kétfokozatú lett:
– a szociális végzettséggel rendelkezőknek a választott szakirányból kellett vizsgát tenniük,
– míg a rokon végzettségűeknek (egyéb felsőfokú végzettség) csak a szociális
alapvizsgát követően lehetett a választott szakirányból szakvizsgázni.
A szakvizsga-követelmények, az értékelési szempontok közzététele után megtörtént a vizsgacentrumoknak e feladatra történő felkészülése is.
Szakvizsgát évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tehettek a jelentkezők.
A területen dolgozó nem szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a szakvizsgát megelőzően a szociális alapvizsgát is meg kellett szerezniük, amire a szociális alapismereti kurzus készített fel.

ZÁRSZÓ
A közel 20 esztendő alatt sikerült a szociális szakemberképzési rendszer alapjait
lerakni. A segítő szakmák az oktatási rendszer részévé váltak. Az ellátórendszerben foglalkoztatott szakemberek felkészítésére vállalkozó képzőhelyek területileg
lefedik az egész országot, számuk és kapacitásuk a szociálisszakember-igény kielégítéséhez elegendőnek látszik.
A gyakorlati tapasztalatok a rendszer működésének számos hiányosságára mutatnak rá, így is jelezve ezzel a további fejlesztés irányait.
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Bagi Krisztina

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
története
Hosszú vagy kevés idő 16 év?

ELŐHANG
Jelen írás nem vállalkozik arra, hogy a maga teljességében tárgyalja az Intézet történetét, sokkal inkább annak főbb mozzanatait kívánja röviden számba venni azzal, hogy szerzője – érintettsége okán – nem ígér teljes objektivitást.
A Szociális és Családügyi Minisztérium három háttérintézményét összevonták,
melynek eredményeképpen az új szervezet, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet 2000. május 1-jén kezdte meg működését. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet, NCSSZI is) létezése során négy korszakot
különböztethetünk meg. A korszakok sajnálatos módon egyre rövidülő szakaszai
számos jelentős eredményt hoztak, így a mindenkori Intézet – tevékenysége révén
– az ágazati irányítás számára fontos információkkal szolgált.

AZ NCSSZI ELSŐ KORSZAKA

1. ábra. Az intézet logója az első korszak idején
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Az Intézet működésének első szakaszát 2000. május 1. és 2006. december 31.
közé tehetjük. A jogelőd Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetből, Szociálpolitikai Fejlesztési Központból, valamint a salgótarjáni Népjóléti Képzési Központból létrejövő új háttérintézmény a régiek minden feladatát megőrizte, ezek
mellett családpolitikai kutatásokat és a szociálpolitikai intézkedésekhez kötődő
hatásvizsgálatokat végzett.
Az NCSSZI ebben az időszakban kutatta többek között a szociális és gyermekjóléti alapellátások helyzetét az 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI.
törvény életbelépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján. Statisztikai adatokra
építve vizsgálta a kistelepülések szociális ellátó tevékenységét, a szociális szolgáltatási rendszer folyamatait, finanszírozását, a mélyszegénységben élő családok és
a szociális szolgáltatások közötti kapcsolatot, bemutatta a szociális ellátórendszer
magyarországi helyzetét, valamint ismertségét és elfogadottságát a lakosság körében.
Ennek az időszaknak az eredményei közé sorolhatjuk, hogy a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2001-ben bevezették a továbbképzési és
szakvizsgarendszert, valamint az ehhez kapcsolódó úgynevezett működési nyilvántartást. E rendszerek bevezetésének fő célja az volt, hogy – a pedagógus és az
egészségügyi ágazat rendszereihez hasonlóan – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó szakembereknél is megvalósuljon a szakmai ismeretek folyamatos bővítése, az alapképzésben megszerzett tudásanyag és készségek
karbantartása, valamint új elvárásokhoz, módszerekhez való igazítása annak érdekében, hogy a szociális szakemberek szakmaisága megerősítést nyerjen. A szociális továbbképzési és szakvizsgarendszer elsőként tett kísérletet a kapcsolódó
ágazatokkal – az egészségüggyel és az oktatással – való összhang megteremtésére,
valamint az átjárhatóság biztosítására. A tevékenységnek a Salgótarjáni Képzési
Központ adott helyet.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2006-ig hatályos 102. § (1) bekezdésében rögzítette az Intézet gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel összefüggő szerepét és súlyát, a következők szerint: „A
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet továbbképző, tudományos és módszertani intézmény. Az intézet módszertani tevékenységet végez, és ellátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakmai ellenőrzéssel, a tudományos kutatás támogatásával, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a külön jogszabály által
tevékenységi körébe utalt egyéb speciális feladatokat és szolgáltatásokat.”
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság – röviden OGYSZB – létrehozását a Gyermekvédelmi Törvényt módosító 2003. évi IX. törvény rendelte
el, működését az NCSSZI keretein belül 2003. július 1-jén kezdte meg. Az OGYSZB elsődleges feladata volt, hogy megvizsgálja a speciális ellátásra szoruló 12 év
– indokolt esetben 10 év – feletti gyermekeket, akik átmeneti vagy tartós neve-
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lésben élnek, s akik a megyei szakértői bizottságok javaslata alapján speciális
szükségleteikre tekintettel szokványos gyermekotthoni körülmények között nem
nevelhetők.

2. ábra. A Salgótarjáni Képzési Központ épülete
2004-ben létrejött a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók országos nyilvántartása, melyet 2006-ig a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vezetett, s
amelynek alapját a KSH-tól átvett intézményi regiszter képezte. Az országos nyilvántartás kialakításának célja olyan naprakész, országos szintű, szolgáltatási pontonként vezetett, a szolgáltatások működési engedélyére épülő nyilvántartás volt,
amely segítséget nyújtott az ágazati tervezéshez, a költségvetés-tervezéshez, illetve a későbbiekben alapja lehetett a jelentési rendszernek.
3. ábra. Az OKIT logója és elérhetőségei

Az NCSSZI szervezeti keretei között indult el
2005-ben az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) is, a krízis, a
családon belüli – ma kapcsolati – erőszak megelőzésére, hatékony kezelésére, továbbá az érintettek részéről a segítő szolgáltatások elérésének
könnyítésére. A telefonos szolgálat az egész or-
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szág területén, a nap 24 órájában, vezetékes és mobiltelefonról is ingyenes zöldszámon hívható- és e-mailen is elérhető.
4. ábra. A Kapocs első számának
borítója

2002 júniusában jelent meg
az Intézet Kapocs című folyóiratának első száma. A szakmai folyóirat összekötő „kapocs” volt a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti
megközelítések, valamint a terepen dolgozók és a döntéshozók között, és a szociálpolitika,
a családpolitika, a gyermekvédelem, az esélyteremtés, az
ifjúságpolitika és a drogpolitika művelésének módszertani
fejlesztési, szolgáltatási, alkalmazott kutatási tapasztalatait,
eredményeit, modernizációs
törekvéseit megjelenítő és a
szakmai képzéseket segítő írásokat közölt.

SZMI – A MÁSODIK KORSZAK
2007. január 1. és 2010. december 31. között a szervezet a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: SZMI, Intézet is) elnevezést viselte.
A kormányzati háttérintézmények
összevonása során, 2007-ben a szociális és munkaügyek integrált kezelését
célzó kormányzati, szakpolitikai megfontolások igénye hozta létre a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet. A
társadalmi és foglalkoztatási integrációt, az emberi erőforrások fejlesztését, az
összetartó társadalmat a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika egyesített eszközeivel és intézményeivel koordináltan szolgálni hivatott Intézet létrehozásával
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a cél egy olyan tudásbázis kialakítása volt, amely a maga adatgyűjtéseivel, szakmai
információs bázisával és elemzéseivel a döntéshozatal megalapozását, az intézkedések hatásának felmérését, a szakpolitikák kialakításához a hazai és nemzetközi
tendenciák feltárását magas színvonalon és folyamatosan biztosítani tudja. Igényként fogalmazódott meg, hogy a szociális és munkaügyek területén, a gyermekvédelemben, az ifjúságpolitikában, a drogmegelőzésben a szakpolitikai intézkedések megalapozásához és eredményes végrehajtásához kreatív új megoldásokra,
módszertani fejlesztésekre, szakértő monitorozásra, modellkísérletekre is szükség
van. Az Intézet empirikus kutatásokkal, nemzetközi tapasztalatok gyűjtésével és
gyakorlati szakemberekkel való folyamatos együttműködésben jelentős erőket
fordított rá, hogy feltárja a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások modernizációjának lehetőségeit és integrált fejlesztésük megoldásait.

5. ábra. Az Intézet szakmai kiadványainak borítója 2010-ből
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Ebben az időszakban kezdte meg az Intézet a Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztató kiadását, melynek újdonságértéke abban állt, hogy a korábbi Tájékoztató a család-, gyermek- és ifjúságvédelemről című kiadvány túlnyomórészt országos
adatai mellett részletesebb, megyei-régiós bontásokat, valamint idősorokat is tartalmazott.
6. ábra. A Gyermekvédelmi Statisztikai Tájékoztató 2007 című kiadvány borítója

A 2001-ben megalakult Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (a továbbiakban: NDI)
is ebben az időszakban került az Intézethez. Szakmai tevékenységének alapja a
mindenkori országgyűlési határozatként
elfogadott „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, melynek megvalósítása – alapvetően szakmai tudásbázisként és
módszertanként – az NDI fő feladatát is
jelentette.

7. ábra. Az NDI logója

Az NDI valósította meg a helyi kábítószerügyi koordináció szerveinek, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak a kiépítését, amelyek munkáját képzésekkel,
kutatásokkal, információs portál építésével és szakmai kiadványokkal segítette.
Munkája során együttműködött a kábítószer-probléma kezelésében érintett hazai
és nemzetközi intézményekkel, valamint a civil szféra képviselőivel, emellett végezte a megelőző-felvilágosító szolgáltatást („elterelést”) nyújtó szervezetek szakmai támogatását, finanszírozását. Az NDI integrálásával az Intézethez került a
Társadalomtudományi Szakkönyvtár, mely később felvette az elismert orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus Buda Béla professzor nevét.
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2006 folyamán a kormányzat indokoltnak tartotta az addig különálló szakképzési és felnőttképzési támogatási, tanácsadó testületi és háttérintézményi rendszer
felülvizsgálatát, racionalizálását a hatékonyabb forrásfelhasználás és intézményi
működtetés érdekében, így létrejött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII.
23.) Korm.rendelet 2007. január 1. napjával a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Képzési Központja által ellátott feladatok tekintetében a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet általános jogutódjává vált, ezért átvette az NCSSZI képzéssel, szakképzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatait.

ÚJRA NCSSZI
Harmadikként ismét Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet néven találkozhattunk a szervezettel, mégpedig a 2011. január 1. és 2015. október 28. közötti időszakban.
8. ábra. Az „új” NCSSZI logója

2010. december 30-án jelent meg
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet, amely az Intézetnek új nevet adott – pontosabban
visszaadta a régi nevét –, így a
háttérintézmény 2011. január
1-jével ismét Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet lett, egyúttal visszakapva egyes 2006-ig végzett feladatait.
Az NCSSZI szakmapolitikai céljai és prioritásai a kormány szociálpolitikájával,
családpolitikájával, valamint gyermek- és ifjúságpolitikájával összhangban a családok funkcióinak ellátásához, a tartósan és/vagy átmenetileg hátrányos helyzetű
csoportok helyzetéhez, ENSZ-feladatokhoz, valamint a Nemzeti Ifjúsági Stratégiához kapcsolódtak. Az Intézet keretében szerveződtek meg a kormány családpolitikai, kábítószerügyi, ifjúságügyi, esélyegyenlőségi és modernizációs törekvéseinek elérését támogató tevékenységek.
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E tevékenységek eredményként az új NCSSZI időszakában számos tanulmány
jelent meg folyóiratokban, valamint önálló kiadvány formájában az elvégzett kutatásokról, vizsgálatokról.

9. ábra. A Kapocs-könyvsorozat néhány önálló kiadványának borítója

Az ebben az időszakban az NCSSZI-hez újként csatlakozó Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálat közreműködött a kormány ifjúságpolitikával kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában. Szakmai-fejlesztési és szolgáltatói tevékenységével
a magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások tudás- és kompetenciaközpontja volt, mely regionális, országos és nemzetközi eszközrendszerek működtetésével
és fejlesztésével támogatta a három szektor (az állami-önkormányzati, a civil és a
gazdasági) együttműködését. Elősegítette a társadalmi kohézió (a fiatalok társadalmi integrációja és a demokrácia minősége) javítását, valamint a versenyképes,
tudásalapú társadalom megteremtésének érdekében, a fiatalok és közösségeik kompetenciáinak fejlesztését szem előtt tartva a partnerség, a nyitottság, a rugalmasság elveit és gyakorlatát.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával öszszefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2010. (XII. 30.)
NEFMI-rendelet alapján 2011. január 1. napjával kerültek vissza az Intézethez a
szociális ágazat humánerőforrás-fejlesztésével, a szociális továbbképzési rendszer,
az alap- és szakvizsgarendszer, valamint a jogszabályhoz kötött, munkakörök betöltésére jogosító képzések szervezésével és irányításával összefüggő feladatok. Az
ágazatban dolgozók működési nyilvántartásának vezetését és a munkáltatók tájékoztatását, az OKJ-s képzések, így a modulrendszerű és később a komplex, iskolai
és iskolarendszeren kívüli, szociális szakmacsoportba tartozó szakmai vizsgákkal
kapcsolatos tervezési-szervezési tevékenységeket szintén újra az Intézet végezte.
2011 júliusától pedig megújult arculattal jelentkezett a Kapocs folyóirat is.
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10. ábra. A Kapocs folyóirat 2011. júliusi számának borítója

2013. január 1-től a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
átvette az Intézettől az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat, továbbá az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
működtetését.

CSINI – AZ UTOLSÓ 10 HÓNAP
2015. október 29. – 2016. augusztus 31. között Család-, Ifjúság – és Népesedéspolitikai Intézet néven működött a szervezet.
Az ágazati irányítást érintő 2014. évi változások – mint az eddigiekben, ezúttal
is – érintették az Intézetet. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának a szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyteremtési, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak megvalósítását támogató háttérintézménye volt, amely alapvetően két
államtitkárság, a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, valamint a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság munkáját támogatta. Mivel azonban a Kormány 2014. évi megalakulását követően a korábban
a szociális államtitkársághoz tartozó szakterületek szétváltak, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárság megalakulásával napirendre került az NCSSZI átalakítása is.
Az átalakítás eredményeképpen a szociális képzési- továbbképzési- szakvizsgaés nyilvántartási rendszer, az NDI és egyes pályázatkezelési feladatok a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz kerültek. A család- és ifjúságügyi területhez
tartozó család-, népesedés- és ifjúságpolitikai terület kutatási-módszertani, vala-
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mint képzési tevékenységét a továbbiakban változatlanul az Intézet látta el, a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó módszertani feladatok ugyanakkor a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól visszakerültek az immár Család-,
Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (a továbbiakban: CSINI is) néven működő
intézet tevékenységi körébe.

11. ábra. Pillanatképek az intézetben folyó munkáról (forrás: az NCSSZI Facebook-oldala)
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A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat rendelkezett a CSINI 2016. szeptember 1-jével, jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással
– történő megszűnéséről.
A megszűnést megelőzően – és természetesen azzal összefüggésben – néhány
szakmai feladatot, az OKIT-ot, a hazai pályázatkezelést, valamint a Mobilitás utódjaként működő Erasmus+ Programirodát átadták más szervezeteknek, míg a további szakmai feladatok integrálódtak a jogutód minisztérium feladatkörébe.

12 ábra. A megszűnésről szóló információk az Intézet honlapján
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SZUBJEKTÍV ZÁRSZÓKÉNT
Az előzőekben a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet főbb szakmai feladatainak egyfajta katalógusát olvashattuk. Nem beszéltünk azonban az Intézetben
dolgozó munkatársakról, szakemberekről, akik közül többen a létezés 16 évének
jelentős részét a szervezetben töltötték. Az Intézet átlagos létszáma az alapfeladatokhoz kapcsolódóan 100–130 fő között mozgott, mely létszám az európai uniós
projektek megvalósítása idején elérte akár a 280 főt is. Ezek a létszámok tűnhetnek soknak vagy akár kevésnek is, nézőpont kérdése. Bárhogyan is ítéljük meg
azonban, a munkatársak egy „nagy család” tagjaként élték meg azt az időszakot,
amelyet az Intézetben töltöttek.
A mindenkori Intézet olyan szervezet volt, amely nyaranta másfél hónapos időtartamban családbarát napközit működtetett a kollégák gyermekei számára, az
óvodai, bölcsődei zárva tartás idejére.

13. ábra. Családbarát napközi, záró program, 2008

Farsangot, nőnapi ünnepséget, Mikulás- és karácsonyi ünnepet szervezett, melyek alkalmával a kollégák és gyermekeik által összeállított műsort mutattak be.
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14. ábra. A jelmezverseny eredményhirdetésére várva a 2015-ös farsangon
Az Intézet olyan munkahely volt, ahová mások is szívesen jártak dolgozni. A
kertgondozást például a Református Szeretetszolgálat nappali ellátásában részesülő, fogyatékkal élő fiatal felnőttek végezték.

15. ábra. Bécsi adventi kirándulás 2014-ben (majd 2015-ben)
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16. ábra. Kedves köszönőlevél a segítőinktől

Az NCSSZI dolgozói szabadidejükben is rendszeresen összejártak.
Végezetül nem hallgatnám el, hogy számos kolléga a mai napig is fenntartja a
korábbi gyakorlatot: a találkozások, a közös programok az Intézet megszűnése óta
is rendre megvalósulnak.
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17. ábra. A Vöröskereszt jótékonysági bowling-gáláján a kezdetektől részt vett az Intézet.
2016 májusában már több csapatot is indított, mert nőtt a részt venni szándékozó kollégák száma.

18. ábra. Péntek délutáni kerti parti az Intézet udvarán, 2016
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A CIVIL VILÁG CSEPPJEI
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Győri-Dani Lajos

A cselekvő szeretet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége

A velünk kapcsolatba kerülő emberek időnként felteszik azt az egyszerűnek tűnő
kérdést: mit is csinál a Máltai Szeretetszolgálat? Válaszolni a helyzettől függően
próbálunk; ha nincs idő részletesen kifejteni, azt mondjuk: minden lehetséges eszközzel segít a rászorulókon. Ha ennél kicsit többet kell mondanunk, akkor már
válaszút elé kerülünk, mit is emeljünk ki a szerteágazó tevékenységek közül. Beszéljünk a hagyományos mindennapos karitatív tevékenységekről és a krízishelyzetekhez kötődő humanitárius programokról, ami az alapítás óta jellemző ránk,
itthon, a határainkon túl, és az utóbbi időben már távoli földrészeken is? Vagy
próbáljunk meg a segítségnyújtás szemléletmódjából kiindulni? Azt valljuk, hogy
segíteni csak jól szabad. Ezalatt rendszerint azt értjük: nem úgy segítünk, ahogy
nekünk kényelmes, nem azt adjuk, ami épp raktáron van, hanem abban próbálunk segíteni, amiben a rászoruló szükséget szenved. Amihez persze közel kell
lépni hozzá, meg kell ismerni a helyzetét, hogy a segítség tényleg valami többet
adjon – és máris az útkereső máltai kísérleteknél tartunk, amelyekről nagyon nehéz röviden beszélni, annál is inkább, mivel folyamatosan gyarapszik a számuk.
Egy meghatározás szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindennapos tevékenysége során éltelt és ruhát oszt a rászorulóknak, szállást ad a fedél nélkülieknek, ügyet intéz az arra képtelenek helyett. Az ország egyik legnagyobb karitatív szervezeteként évente több százezer embernek nyújt segítséget. A máltai
szemléletmód szerint az igazi segítség nem csupán a pillanatnyi szükséget enyhíti, hanem annál többet ad.
Ha ennél többet is elmondhatunk, hozzá szoktuk tenni, hogy a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei keresztény szellemiségen alapuló szolgálatot végeznek. Tevékenységük mindig az emberre irányul, ennek köszönhetően a
Szeretetszolgálat készíttetett először szemüveget hajléktalan embereknek, vezette
be Magyarországon a jelzőrendszeres házigondozást, nyitotta meg az első kerekesszék-javító műhelyt. A máltai szolgálat azt jelenti, hogy a bajba jutottak előtt
mindig nyitva áll egy ajtó, van egy bármikor felhívható telefonszám, van hová
fordulniuk a segítségre szorulóknak. Maga az adomány jóformán bármi lehet, téli
tüzelő, jogi tanács, éjszakai menedék, orvosi ellátás vagy éppen lelki vigasz.
A Szeretetszolgálat programjai súlyos társadalmi problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat. Így indultak útjukra a cigánytelepeket és a szegregált közösségeket

Rendszer és váltás.indd Sec11:335

2018. 10. 17. 11:08:49

336 | Egyház és közösség – A civil világ cseppjei

Ételosztás a Batthyány téren

elzáró láthatatlan falak lebontását célzó modellkísérletek. A monori telepen, a pécsi
György-telepen vagy a veszprémi „Pokoli toronyban” zajló integrációs program
alapja ugyanaz: a folyamatos jelenlét az ott élő emberek között.
Álláspontunk szerint a leszakadó, kirekesztett emberek felemelése akkor lehet
sikeres, ha a többség is elfogadja őket, ezért a máltai misszió fontos része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programokba. Ilyen értelemben jelképes üzenetet hordoz a karácsonyi Adni öröm!-akció is, melynek során
adományozók tízezreinek nyílik lehetősége, hogy a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével segítséget nyújtson másoknak. Az akcióban összegyűjtött tartós
élelmiszerekből készült csomagok rászoruló emberek tömegeinek jelentenek értékes ajándékot.

ÍGY KEZDŐDÖTT
A Máltai Szeretetszolgálat története valamikor az 1980-as években kezdődött.
Kozma Imre atya abban az időben zugligeti Szent Család-templom plébánosaként
szolgált, hittanos tanítványai és a körülötte szerveződő közösség tagjai akkor már
rendszeresen segítették a környéken élő szegényeket, valamint hátizsákos turistaként hiánycikknek számító gyógyszereket és akkor még tiltott egyházi kiadványokat vittek Erdélybe.
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Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke a Szent Jobb-körmeneten
egészségügyi ellátást nyújtó máltai mentőszolgálat tagjaival

A Németországban élő, de Magyarországon született Csilla von Boeselager bárónő ekkor kezdett adománygyűjtést szervezni a szegényes felszereltségű magyarországi kórházak és nehéz sorban élő emberek megsegítésére. Németországi kórházakban gyűjtött orvosi műszereket, Magyarországon pedig kereste azt a helyet,
illetve személyt, aki az adományokat képes eljuttatni a rászorulókhoz. Így találkozott 1987 augusztusában Kozma Imre atyával. Idővel az együttműködésük intézményes keretei is kialakultak: Csilla von Boeselager 1988 decemberében hozta
létre Németországban az Ungarischer Malteser Caritasdienst szervezetet, majd
amikor a jogszabályok ezt Magyarországon is lehetővé tették, Budapesten is megalapították a szervezetet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1989. február 4-én 31 alapító tag részvételével jött létre, az ország egyik első civil szervezeteként. A Fővárosi Bíróság 10-es sorszámmal vette nyilvántartásba.
1989-ben több tízezer keletnémet ember érkezett menekültként Magyarországra
azzal az elhatározással, hogy többé nem tér vissza korábbi otthonába. Augusztus
14-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a zugligeti templom kertjében megnyitotta az első menekülttábort. Ezzel az akkori Európa legnagyobb humanitárius
segélyakcióját indította el, melynek során három hónapon át 48 600 emberről gondoskodott a később csatlakozott segítőkkel közösen. Augusztus 14-ét azóta minden évben a befogadás napjaként ünnepeljük.
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Az 1989. decemberi romániai forradalom kitörése után a Máltai Szeretetszolgálat segélyszállítmányok sokaságát juttatta el Romániába. A ’90-es évek elején, a
szétbomló Jugoszlávia háborúi idején önálló menekülttábort hozott létre, és próbálta elviselhetőbbé tenni a más táborokban elhelyezett csaknem hatvanezer magyar, horvát és bosnyák életét. Segítséget nyújtottak többek között a Szovjetunióból emigráló, hazánkon átutazó zsidóknak, a lengyelországi vagy a kárpátaljai
árvíz károsultjainak is.
A Szeretetszolgálat az 1990-es évek közepére építette ki országos szervezetét. A
budapesti országos központ mellett hét regionális szervezet jött létre, számos helyi csoporttal, több ezer önkéntessel. Ezzel párhuzamosan megkezdték működésüket a Szeretetszolgálat első intézményei is. A kétezres években folyamatosan
bővült a máltai intézményhálózat, a növekedés pedig a következő évtizedben még
erőteljesebbé vált: 2018-ban már több mint 230 intézményt üzemeltet a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat.

ÖNKÉNTESSÉG
A Szeretetszolgálat fejlődését az első pillanatokból a szervezethez kapcsolódó emberek önkéntes felajánlása alapozta meg. A helyi csoportok sorra úgy alakultak,
hogy az ország különböző településeiről jelentkező emberek végiggondolták, felmérték a környezetük helyzetét, és saját erejüket figyelembe véve építették fel a
karitatív munkára alapozott segítő tevékenységüket. Az alap tehát nem az adományok sokasága, nem a szervezet tekintélye, hanem az az emberi erőforrás, amely
a másik ember életéért érzett felelősségből, szeretetből fakad. Jót tenni csak jól
szabad. A Szeretetszolgálat helyi csoportjai máig adományokat gyűjtenek és osztanak a rászorulóknak, segítik a környezetükben élő szegényeket. A társadalom
szociális helyzete a rendszerváltozás óta rendkívül sokat formálódott, a Szeretetszolgálat elkötelezett önkéntesei pedig folyamatosan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, elvárásokhoz, igényekhez. Így jöttek létre a csoportok
mellett először az intézményi kezdeményezések, amelyek nagyon gyorsan fejlődtek, hiszen kiderült, hogy az önkéntes szolgálat és az adományok mellett a szükség a szociális szolgáltatások területén talán még erősebb. A rászorulóknak nyújtott felebaráti segítség az egyik legnagyobb ajándék, ahol a másik ember
szolgálata nem tárgyakban, hanem közvetlen támogatásban nyilvánul meg. Önkéntes kezdeményezések alapján sokasodtak a Szeretetszolgálat intézményei az
idősellátás, a hajléktalan emberek és a fogyatékkal élő emberek ellátása területén.
A Szeretetszolgálat munkáját, szerepvállalásait mára az önkéntes csoportjainak
és intézményeinek hálózata alapozza meg. A jogszabályok kereteket adnak a munkának, már egészen pontosan meghatározva annak személyi és tárgyi feltételeit.
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Az önkéntesek szerepvállalása mellett a szociális alap- és szakellátásokban természetesen vannak jelen a megfelelő szakértelemmel bíró alkalmazottak.
Minden pillanatban fontos célunk, hogy az önkéntesség szellemisége áthassa
alkalmazottjaink munkáját is. Ahogy Kozma Imre atya fogalmazott, a szegényekért, a rászorulókért végzett munkánkban, küldetésünkben minden máltai önkéntes és alkalmazott egyformán munkatárs, ha megérti és átérzi a Szeretetszolgálat küldetését, és munkáját ebben a szellemiségben végzi.
A Szeretetszolgálatban 2018-ban mintegy hatezer állandó önkéntes mellett kétezer-ötszáz alkalmazott munkatárs látja el a mindennapi feladatokat.

EMBLEMATIKUS INTÉZMÉNYEK
Az első hajléktalanszállóját az óbudai volt munkásőr laktanya pincéjében, 1990.
október 15-én nyitotta meg a Szeretetszolgálat. Aznap, mikor a MÁV elrendelte a
nagyobb budapesti pályaudvarok éjszakai bezárását, és a várótermekből elküldték
az oda behúzódó hajléktalan embereket. Az első este hét vendéget fogadott a Miklós utcai menedékhely, majd a létszám rövid idő alatt ötven főre nőtt. Az intézménynek akkor még nem voltak dolgozói, a szállón a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei fogadták a hajléktalan embereket.
A hajléktalanellátás Magyarországon előzmények nélküli tevékenységnek számított, nem volt törvényi háttere, sem magyar nyelven elérhető szakirodalma. A
Miklós utcai menedékhely rövid idő alatt szemléletformáló szakmai műhellyé
nőtte ki magát. Az útkereső korszakban megnyitott máltai menedékhelyet az első
időben gyakran felkeresték a kormányzat és a főváros akkori vezetői, visszatérő
vendég volt Demszky Gábor főpolgármester, Surján László népjóléti miniszter,
Tarlós István akkori III. kerületi polgármester, Harrach Péter későbbi szociális és
családügyi miniszter és a szociális szakma számos ismert, később vezető tisztséget betöltő személyisége.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat később az ország egyik legnagyobb hajléktalanellátó szervezetévé vált, amely tizenkét városban hatvanhárom intézményt
tart fenn, a fővárosban kialakult munkamegosztás szerint pedig a budai oldal ellátásáért felel.
A Jelenlét program alapelveit 1991 novembere óta alkalmazza a gyakorlatban
a Szeretetszolgálat. A zuglói, Szatmár utca 26. szám alatti társasházban akkor
mintegy kétszáz vidékről érkezett ember élt önkényes lakásfoglalóként, az önkormányzat a rossz hírű épület bontásáról határozott. Civil szervezetek, köztük a
Máltai Szeretetszolgálat pedig azt próbálták elérni, hogy a közelgő tél előtt ne tegyenek gyermekes családokat az utcára. A bontásra végül nem került sor, a zuglói
önkormányzat ötven évre térítésmentesen bérbe adta az épületet a Máltai Szeretetszolgálatnak, lakottan, az ott élők minden problémájával együtt. A következő
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napokban a máltai önkéntesek beköltöztek az egyik lerobbant lakásba. Attól fogva mindig volt ott valaki, akihez a lakók a problémáikkal fordulhattak.
A Szeretetszolgálat egyenként próbált megoldást keresni a családok gondjaira,
közben, mintegy mellékesen, a rossz hírű társasházban megszűntek a problémák,
az épület felújítása után Családok Átmeneti Otthonaként működik. A Szatmár
utca példája megmutatta, hogy a szociális diagnózison alapuló egyéni segítségnyújtás olyan helyzetekben is sikerrel alkalmazható, amikor más programok kudarcot vallottak. Ez a szemléletmód alapozta meg a Jelenlét programnak nevezett
integrációs modell kifejlesztését.
A ’90-es évek elején a Szeretetszolgálat bekapcsolódott a professzionális mentésbe, azzal a kitűzött céllal, hogy a magyar mentésbe visszahozza azokat az önkéntességre alapuló hagyományokat, melyek korábban megalapozták a hazai mentés megszervezését.
Az M28-as hívójelű rohamkocsi azóta az Országos Mentőszolgálat ügyeletese
riasztására indul a helyszínre, a legnagyobb bajban lévőkhöz. Az szolgálathoz egyedülálló módon százhúsz fős személyzet tartozik, ők kivétel nélkül önkéntesek.

A legújabb máltai mentőautót veszik birtokba a szolgálat önkéntesei

A Máltai Mentőszolgálat eleinte orvosokból és egészségügyi szakdolgozókból
állt, akik idejüket és tudásukat arra ajánlották fel, hogy hivatásukat civil segítőként is gyakorolják. Utóbb a kör kibővült, és a mentőn megjelentek egyetemi hallgatók, papok, pszichológusok, tanárok is. Ők a máltai szervezet saját tanfolyamát
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elvégezve szerezték meg a szükséges tudást, és kemény vizsgák után segédápolóként kezdték mentős pályafutásukat. Ők a civil életükben személyes példájukkal
is hirdetik a Szeretetszolgálat üzenetét, mely szerint szükséghelyzetben nemcsak
a mentősök, de minden felelős ember segítséget nyújt a másik embernek. Megfelelő felkészültséggel akár életet is menthet. A szolgálat senkitől nem kap pénzt a
munkájáért, ezt a máltai mentősök úgy mondják: jutalmuk a megmentett élet.
A Máltai Mentőszolgálat az Országos Mentőszolgálat kötelékében évente 1500
riasztást kap és közel százezer beteget lát el, emellett betegszállítást végez, rendezvények helyszínein mozgóőrséget lát el, és gyakran szervez szakmai képzéseket.
Elsősegély-tanfolyamának köszönhetően ezrek sajátították el az újraélesztés és az
életmentés alapvető fogásait.

AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM KIHÍVÁSAI
A társadalom legkisebbjei mindig azok, akik a legnagyobb segítségre szorulnak.
Közülük is mindnyájunk számára legfontosabbak a gyermekek és az idősek. A
Szeretetszolgálat munkájának kezdetétől figyelemmel fordul az idősek felé, hiszen
korunkban a családok már segítség nélkül nem biztos, hogy el tudják látni a szüleiket, nagyszüleiket. Az évszázados családmodell, amelyben az időseknek megbecsült helye és szerepe volt, felbomlott. Ennek számtalan oka volt, leginkább az
urbanizáció, a családok szétszakadása emelhető ki közülük. A sokszor magányosan élő időseket a családjuk a távolból nem tudja oly módon segíteni, amire a napi
életvitelhez egy betegségekkel terhelt, gyengébb embernek szüksége volna.
A Szeretetszolgálat a találkozásokra fókuszáló önkéntes feladatvállalások mellett intézményes ellátásokat is kezdeményezett, amelynek eredményeképpen mára
több ezer idős ember kötődik hozzánk az alapszolgáltatásokban és a bentlakásos
szakellátásokban.
A megoldásokra törekvés, az innovatív gondolkodás eredménye volt a jelzőrendszeres házigondozás elindítása Magyarországon, amelynek országos módszertani
feladatait is hosszú ideig a Szeretetszolgálat töltötte be.

AZ ELŐÍTÉLETEK KINT MARADNAK
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményei csaknem kétezer fogyatékkal élő
társunkról gondoskodnak. Napközi otthonaink és fejlesztő iskoláink nappali ellátással könnyítik meg a fogyatékkal élő fiatalok családjainak életét. A fejlesztő
gyakorlatok, a torna, a zenés terápia és az egyéni foglalkozások hozzájárulnak a
fogyatékkal élő fiatalok egészségügyi állapotának megóvásához, sok esetben javításához is. A Szeretetszolgálat lakóotthonaiban a saját ellátásukra nem képes fo-
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gyatékkal élő embereket gondozzák és ápolják, míg a támogató szolgálat a mindennapi élethez nyújt segítséget azoknak, akik saját otthonukban élnek. A
szolgálat elvisz a postára, az orvoshoz, iskolába, és segít a bevásárlásban is.
Az elfogadást segítő sajátos programunk a máltai mozgáskorlátozott tábor, ahová családtagjaik, állandó kísérőik nélkül érkeznek a fogyatékos fiatalok. Segítőik
a feladatra felkészített fiatal önkéntesek, akikkel mindent közösen csinálnak a tábor ideje alatt. Az élmény az összes résztvevőnek sokat jelent: a mozgásukban korlátozott emberek önbizalmat és megerősítést nyerhetnek, kísérőik pedig családjuk
és ismerőseik körében is leszámolhatnak a sérült emberekkel kapcsolatos tévhitekkel, előítéletekkel.

A Máltai Szeretetszolgálat mozgássérült tábora Balatonfenyvesen, 2018 augusztusában

NAPI 1500 TALÁLKOZÁS
Kevés szervezet mondhatja el magáról, hogy annyira sokszínű, rugalmasan változó és folyamatosan fejlődő ellátórendszert alakított ki, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Már a szállóink is rendkívül változatos képet mutatnak, az éjjeli menedékhelytől az ideiglenes téli krízisszálláson át a magasabb komfortot nyújtó
átmeneti otthonokig számos intézmény várja lakóit. Nappali melegedőinkbe nem-
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csak a hajléktalan emberek, hanem a környéken élő szegények, nyugdíjasok is betérnek. Az utcáról érkező emberek lezuhanyozhatnak, ruháikat kimoshatják, és az
internetet is használhatják. Munkatársaink segítenek állást keresni, ügyeket intézni. Az aluljárókban, lépcsőházakban, külterületen élő embereket az utcai gondozószolgálat munkatársai látogatják rendszeresen. A téli időszakban 24 órás diszpécserszolgálat fogadja a bejelentéseket, és krízisautót küld a kihűléssel fenyegetett
emberekért. Ingyenkonyháinkon és rendszeres ételosztásainkon mindig sokan jelennek meg. A kezdetektől az a törekvésünk, hogy a hajléktalanokat visszavezessük
a társadalomba, és elvesztett életük helyett kapjanak egy új lehetőséget.
Mozgó orvosi rendelőink, tüdőszűrő buszunk, hajléktalan háziorvosi rendelőnk,
fertőtlenítő állomásunk, hajléktalan lábadozóink egytől egyig hiánypótló, jelentős
betegforgalmú egészségügyi szolgáltatások – mindezt összesen 63 ellátó intézményben. Utcai szolgálatunk munkatársai a téli időszakban napi 1500 alkalommal találkoznak hajléktalan emberekkel.

Máltai mentő az OMSZ riasztására vár a Szeretetszolgálat Batthyány téri központjában

JELEN LENNI A MÁSIK ÉLETÉBEN
A jelenlét szó a máltai értelmezésben azt jelenti, jelen vagyunk a másik ember életében. Ez hosszú távú elköteleződés valaki mellett. Az úton apró lépésekkel indulunk: ha a telep házaiban nincs fűtés, a máltai irodában is hideg lesz, és csak akkor
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kezdenek fűteni, ha már a többiek is begyújtottak. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
Közben megismerjük egymást, kiderül, milyen súlyok húzzák le a családokat. Nem
biztos, hogy a máltai segítő mindenre tudja majd a megoldást, de ha a kiválasztott
irány zsákutcába visz, elindulunk egy másik úton. A sikernek nincs receptje, nem
léteznek univerzális megoldások. A Jelenlét program mindig személyre szabott
segítséget nyújt, nem az egész falu problémáját akarja megoldani, hanem az egyénekét, a családokét. De ha kellően sok család élete változik meg, az egy idő után a
település egészén is látható lesz.
A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának ismert helyszínei: Tarnabod,
a monori cigánytelep, a pécsi György-telep, a veszprémi „Pokoli torony”, a tatabányai Mésztelep, Gyulaj, a miskolci Lyukó-völgy és a Számozott utcák, újabban pedig Tiszabő és Tiszabura. Mit változtatott meg a máltaiak jelenléte? Reggelente
például egyre többen indulnak munkába. Az iskolában kevesebb a bukás. Az utcáról eltűnnek a szeméthegyek, a kerítéseken mosott ruha szárad. Ezek azt mutatják, hogy az emberekben igény ébredt egy másik életre. Már nem a segítők szeretnék őket megváltoztatni, hanem ők akarnak másként élni. Gondolnak a
holnapra. Tudják, hogy a jövő tőlük is függ. Ezek a felemelkedés első jelei.
A Jelenlét program másként mondva a városi nyomortelepeken és az elszegényedett kistelepüléseken végzett állandó és intenzív szociális munka. Komplex
program, amely nem csupán a helyben felmerülő szociális problémákra ad megoldást, hanem hosszú távú – mind pénzügyi, mind közösségi-társadalmi – szempontból fenntartható stratégiákat dolgoz ki és valósít meg.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programját 2016-ban Magyar Örökség-díjjal ismerték el.

ESÉLYT A GYEREKEKNEK
Az ember életének első három évében eldől, milyen mértékben bontakozhat ki a
benne rejtőzködő tehetség. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt vallja, hogy a
leszakadó településeken élő gyerekek ügye nem lehet másodlagos, ebben nem lehet kompromisszumot kötni. Nem határozhatja meg a sorsukat az, hogy hová születtek. Tapasztalataink szerint a legszegényebb településekre érkező gyerekek egynegyedének már a születéskor sincs esélye a beilleszkedésre a körülményei miatt,
a másik 25%-uk pedig behozhatatlannak tűnő hátrányba kerül, mire óvodába
megy.
A Gyerekesély program részeként működnek a Szeretetszolgálat Biztos Kezdet Gyerekházai, ahol kismamáknak és 3 év alatti kisgyermekkel érkező szülők
számára szerveznek fejlesztő foglalkozásokat, programokat, közösségi eseményeket.
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A Szeretetszolgálat 2018-ban tizenkét oktatási intézményt: négy óvodát, négy
általános iskolát, három középiskolát és egy fejlesztő iskolát működtet, melyekbe
több mint kétezer gyermek jár. Döntő többségük hátrányos helyzetű családból érkezik, több intézményben a tanulók 100%-a rászorulónak tekinthető. A Szeretetszolgálat oktatási intézményei személyes kapcsolatot ápolnak a családokkal, miközben különböző szociális feladatokat is ellátnak. A pedagógusoknak nemcsak
tanítaniuk kell, hanem a gyerekek felzárkózását is elő kell segíteniük, ami sokszor
olyan feladatokkal is együtt jár, amelyek más iskolában elképzelhetetlenek. Ugyanakkor a Máltai Szeretetszolgálat által átvett iskolákban a gyerekek tanulmányi
eredményei jelentősen javultak, a bukások visszaszorultak, az iskolát elvégzők pedig egyre nagyobb arányban tanulnak tovább.

ZENE ÉS FOCI
Nem lehet minden településen játszóteret építeni, de a lehetőségeket házhoz lehet
vinni – ez a felismerés hívta életre a Szeretetszolgálat mozgó játszótereit, melyek
az ország legszegényebb településeit látogatják. A játékokkal felszerelt mikrobuszok érkezése nem csak a gyerekeknek öröm. Játék közben a Szeretetszolgálat munkatársai gyorsan és alaposan megismerik a településen élő családokat, ami a helyben szükséges szociális programokat is megalapozottabbá teszi.
Az esélyteremtés sajátosan egyedi és sikeres módszere a közösségi zenetanuláson alapuló Máltai Szimfónia Program és az integrációt elősegítő sportprogram,
amit ma már a Máltai Sportegyesület jelenít meg.
A Máltai Szimfónia Program megmutatta, milyen az, amikor két hét után minden gyerek zenél, még ha csak egy-két hanggal járul is hozzá az összhangzáshoz.
A koncert végén azok a gyerekek hajolnak meg a színpadon, akik addig a hátsó
sorból nézték az iskolai előadásokat. A játékos tanulás és a közösségi élmény minden gyermeket sikerélményhez juttat, miközben egy év alatt akár több tucat zeneszámot is megtanul. Az elméletet apró lépésekben adagolja a képzés, a kottát az
első időszakban színes jelek, mókás emblémák helyettesítik, a nehezebben megtanulható ismeretek csak akkor kerülnek sorra, mikor már a gyerekek maguk is
érdeklődnek irántuk.
A Szeretetszolgálat 2013-ban alapított sportegyesületet, miután kiderült, hogy
a labdarúgás nemcsak közösséget épít, hanem a szociális munka hatékony eszköze is lehet. Amikor például bevezették, hogy edzésre csak az jöhet, aki bemutatja
a házi feladatát, az iskolai teljesítmény is mérhetően emelkedett. A Máltai SE számos módon segíti az esélyteremtő programokat. 2018-ban több településen mintegy kétszáz igazolt játékosa van az egyesületnek. A futsalbajnokságban szereplő
„nagy csapat” példát mutat a gyerekeknek, a játékosok közül korosztályos válogatottak kerültek ki, többek külföldön is megmutathatták a tudásukat.
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A Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programjában új hegedűt kap egy kislány

MARATONI SEGÍTSÉG
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a katasztrófák felszámolásában érintett szervezetekkel együttműködve, a rá jellemező szellemiséggel vesz részt a humanitárius segítségnyújtásban, a kárenyhítési, újjáépítési programokban. Vészhelyzetkezelési szolgálata az ország egész területén kiképzett munkatársakkal rendelkezik,
akik szükség esetén rövid időn belül mozgósíthatók, így akár tömeges balesetek,
közlekedési káosz vagy hirtelen jött áradások, hófúvások helyszínén is gyors segítséget nyújthatnak a bajba került embereknek.
Árvizeknél, tömeges kárhelyszíneken vagy elhúzódó védekezés esetén a Máltai
Szeretetszolgálat rendszerint a beavatkozás hátországát biztosítja, a mozgósított
erők ellátásáról gondoskodik. Nagyobb katasztrófák után hosszú időn át a helyszínen maradva segíti az ott élőket. A közvetlen veszély elmúlása után kihelyezett
segélykoordinációs irodán keresztül szervezi meg a szükséges támogatást. Viharkárok, árvizek után speciális feladatokat vállal, önkénteseket mozgósít, adományokat visz a rászorulóknak. Összefogja az emberek felajánlásait, koordinálja a
katasztrófák utáni társadalmi segítő akciókat. Gondoskodik arról, hogy a segítő
szándék elérje célját, az adományok, támogatások és az önkéntes munka jól hasznosuljon. A felsőzsolcai árvíz után hat hónapig, a vörösiszap-katasztrófa után több
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mint egy éven át segítettünk a helyszínen, jelentős szerepet vállalva nemcsak a
kárenyhítésben, hanem az újrakezdésben is.

HATÁROKON IS TÚL
A Szeretetszolgálat önmaga feladatait a kezdetektől a Kárpát-medencében határozta meg, hiszen a határainkon kívül élő magyar közösségekért ugyanazzal a felelősséggel tartozunk, mint a határokon belül. Ez a feladat és felelősségvállalás
olyan támogatásokban és együttműködésekben valósul meg a mai napig, amely
az intézményes feladatvállalásainkban és modellprogramjainkban megszerzett
tudásra alapul. A számtalan adomány és hozzájárulás a szomszédos országok máltai testvérszervezetein keresztül valósult és valósul meg. Emellett a természeti katasztrófákban azonnal számíthatnak ránk a határon túl élők is. A kárpátaljai árvizek, a Nyikó menti árvíz, a különböző azonnali segítségek mellett mára
jellemzően azt a megszerzett tudást is át akarjuk adni, amelyről biztosan gondoljuk, hogy hatékonyan szolgálják a rászorulókat. Ukrajnában az elsősegélynyújtás
oktatása, Erdélyben a társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi szűréseink eredményei már helyi programokban is megmutatkoznak, és nagy örömünkre támogatásunkkal egyre fejlődnek.
A Szeretetszolgálat felismerte, hogy a világ gondjáról sem feledkezhet meg, felelősségünk egymásért korlátlan, még ha a lehetőségeink korlátozottak is. Így
erőnkhöz mérten részt veszünk a világ humanitárius katasztrófáinál való segítségnyújtásban és fejlesztési feladatokban. Az ázsiai cunaminál, földrengéseknél,
éhínségek idején, polgárháborús helyzetekben mutatjuk meg a magyar nép szolidaritását. Srí-Lankán óvodát építettünk, Kelet-Afrikában több ország nyomortelepein tettük lehetővé a tiszta ivóvízhez, a tisztálkodáshoz való hozzáférést,
a Közel-Keleten számos alkalommal enyhítettük a háborúk áldozatainak szenvedéseit, a menekülttáborok lakóinak napi gondjait.
A migráció kérdése mára gyökeresen átalakította a gondolkodásunkat ezekről
a kérdésekről, hiszen világossá vált, hogy a hihetetlen méretű társadalmi és szociális problémák nem egzotikus földrészek távoli gondjai, hanem részévé válhatnak és válnak a mi életünknek is. A Szeretetszolgálat egyértelműen azt a nézetet
osztja, hogy mindenkinek a hazájában kell emberhez méltó életet biztosítani. Így
egyre több szerepvállalásunkkal segítjük a világ legsúlyosabb helyzetben lévő országaiban élő rászorulókat, különös figyelemmel a Közel-Kelet országaiban és Kelet-Afrikában nyomorban élőkre.
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Zagyva Richárd

Embertől emberig – a Katolikus
Karitász jelenléte

A Katolikus Karitász a világon mindenütt, így Magyarországon is az Egyház hivatalos segélyszervezete. A Katolikus Karitász országos hálózatának részét képezi
a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica mint országos központ, az egyházmegyei Karitász-központok és az általuk működtetett intézmények, a plébániai karitászcsoportok. A Katolikus Karitász egyszerre szervezet és mozgalom. A Katolikus Karitász hátterét, valamint 1991-es újjáalakulása utáni tevékenységét és
történetét mutatja be ez az írás.

A „caritas” célja és feladata a szegények, a rászorulók, a bajba jutottak megsegítése a Katolikus Egyház nevében. A helyes és eredményes támogatáshoz három
dolog szükséges: szeretet, szaktudás és szervezettség.
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A Karitász az Egyházzal egyidős, a világ minden táján az evangélium szellemében teszi a jót, segít a rászorulókon. Egyházunk minden történelmi korban igyekezett megvalósítani az evangéliumi szeretetparancsot, felkarolva a szegényeket,
a betegeket, a bajba jutottakat. Az első Karitász-szervezet a Diakónusi testület volt,
melye az első pünkösd után azért alapítottak meg az apostolok, mert az igehirdetés óriási feladata mellett nem jutott idő a szegények gondozására. Ezért külön
testületet hoztak létre (vö. ApCsel 6,1–6), hogy ők kifejezetten a szegényeket szolgálják.
Az Egyház 2000 éves történelmében nagy szentek mutatták az utat életük példájával: Szent Lőrinc diakónus vértanú, Assisi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, Páli
Szent Vince, Bosco Szent János, Szent Kalkuttai Teréz anya és Árpád-házi Szent
Erzsébet – akit Magyarországon a Karitász védőszentjeként tisztelünk – és még
számos ismert és ismeretlen jótékonykodó, szentéletű ember.
A Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az Egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel
és életünk példájával hirdetni! A Karitász korra, nemre, nemzetiségi és felekezeti
hovatartozásra való tekintet nélkül segít a bajba jutott embereken, a rászorulókon.
A felebaráti szeretet forrása Istennek az ember iránti szeretete. A Biblia sok helyen beszél a szeretetről, az evangéliumokban olvashatjuk Jézus tanítását. Az utolsó ítéletről szóló példázatban az ítélet alapjaként Jézus az irgalmasság testi cselekedeteit sorolja fel:
„Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja,
a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam,
és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit
e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,31–40)
A Karitász a Katolikus Egyház szervezeti felépítésének megfelelően van jelen a
világban: a világegyházban legfőbb vezetője a római pápa, az egyházmegyékben
a megyéspüspök, az egyházközségekben pedig a plébános. A Karitász önkéntesekből és hivatásos munkatársakból áll, akik az evangélium szellemében teszik a
jót. 1896-ban Lorenz Werthmann alkotta meg a Caritas világszerte ismert jelét,
amely a szeretet lángját jelképezi. A „lángoló keresztként” is emlegetett jel körül
a Caritas szó mellett Pál apostolnak a galatákhoz írt szavai álltak: „tuet gutes allen”, melynek jelentése: „tegyetek jót mindenkivel” (vö. Gal 6,10).
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A Karitász a világ 7 kontinensén van jelen, 165 országban létezik Karitász-szervezet, 200 országban 24 millió embernek segít évente. A segítő munkát a Caritas
Internationalis Rómában koordinálja. A világon 625 000 önkéntes és félmillió
munkatárs tevékenykedik a Caritasban, amelynek együttes becsült értékű segítsége évente 5,5 milliárd USD.
Az egyes kontinenseknek is van saját nemzetközi Karitász-központjuk. A Caritas Europa brüsszeli központtal koordinálja a 46 európai országban működő 49
karitász-szervezet tevékenységét. Az egyes országokban a nemzeti karitász-szervezetek neve a Caritas után a saját nemzetre utal, hazánkban Katolikus Karitász
– Caritas Hungarica.
Ez a szervezeti felépítés jelenlétet biztosít a világban szinte mindenhol, az aktuális segítséget a helyszíneken a helybeli nemzeti karitász-szervezetek végzik,
amelyeket más országbeli karitász-szervezetek segítenek szükség szerint.
Hazánkban a szegénygondozás mindig a világegyház szellemével haladt. Az
egyházi szeretetszolgálati formákat összefogó, szervezett karitász kialakulását először Prohászka Ottokár sürgette a XX. század elején. 1914-ben meg is alakult Rott
Nándor, későbbi veszprémi megyéspüspök vezetésével Katholikus Karitász néven
egy nagyszabású segélyakció, amely elsősorban a hadba vonultakat és családjukat
támogatta.
Az I. világháború után a püspöki kar Csernoch János bíboros vezetésével kísérletet tett a Katholikus Karitász szervezeti formában történő megalakítására is.
Ez a szerveződés csupán kezdeményezés maradt, lényegi tevékenységet nem folytatott, és nem tudott mozgalommá válni, mert a proletárdiktatúra minden további tevékenységtől eltiltotta. Budapesten a Mészáros János érseki helytartó által
létrehívott egyházközségek karitatív szakosztályai azonban nem maradtak tétlenek. Gyermeknyaraltatást szerveztek, szegénygondozást végeztek, és létrejött a
kapcsolat a karitatív alapon működő régebbi egyesületek és az egyházközségek
karitatív szakosztályai között. 1920-ban egyházközségi mozgalom alakult szociális és karitatív szakosztállyal.
1924-ben az amszterdami Eucharisztikus Világkongresszus keretein belül öszszehívták az első nemzetközi karitász-konferenciát. Még ebben az évben 9 európai ország katolikus vezetése – köztük hazánké is – elhatározta egy nemzetközi
karitász-szervezet létrehozását, amely 1928-ban alakult meg Caritas Catholica
néven.
1926-ban P. Oslay Oswald egri ferences szerzetes elgondolása alapján született
meg az Egri Norma szegénygondozó rendszer, és szolgálatában a szegénygondozó
nővérek rendje. Mindezek ellenére csak 1930-ban indult meg a szervezkedés az
egyházi szegénygondozás és szeretetszolgálatok egységesítése céljából a szervezett
karitász létrehozására.
Serédi Jusztinián, Magyarország bíboros-hercegprímása 1931. szeptember 17-én
a karitász érseki biztosának nevezte ki Mihalovics Zsigmondot, aki azonnal meg-
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alakíttatta Budapest minden egyházközségében a karitász-szervezetet. A 39 budapesti és az egyházmegyei karitász-szervezetek koordinálása és támogatása céljából 1931. október 7-én a püspöki kar megalapította a Szent Erzsébet Karitász
Központot. 1931 végére országosan szervezetté vált a karitász-tevékenység. Az
egyházmegyei karitász-központok és a nagyobb városok élére püspöki biztost neveztek ki, a plébániai karitász-szervezetek vezetését pedig igazgató látta el.
1938-ban Budapesten, a 34. Eucharisztikus Világkongresszus keretében rendezték meg a Nemzetközi Karitász Kiállítást, amely a keresztény felebaráti szeretet erejét és történelmét, a világegyház embersegítő tevékenységét mutatta meg a
világnak.
A II. világháború éveiben a szegénygondozás és a segélyakciók mellett a karitász a hadigondozásból is nagymértékben kivette a részét. A hadba vonultak családjainak támogatása céljából a hadisegélyekről tájékoztatót állított össze az egyházközségek részére, felkarolta a menekülteket és a bombakárosultakat. A
menekülteknek ruhát, élelmet, szállást adott, és a külföldi adományoknak köszönhetően nagymértékű segélyakciókat tudott lebonyolítani, amelyek keretében pénzbeli támogatást, cipőt, ruhát, élelmiszert juttattak a károsultaknak, menekülteknek, árváknak.
A kommunista diktatúra 1950-ig a legtöbb egyházi szervezetet, egyletet, egyesületet és a szerzetesrendek többségét feloszlatta. Az egyházi és szerzetesi közösségek széthullottak, a „szolgáló szeretet hősei” az egyház keretein kívül találtak
rá az embersegítő szolgálat útjára. Megindult a karitász intézményeinek államosítása, a karitász-szervezetek felszámolása és a betegápoló rendek eltávolítása a
kórházakból. A Szent Erzsébet Karitász Központ teljesen állami felügyelet alá került. Az 1950-es és ’60-as években egyházi lelkiségi mozgalmak „leple alatt” azonban tovább működött az egyházközségi karitász.
A szeretetszolgálat „újjáélesztéséhez” az 1989-es keletnémet menekültek támogatása adott új lendületet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rendszerváltás után elhatározta, hogy újjászervezi a karitászt, és hozzálát a hálózat kiépítéséhez.
A rendszerváltozás után lehetővé vált az 1948 előtt létező egyházi szervezetek
és tevékenységek újraélesztése. A püspöki kar az akkor Münchenben élő és a Caritas Internationalisban (Nemzetközi Karitász) is tevékenykedő Frank Miklós atyát
bízta meg a karitász újjászervezésével, aki a plébániai csoportokra épülő karitász
felállítását szorgalmazta. A Magyar Karitászt 1991. június 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként. A szervezet az újjáalakulásával egy időben tagja lett a Caritas Internationalisnak.
Az önkéntesekkel végzett munka mellett 1994-től kezdve országszerte saját szociális és egészségügyi intézményeket hozott létre a segélyszervezet: a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat országos hálózatát, a Nagymarosi Házi Beteggondozói Szolgálatot. Ugyanakkor fokozatosan bekapcsolódott a nemzetközi karitász
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segélyakcióiba (pl. ruandai, kárpátaljai, lengyelországi, romániai, Srí Lanka-i, haiti, szerbiai, horvátországi, bosznia-hercegovinai, szlovéniai segélyprogramok).
A Karitász a nemzetközi segélyakciók mellett jelen volt a magyarországi katasztrófák helyszínén is. Segített a károsultak elhelyezésében, szociális ellátásában, az
újjáépítés feladataiban, a lakhatási feltételek megteremtésében, épületek felújításában, ingóságok pótlásában, és nagy erőkkel végezte a katasztrófa sújtotta személyek és hozzátartozóik mentálhigiénés támogatását (pl. a beregi, a dunai, a tiszai, a Vas megyei, a borsodi árvizek, az országszerte előforduló viharkárok,
földrengések, a vörösiszap-katasztrófa, általában a rendkívüli időjárási helyzetek
esetében). 1995-re kialakult az országos karitász-hálózat, minden egyházmegye
létrehozott Karitász Központot. 1996-ban 590 plébániai karitászcsoportban már
6141 önkéntes munkatárs tevékenykedett szerte az országban. A püspöki konferencia a Magyar Karitász nevét 2001-ben Katolikus Karitász – Caritas Hungaricára változtatta, ezzel is aláhúzva a tényt, hogy a karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. 2001-től Nagy Károly atya, 2008-tól Écsy Gábor atya lett
a szervezet igazgatója. Mára a Katolikus Karitász és az egyházmegyei központok
számos szociális intézményt működtetnek a szenvedélybetegek, a hajléktalanok,
az idősek, családok, megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékkal élők
és egyéb rászoruló csoportok ellátására.
2001-től Mádl Dalma asszony a Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteként
vesz részt az országos szervezet karitatív munkájában.
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Országos segélyprogramok: Tartós szeretet – nagyböjti élelmiszergyűjtés, Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek program, Öngondoskodó háztartások
– Szép otthon program, Öngondoskodó háztartások – Akarom program, Vár a
nyár – gyermektáboroztatás, Legyen Öröm az iskolakezdés – beiskolázási segélyakció, Szent Erzsébet kenyere, Egymillió csillag a szegényekért – szolidaritási akció,
Tárjátok ki szíveteket – adventi segélyprogram.

A Katolikus Karitász munkáját segíti 1991-től a Karitászt Támogató Alapítvány.
Célja a szervezet anyagi támogatása, hogy szociális-karitatív feladatát eredményesebben végezhesse a rászorulók érdekében.

ORSZÁGOS KARITÁSZ-AKCIÓK ÉS SEGÉLYPROGRAMOK
A Katolikus Karitász évről évre megrendezésre kerülő programjai, amelybe a plébániai karitászcsoportok is bekapcsolódnak:
Tartós szeretet – Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés
A nagyböjti időszakban az ősegyházi hagyományt követve minden templomban meghirdetik az egy hétig tartó élelmiszergyűjtést: ennek során a hívek tartós
élelmiszereket ajánlhatnak fel a rászoruló családok részére, melyet a Karitász juttat célba. Meghirdetése az MKPK által kiadott országos körlevél alapján történik,
a gyűjtés pedig a templomokban vagy a közvetlen közelükben. A karitász önkén-
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tesei saját településükön szervezik meg az adományok csomagolását, szállítását és
kiosztását még húsvét előtt.

Vár a nyár!
A Katolikus Karitász az egyházmegyei központok és plébániai karitász-csoportok szervezésében évről évre több ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatását
szervezi meg. A Karitász táboraiban a plébániai önkéntesek által ismert nehéz
helyzetben – sokszor mélyszegénységben – élő családok gyermekei és fogyatékkal
élő gyermekek, fiatalok vehetnek részt. Sokuk számára ez az egyetlen nyaralási
lehetőség.
Legyen öröm az iskolakezdés!
A Karitász minden évben kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdésre, különösen azoknál a családoknál, amelyek számára komoly anyagi megterhelés a gyermekeik alapfelszerelésének beszerzése. Évről évre több ezer rászoruló családot segítünk utalványokkal, illetve tárgyi adományokkal. Az egyházmegyei
karitász-központokban és sok helyen plébániai karitász-csoportoknál is jó állapotú iskolatáskákat, tornafelszerelést és tanszereket gyűjtenek és juttatnak el a rászorulókhoz.
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Tárjátok ki szíveteket! – Országos adventi segélyprogramok
Advent első hétvégéjétől egészen karácsonyig országos adománygyűjtő akciót
hirdet a Karitász, amelybe több módon is be lehet kapcsolódni. A 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal támogathatják a segélyszervezet rászoruló családokért végzett munkáját. Az egyházmegyei karitász-központokban, a KaritászPONT adományboltokban, a meghirdetett gyűjtőpontokon és a helyi
karitász-csoportoknál le lehet adni jó állapotban lévő, használt játékokat, mesekönyveket, élelmiszereket, édességeket, jó minőségű téli ruhákat. Az összegyűlt
adományokból évente több tízezer rászoruló családhoz jut karácsonyi ajándékcsomag. Több helyen osztanak egész télen meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben élőknek. Kályhával, tüzelővel is támogatja a szervezet a tél folyamán a
rászorulókat.
Egymillió csillag a szegényekért – szolidaritási akció
Az Egymillió csillag a szegényekért akció 1998-ban Franciaországból indult el.
1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott a
kiemelkedő programhoz. A Caritas Europa 2005-től, a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt a szolidaritási akcióban. Mára már 15 ország csatlakozott
hozzá, s céljuk mindenütt az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése, s felhívni a figyelmet a társadalom peremére szorultakra. Magyarországon a Karitász 2008-ban csatlakozott az egyhetes akcióhoz. A hét során
nap mint nap arra figyelmeztetnek az önkéntesek, hogy vannak nálunk sokkal
szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak: figyeljünk rájuk,
segítsük őket.
A program alatt adományokat gyűjtünk egyházi és közterületeken azzal a céllal, hogy a felajánlásokból családokat támogassunk karácsony előtt. Az akció felhívásaként szórólapot és az akció logójával ellátott gyertyát adunk az érdeklődőknek, hogy gyújtsák meg velünk együtt a program keretében vagy az otthonukban
szenteste, ily módon gondolva egy ismeretlen, nehézségekkel küzdő családra,
amelynek tagjait segítették az adományukkal. Az adományokból a karitász-csoportok ajándékcsomagokat készítenek, és eljuttatják a rászoruló családoknak karácsonyra.
Szent Erzsébet kenyere
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a rózsa-csodát felidézve megáldott kenyereket adunk a rászorulóknak és a híveknek. A programnak kettős célja van: felhívni a hívők, érdeklődők figyelmét, és valódi segítséget nyújtani követve Szent
Erzsébet példáját.

Rendszer és váltás.indd Sec11:355

2018. 10. 17. 11:10:22

356 | Egyház és közösség – A civil világ cseppjei
Öngondoskodó háztartások – zöldellő kertek- (vetőmag-) program
Az öngondoskodást segítő programok olyan modellprogramok, ahol a résztvevőknek „akarniuk” kell változtatni a mindennapi életvitelükön. Akkor kaphatnak
segítséget, ha ők maguk is tesznek azért, hogy az életkörülményeik javuljanak.
A Zöldellő kertek-program célja, hogy a művelhető kerttel, földdel rendelkező
rászoruló családokat vetőmaggal, oktatással, eszközökkel támogassuk abban, hogy
a földet megműveljék, megtermelve így a család számára szükséges zöldségeket.
Azokat a rászorulókat támogatja a szervezet ebben a programban, amelyek együttműködés keretében vállalják a programban való részvételt és a kertjeik megművelését.
Öngondoskodó háztartások – szép otthonok-program
A program célja, hogy a rászoruló családok otthonának komfortját, tisztaságát,
rendjét növelje, támogatással és a család aktív bevonásával elősegítve az öngondoskodást, az élhetőbb lakáskörülmények kialakítását.
A program során a tárgyi, természetbeni támogatás és az önkéntesek segítsége
mellett kiemelt jelentősége van a család változást célzó hozzáállásának. A program többszintű támogatásból áll, melynek során a Karitász eszközöket, alapanyagokat biztosít, és ellenőrzi a folyamatokat, míg a részt vevő család maga végzi a
lakókörnyezet, az udvar, a lakás rendbetételét, állapotának javítását (pl. takarítás,
lomtalanítás, festés stb.).
Akarom program – Családtámogatási modellprogram
A családokat a tudatos háztartásvezetésben, a takarékoskodásban segítő ismeretterjesztő és családtámogatási modellprogram. A program célja, hogy a nehéz
anyagi helyzetben élő gyermekes családoknak olyan anyagi, szociális és mentális
segítséget nyújtson, ami rövid távon javítja a család szociális helyzetét, hosszú távon pedig elősegíti a rossz szociális helyzetből való kilábalást, az öngondoskodás
elősegítését és az anyagi stabilitást. A program 4 fő témára épül: tudatos háztartás, olcsó háztartás, egészséges háztartás és tudatos gyermeknevelés. A témaköröket interaktív beszélgetés keretében dolgozták fel a résztvevők.
A több hónapos program komplex szolgáltatásokkal, speciális családgondozás
jellegű szolgáltatással, ismeretterjesztő foglalkozásokkal, anyagi támogatási formákkal, közösségépítéssel segít annak érdekében, hogy a résztvevők pénzügyi tudatossága növekedjen, költségvetésük kiegyensúlyozottabbá váljon, megtakarítást
érjenek el.
A Katolikus Karitász feladata a résztvevők folyamatos segítése, életük követése,
motiválása. A program olyan térségekben valósul meg, ahol nagy számban élnek
társadalmi felzárkóztatásra szoruló hátrányos helyzetű emberek.
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A KARITÁSZ-MUNKA NYOLC FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

1. Idősek és betegek
„Nincs olyan betegség vagy testi-lelki szenvedés, amelyben ne ismerhetnénk föl az
emberi élet szent értékét és Krisztus szenvedésének jelét, amely arra ösztönöz, hogy
szeretettel gondoskodjunk a szenvedőkről, megvédve méltóságukat” (Ferenc pápa,
2014).
Magyarországon, ahogy csaknem egész Európában, az idősek arányának emelkedése a XX. század eleje óta tartó folyamat, amely különösen az utolsó évtizedekben gyorsult fel. Hazánkban 1990-ben a 65 éves és idősebb korosztály a teljes
népesség 13,2%-át tette ki, ez az arányszám 2011-re 17%-ra növekedett. Demográfiai előrejelzések szerint 2050-re 29,4%, 2060-ra 31,9% lesz az idősek aránya.
Az időskor és a betegségek különböző mértékben bár, de kiszolgáltatott állapotot eredményeznek, amikor sok tekintetben mások segítségére szorulunk. A Katolikus Karitász önkéntesei a helyi igények szerint látnak el olyan feladatokat, mint
például az otthoni betegápolás és idősgondozás, az intézményi beteglátogatás, az
intézményi ellátás, a gyógyászati eszközök, a gyógyszertámogatás és a lelki gondozás.

2. Családok
A családi közösséget korunkban minden más intézménynél jobban fenyegetik a
társadalom gyors változásai. Ezen körülmények miatt a társadalom alapsejtje, a
család bizonytalan, sőt válságos helyzetbe kerülhet.
A Katolikus Karitász kiemelt feladatának tekinti a rászoruló családok és gyermekek támogatását számos formában: anyagi, természetbeni és lelki támogatással,
szociális ügyfélfogadás útján, öngondoskodást segítő programokkal, gyermektáborokkal, iskolakezdési támogatással, húsvéti, karácsonyi segélyakciókkal és krízistámogatásokkal.

3. Fogyatékkal élők
A 2016-os adatok szerint hazánkban 408 ezer fogyatékkal élő ember van, azaz a
népesség 4,3%-a valamilyen nehezítettséggel él. A fogyatékkal élők körén belül a
legnépesebb csoport a mozgássérülteké (közel 50%), a gyengénlátók csoporton
belüli aránya 16%, az értelmi fogyatékosoké 13%, míg a nagyothallóké 12%. Amellett, hogy sokuknak gondot okoz az önellátás, a tanulás, a munkavállalás vagy a
közlekedés, helyzetüket nehezíti, hogy az egészséges többség máig sem kezeli őket
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a társadalom egyenrangú tagjaként, napjainkban is számos előítélettel kell megküzdeniük. Életminőségük javítása, a társadalmi életben való aktív részvételük
elősegítése, valamint a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos társadalmi szemlélet kedvező irányú formálása a jelen és a jövő fontos feladatai közé tartozik.
A Katolikus Karitász nappali intézményes ellátással, szociális foglalkoztatókkal, átmeneti otthonok fenntartásával, az életfeltételek támogatásával, valamint
gyógyászati segédeszközökkel, élelemmel, ruhával, a ház körüli teendők segítésével és programok szervezésével támogatja a fogyatékkal élőket.

4. Szenvedélybetegek
A Katolikus Karitász 1992-ben a Német Karitász támogatásával kezdte meg országos szenvedélybeteg-segítő hálózatának kiépítését. A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat néven ismertté vált intézmények jellemzően közösségi, nappali és
alacsonyküszöbű ellátást végeznek az alábbi városokban: Budapest, Debrecen,
Eger, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár, Szekszárd és Szombathely. A Szolgálatok
nevében megjelenő mozaikszó egyszerre utal a révbe érésre, és egyfajta mottója is
az intézményeknek: Remény, Élet, Változás.
Hazánkban a szenvedélybetegek ellátásában és különösen az addikciók megelőzésében az állami egészségügyi és szociális ellátórendszer mellett jelentős részt
vállal a Katolikus Karitász.
A RÉV Szolgálatok mellett, a helyi igények szerint a plébániai karitász-önkéntesek
is aktívan segítik az érintetteket: támogatják a szenvedélybeteg családját, segítséghez
juttatják a szenvedélybeteget, valamint felvilágosító előadások, ifjúsági sportrendezvények, táborok szervezésével prevenciós (megelőzési) feladatot látnak el.

5. Hajléktalanok
A magyar társadalom legkiszolgáltatottabb, létfeltételeiben szélsőségesen veszélyeztetett rétege a hajléktalanoké. Ma Magyarországon kb. 30 ezerre becsülik a
hajléktalanok számát, a számukra fenntartott szállásokon és éjjeli menedékhelyeken a férőhelyek száma 10 000 körüli. Az elmúlt években az éjjeli menedékhelyeken és más szükségszállásokon fogadottak száma mellett folyamatos növekedést
mutatott a nappali melegedők és népkonyhák segítő szolgálatát igénybe vevők aránya is.
A Katolikus Karitász egész évben segíti a hajléktalanokat, több módon is. Az
élet alapvető dolgainak a biztosításában (ruházat, élelem stb.), ételosztással, télen
krízismelegedők üzemeltetésével, alkalmi segítségnyújtással, lakhatási támogatással, munkahelykereséssel, 30 napos önkéntes munka biztosításával vagy köz-
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munkaprogramban való alkalmazással. Fontos feladat a frissen utcára kerültek
felkarolása, hiszen bennük él még a remény, hogy kiléphetnek a hajléktalanságból.
Kiemelt feladat az utcán élőkkel való beszélgetés, mivel az emberi hang a megbecsülést jelenti számukra.

6. Hátrányos helyzetű kisebbségek
Ezen a területen két fő kisebbségi csoporttal foglalkoznak az önkéntesek: a határon túli magyarsággal és a cigány kisebbséggel.
Hazánk legnépesebb, az összlakosság közel 9%-át adó, egyben leginkább hátrányos helyzetű csoportja a roma kisebbség. A cigány lakosság égető problémája
az országos átlagnál is nagyobb arányú munkanélküliség, melynek legfőbb oka a
szakképzettség hiánya és az alacsony iskolai végzettség. Az iskolai végzettségen
kívül további problémát jelentenek a területi egyenlőtlenségek. A roma népesség
lakóhelyét tekintve az ország válságrégióiban koncentrálódik, ahol egyébként is
országosan a legmagasabb a munkanélküliek aránya, és csaknem harmaduk él az
álláslehetőségeket leginkább nélkülöző kistelepüléseken, így őket jobban sújtják
a településtípusok közötti munkaerőpiaci egyenlőtlenségek.
A hátrányos helyzetű kisebbségek segítésére a Karitász számos programja nyújt
lehetőséget: krízistámogatás, élelmiszersegély, egészségügyi eszközök beszerzése,
öngondoskodást segítő programok, felzárkóztató célú modellprogramok, tárgyi
adományok (bútor, iskolaszer stb.).
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A határon túli magyarság megsegítésére a Katolikus Karitász 2017 őszén Orvosmissziót indított. Az önkéntesekből verbuválódott orvoscsoport Kárpátalján
és a Délvidéken végzi kisgyermekek szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrését.
Emellett nőgyógyászati tanácsadást és felnőttek számára alap szűrővizsgálatokat
– vérnyomásmérést, vércukormérést, EKG-t – is végeznek.

7. Menekültek
A Katolikus Karitász felelősséget érez a menekülni kényszerülő emberek iránt, és
segélyprogramjaival nyújt nekik segítséget. A határ mentén szükség szerint krízisés szociális ellátással: egészségügyi bázis kiépítésével és működtetésével, 24 órás
krízisellátással, a hivatalos befogadó állomásokon tárgyi adományokkal, pszichoszociális segítségnyújtással támogatja a határra érkező menekülteket.
Emellett hosszú távú programokkal is lehetőséget biztosít a segélyszervezet az
itt tartózkodóknak a beilleszkedésre az alábbiak szerint:
– a Magyarországon ideiglenesen, illetve letelepedni szándékozó kísérő nélküli, valamint családdal érkező menekült kiskorúak nyelvi és kulturális integrációjának támogatása és pszichoszociális célú szabadidős programok és fejlesztő célú
gyermekfoglalkozások megtartása;
– a tranzitzónákban tartózkodó személyek, valamint menekültügyi eljárás alatt
álló személyek természetbeni, szociális célú támogatása;
– a Magyarországon menekült vagy oltalmazott státuszt kapó személyek természetbeni, szociális és integrációs célú támogatása alapvető létfenntartási feltételek megteremtésében és a társadalmi beilleszkedéssel együtt járó nehézségek
leküzdésében.

8. Katasztrófák áldozatai
A humanitárius katasztrófa (krízis) olyan esemény vagy események sorozata, amely
fenyegetést jelent egy helyi közösség egészségére, testi épségére, biztonságára vagy
jólétére, gyakran nagyobb területet érintve: ilyenek a hazánkban előforduló természeti, ipari katasztrófák és egyéb vészhelyzetek.
Katasztrófahelyzet esetén a Katolikus Karitász országos központja az érintett
egyházmegyei karitásszal együttműködve koordinálja a segítő tevékenységet,
amelybe a környékbeli plébániai karitászcsoportok is bekapcsolódnak.
A katasztrófahelyzeti segítségnyújtás három fázisban valósul meg: gyorssegélyezés (élelmiszersegély, kármentés, alapvető életfeltételek megteremtése stb.), ideiglenes időszaki támogatás (lakhatás, élelmezés stb.), hosszú távú segítség (újjáépítés).
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A KARITÁSZ TÍZPARANCSOLATA
1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
2. Kétszer segít, aki gyorsan segít.
3. A bajba jutottat sohase alázd meg: érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz.
4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öngondoskodásra!
5. Hatékonyan segíts, igyekezz a bajt gyökerében orvosolni!
6. A bajba jutott nem eset, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj
rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést!
7. A visszaélések elkerülése végett alaposan járj utána minden kérelemnek!
8. Pontosan számolj el minden adományról, és köszönd meg még a legkisebbet is!
9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar; összefogással, közösségben eredményesebben segíthetünk.
10. Imádkozz azokért, akiket Isten a szeretetedre bízott. Szolgálatodért ne várj hálát! Ne sértődj meg! Ne légy kicsinyes!
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Beszterczey András

A szeretet ellen nincs törvény
A Református Egyház szociális tevékenysége
a múlt és a jelen tükrében1
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs
törvény.”
(Pál levele a galatákhoz 5,22–23)

Az embertársainkról történő gondoskodás hitünk egyik alappillére. A Biblia szociális vonatkozású tanításának alapját Jézus szavai ekként foglalják össze:
„»Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.« Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint magadat...«” (Máté evangéliuma 22,37–40.). Minden más törvény
és parancsolat ennek a részletezése.
Az ó- és újszövetségi törvényekben számos helyen megjelenik a szegényekről,
az elesettekről történő gondoskodás mint a közösség kötelessége. Az egyház születését követően a hitre jutók közössége szociálisan érzékeny gyülekezetekké vált,
ahol a szeretetszolgálat gyakorlása spontán, tudatosan és szervezett formában egyaránt megjelent.
A középkorban leginkább a kolostorok falai között, a női szerzetesrendek vállaltak szeretetszolgálatot a helyi és a környező települések rászorultjai részére. A
szegényekről, árvákról, özvegyekről, betegekről és üldözöttekről való gondoskodás mindig is az egyház életének része volt.
Már a korai református közösségek is vállalták az elesettekről való gondoskodást. Kiváló példa erre a debreceni Református Ispotály, amely a városi szegények,
betegek gondozását látta el 1529-től több évszázadon át.2
Diakóniai-szociális segítségnyújtás jellemezte a XVI. századtól alapított református (szegények iskoláinak tartott) kollégiumokat is, melyek gyülekezeti támo1

Az összefoglaló tanulmány készítői az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkatársai: Beszterczey
András, Bohátka Gyöngyvér, Borosné Háfra Szilvia, dr. Csizmás Ágnes, Dani László, Erdős Zsuzsanna, Kőrösi-Gilicze Réka és Vertetics Viola.
2
Herpay Gábor: A Debreczeni Református Ispotály története, 1529–1929, Debrecen Sz. Kir. Város és
Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-Vállalata, 1929.
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gatással szegény sorsú tehetséges gyermekeknek adtak lehetőséget leginkább lelkipásztori, tanári, irodalmi életpályára, későbbi közszolgálati feladatok
betöltésére való felkészülést. A magas színvonalú képzés többek közt lehetővé tette (a fejedelmek anyagi támogatásával, a szegény diákoknak szóló ösztöndíjakkal)
az európai szellemi életbe való aktív bekapcsolódást.
A reformáció képviselői a diakóniát az egyház létéből fakadónak tartották, ami
az egyház egyik legfontosabb élettevékenysége, feladata, ugyanakkor közügy, mert
a felebarátok hasznára van.
Kálvini örökségünk szerint az igaz egyház ismertetőjegyeinek egyike a diakónia, a szeretetszolgálat, amelyhez kapcsolódik a diakónusi tisztség.
A II. Helvét Hitvallás is az anyaszentegyház alapvető tevékenységének ismeri
el a szeretetszolgálatot.
Joó Sándor 1939-ben megjelent Református diakonátus című művében a diakóniát a következőképpen definiálja: „Diakóniának nevezzük az egyháznak azt az
életmegnyilvánulását, amelyben az egyház Krisztus megkezdett főpapi munkáját,
irgalmas szeretetszolgálatát folytatja tovább tagjai fizikai nyomorúságának enyhítésére. A diakónia olyan szentek közössége formájában történő, Isten dicsőségét szolgáló irgalmas cselekedet, melyet a lokális gyülekezet Krisztus nevében gyakorol…
Az egyház organizmusának ez az életmegnyilvánulása a diakónusi tisztség beállításával, az egyház állandó, rendszeres és hivatalos, tehát organizált funkciójává
válik.”
Azt a szolgálatot, amelyet a katolikus egyházban a női szerzetesrendek apácái
végeztek, a református egyházban a diakonisszák vállalták. Ez a tevékenység szervezett módon a XX. század elején, a diakonissza anyaházak megalapításával vált
erőteljessé. Kiemelendő az „1903-ban létrejövő Filadelfia Első Magyar Diakonissza
Egylet – majd 1906-ban ennek a Filadelfia Diakonissza Anyaháza, központi épülete Budapesten, a Hermina úton volt. Az egylet diakonisszamunkához kapcsolódó
tulajdona volt még a Bethesda kórház és gödöllői református leányárvaház is”.3
A Tiszántúli Református Egyházkerület 1914. szeptember 1-jén megnyitotta a
Debreceni Diakonissza Intézetet. Ezzel a Magyarországi Református Egyház első
hivatalos egyházi testülete által alapított diakóniai központja jött létre, amelyhez
közvetlenül egy leányárvaház kapcsolódott.
Kiss Ferenc debreceni egyetemi tanár, az egyetem első rektora, esperes, majd
egyházkerületi főjegyző előkészítő munkálatai után 1931. május 7-én megalakult
az Országos Református Szeretetszövetség, amely 10 év alatt 50 diakóniai intézmény létesítésével meghatározó irányt adott a református egyház intézményes diakóniája számára. Az ország különböző részein (Hejőpapi, Földes, Berettyóújfalu,
Fehérgyarmat, Derecske, Siklós, Hajdúböszörmény, Kunhegyes, Kaba, Hódmezővásárhely, Pestszentimre, Békéssámson, Karcag, Csökmő, Debrecen, Budapest,
3

Pető Lajosné (szerk.): A Debreceni Diakonissza Intézet, Debrecen, Diakonisszákért Alap, 2001.
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Vác, Kunmadaras, Szentmártonkáta, Püspökladány, Erdőbénye, Szeremle, Bonyhád, Balatonkenese, Fülöpszállás, Ajka stb.) az 50 szeretetintézményben 1748 gondozott ellátását biztosította a szövetség. Elsősorban árvaházakat, „aggmenházakat”,
fogyatékosotthonokat létesített, melyekből jelentős református szeretetintézményi
hálózat alakult. Az ingatlanokat adományokból vagy bérlés útján biztosították.

A földesi I. sz. árvaház gondozottai, 19404
Az Országos Református Szeretetszövetség tagjainak száma a ’40-es évek elején
megközelítette a százezret. Az intézményi hálózat széles munkaterületet biztosított a református diakonisszák számára.
Megállapíthatjuk, hogy a Református Szeretetszövetség megalakulását előkészítő Kiss Ferenc szociálpolitikai rendszerszemléletével, iránymutatásával és szervezőmunkájával már jóval a szociális törvény megszületése előtt óriási lépést tett
a magyar szociális háló kiépítése felé.5
A második világháború azonban az egyházat és a Szeretetszövetség intézményhálózatát is komoly veszteségeket okozott: „…a háború előtti 56 intézményben
4
10 év – 50 intézmény. Az Országos Református Szeretetszövetség képes albuma, II. bővített kiadás,
Budapest, Országos Református Szeretetszövetség, 1941.
5
Bővebb áttekintést nyújt szellemi örökségéről a dr. Fekete Károly szerkesztésében megjelent Kiss
Ferenc életműve című könyv (Budapest, Magyarországi Szeretetszolgálati Iroda, 2012.)
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97 főnyi személyzet 1763 ápoltat látott el (ebből 563 árva, 436 agg). 1945-ben 356
személy élt az oltalmukban. A megmaradt huszonkét intézményben 188 árvát, 112
aggot és 56 fogyatékkal élőt gondoztak.” 6
1949-ben a Szeretetszövetség feloszlott, intézményeinek működtetését, valamint
vagyonának kezelését a református egyház által újonnan alapított Református Szeretetszolgálat részére adta át.7
Az ’50-es évek elején az államosítás által az egyházak, köztük a református egyház is további óriási veszteségeket szenvedett. A második világháború után még
megmaradt oktatási és diakóniai intézményeinek, egyesületeinek legnagyobb részét megszüntették, elvették. A diakonissza anyaházakat is bezárták. A korábbi
évtizedek áldozatos erőfeszítései, lelki, anyagi és szellemi munkája és azok eredményei elveszni látszottak. Szociális területen egyedül az idősek és a fogyatékkal
élők gondozásában adott még lehetőséget az állam az egyháznak, megfelelő anyagi fedezet és támogatás nélkül. Ilyen körülmények között mégsem szűnt meg az
egyház diakóniai szolgálata. Nagyobb hangsúlyt kapott a gyülekezeti diakónia.
Azokat az embereket, akik saját bőrükön tapasztalták a háború vagy az államosítás következményeit, a nélkülözést, a másokra szorulást, ám nehéz sorsuk ellenére képesek voltak talpra állni, utóbb embertársuk szenvedésekor nem kérdezték,
hogy a rászoruló miért került elesett helyzetbe: a segítségnyújtás szükségessége
evidens és önzetlen tettekre ösztönözte őket.
A gyülekezetek közadakozás formájában, természetbeni adományokkal járultak hozzá a megmaradt szociális, egészségügyi és oktatási intézmények túléléséhez és szerény fejlesztéséhez. Az évtizedekig tartó állapot rányomta bélyegét az
egyház társadalmi, szociális, oktatási és egészségügyi szerepvállalására és közszolgálatára. Enyhülést és változást csak a politikai rendszerváltás hozott, amely lassan-lassan egyre több lehetőséget és teret engedett az egyháznak a diakónia területén.
Ennek a nehéz korszaknak a legjelentősebb református „diakónusa” – nemcsak
az intézményes, de a gyülekezeti diakónia területén is – a lelkész-teológus és kiváló gyógypedagógus Juhász Zsófia. Intézményvezetői, közegyházi és irodalmi
szerepvállalásával s előrelátó gyógypedagógiai munkájával kortársait is motiválta,
irányt mutatott a jövő generációinak, nem engedte kialudni a diakónia lángját.8
A rendszerváltást követően, a ’90-es években további szeretetotthonok működtetésére nyílt lehetőség, mikor visszaadták a korábban elvett ingatlanokat. Számos
gyülekezet vált önállóan szociális-diakóniai intézmény fenntartójává. A megnövekedett számú intézmények irányításával, működtetésével járó feladatokra rea6

MRE Zsinati Levéltár. 33. 1. d. 6. Az Angol–Amerikai Bizottság Elnökének.
Géra Eleonóra: Országos Református Szeretetszövetség, in: Kiss Ferenc életműve, Budapest, Magyarországi Szeretetszolgálati Iroda, 2012.
8
Birinyi-Kothencz Júlia (szerk.): Juhász Zsófia élete és diakóniai munkássága, Kálvin Kiadó, 2016.
7
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gálva, a szeretetszolgálat presztízsét is emelve, egyházunk Zsinata 2000-ben megalkotta a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi
II. törvényt.
Hatályos szeretetszolgálati törvényünk preambuluma deklarálja a bibliai alapelveket:
„A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2–3). Olyan segítő szolgálat, amelynek
alanya Jézus Krisztus és az Ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs (Lk 10,25–
37; 16,19–31; Mt 25,31–46).”

XX–XXI. SZÁZADI SZOLGÁLATUNK A SZÁMOK TÜKRÉBEN
A református egyház a XX. század elején néhány árvaházat működtetett. Az első
idősek otthona 1933-ban létesült. Mintegy három emberöltővel később, 2018-ban
138 református fenntartó 606 engedélyesén keresztül már 41 680 férőhelyen nyújt
szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatást.
A Magyarországi Református Egyház esetében intézményt tarthat fent a közegyház (MRE), rajta kívül pedig a fokozatos egyházi testületek (egyházkerület,
egyházmegye, egyházközség). A fenntartók száma a XX. század elején egy volt,
2009-ben 55, napjainkban 138 (az MRE, 3 egyházkerület, 2 egyházmegye, valamint 132 egyházközség).
A szolgáltatások számának változását az alábbi diagram szemlélteti:
Szolgáltatások száma 1906±2018
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Az 1930-as évektől az ’50-es évek elejéig fellendülésről, majd az ’50-es évektől
a rendszerváltásig stagnálásról beszélhetünk a református fenntartású szolgáltatások gyarapodását tekintve: míg a két világháború között 57 intézményt alapított
egyházunk, az 1950-es évektől mindössze 10 új szolgáltatás jött létre: 3 idősek otthona, 5 fogyatékos személyek otthona, valamint 1990-ben 2 családsegítő szolgálat.
Az 1991 és 2000 közt eltelt 10 esztendőben 22 új szolgáltatás létesült, azaz figyelembe véve az eltelt időszakot és a megalapított új intézményeket, a szolgáltatásindítás üteme megötszöröződött. Az új szolgáltatások közül 2 gyermekjóléti alapellátás lett (családok átmeneti otthona), 6 szociális alapszolgáltatás és 14 szakosított
szociális ellátás idős, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, valamint szenvedélybeteg személyek részére.
2000 és 2010 közt eltelt évtizedben további 207 új szolgáltatás indult, ami azt
jelenti, hogy csaknem megtízszereződött a szolgáltatásalapítási ütem. Az új szolgáltatások többsége szociális alapszolgáltatás, továbbá gyermekjóléti alapellátás
(családok átmeneti otthona). A szociális alapszolgáltatások közül kiemelhető a
támogató szolgáltatás: 2004-ben 2 támogató szolgálat működött, 2010-re pedig
már 31.
A szakosított ellátások esetében bővült a szolgáltatási paletta: lakóotthonok létesültek fogyatékossággal élő személyek számára, valamint hajléktalanoknak átmeneti ellátást biztosított az egyház.
2011-ben az előző évhez képest jelentősen erősödött az egyházi szerepvállalás
a közfeladatellátásban: csaknem megduplázódott a szolgáltatások száma, s 2011
végére már 451 ilyenről lehet számot adni. Jelentősen bővült a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás szolgáltatást biztosító engedélyesek száma,
az időskorúak nappali ellátásainak száma, valamint a bölcsődei ellátásoké. Ennek
oka, hogy 2010 után a kormányzat a drága szakosított ellátások kapacitásbővítése
helyett a szociális alapszolgáltatások megerősítésére törekedett. A kormányzati
szándék a finanszírozás rendszerének megváltoztatásában is megnyilvánult. A református fenntartók is egyre szélesebb körben törekedtek és törekednek arra, hogy
a rászoruló személyeknek saját lakókörnyezetükben tudjanak adekvát segítséget
nyújtani, ezzel emberközelibb és hatékonyabban fenntartható szolgáltatórendszert
működtetve. Ez napjaink szolgáltatási struktúrájára is igaz, hiszen az összes nyújtott szolgáltatás 80%-a az alapszolgáltatás, alapellátás körébe tartozik a férőhelyszámot alapul véve.
2011 és 2018 közt újabb emelkedés tapasztalható, bár a korábbi periódusoknál
jóval kisebb mértékben növekvő szolgáltatásbővüléssel. 2018-ban 566 engedélyest
jegyeztek be a szolgáltatói nyilvántartásba.
A támogató szolgáltatás 2011-től stagnál, aminek egyik oka a 2009. január elsején megváltoztatott finanszírozás. Az új szabályozás szerint a támogató szolgáltatáshoz a továbbiakban normatív támogatás helyett pályázati úton lehetett mű-
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ködési támogatást igényelni. 2011 és 2013 között 35 református támogatószolgálat
működött, 2014-től már csak egy szolgálattal bővült ez a szám.
A támogatott lakhatás szolgáltatást – amely 2013-tól került be a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe – valamennyi ellátotti kör tekintetében először református fenntartásban jegyezték be Magyarországon: a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona
pszichiátriai betegek és fogyatékossággal élők számára 2014. 01. 01-től, valamint
a Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia 2014. 02. 01-től
szenvedélybeteg személyek számára biztosítja a szolgáltatást.
A Kormány 2014 októberében arról döntött, hogy meg kell vizsgálni a jelenleg
állami fenntartásban működő szociális intézmények egyházi fenntartásba adásának lehetőségét, elismeréssel adózva az egyházi szociális feladatok magas szintű
ellátása előtt és erősítve kiemelt társadalmi jelentőségüket.
A kormányzati szándéknak megfelelően 2017-ben és 2018-ban 3142 férőhelyet
adtak át egyházi fenntartóknak az állami fenntartótól. A református fenntartók
981 férőhelyet vettek át 6 intézményben Veszprém megyében, Győr-Moson-Sopron megyében, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A református fenntartású szociális szolgáltatások jelenlegi kapacitásainak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:
Szociális ellátások
Idősek számára nyújtott szolgáltatások

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

alapszolgáltatások*

269

29 412

szakosított ellátások

85

4741

354

34 153

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

57

2075

összesen
Fogyatékossággal élők számára nyújtott szolgáltatások
alapszolgáltatások**
szakosított ellátások

25

1017

összesen

82

3092

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

alapszolgáltatások***

13

407

szakosított ellátások

9

122

22

529

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

12

475

6

254

18

729

Szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatások

összesen
Pszichiátriai betegek számára nyújtott szolgáltatások
alapszolgáltatások
szakosított ellátások
összesen
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Hajléktalan személyek számára nyújtott szolgáltatások

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

11

130

4

67

összesen

15

197

Egyéb alapszolgáltatás (falu- és tanyagondnoki szolgálat)

23

alapszolgáltatások****
szakosított ellátások

Összes szociális ellátás

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

alapszolgáltatások

385

32 499

szakosított ellátások

129

6201

8

147

fejlesztő foglalkoztatás
összesen

522

38 847

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

Biztos Kezdet Gyerekház

2

–

család- és gyermekjóléti szolgáltatás

2

–

családok átmeneti otthona

6

170

Gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás*****

bölcsődei ellátások
gyermekvédelmi szakellátás (nevelőszülői ellátás)
összesen
Minden ellátási forma

66

607

8

2056

84

2833

Szolgáltatásszám

Férőhelyszám

alapszolgáltatás, alapellátás

461

33 276

szakosított ellátás, szakellátás

137

8257

összesen

606

41 680

***** étkeztetés ellátotti száma, hozzávetőleges
***** támogató szolgálatok ellátotti száma, hozzávetőleges
***** alacsonyküszöbű szolgálat esetében csak szolgálatszám van, ellátotti adat nincs
***** utcai szociális munka és népkonyha esetében csak szolgálatszám szerepel, ellátotti adat
nincs
***** család- és gyermekjóléti szolg., valamint BK-ház esetében csak szolgálatszám szerepel, ellátotti adat nincs

Látható, hogy a református egyház keretén belül működő fenntartók valamenynyi rászoruló és ellátotti célcsoport számára biztosítanak szolgáltatásokat, s törekednek a folyamatosan változó szükségletekhez illeszteni a szolgáltatási palettát.
A református egyház diakóniájának történetéből kitűnik, hogy mindig igyekeztünk a megjelenő igényekhez igazítani a szolgáltatásokat, olyankor is, ha jogszabály nem írta elő. A szolgáltatás nyújtásának motivációja véleményünk szerint
lehet pusztán a jogszabályi kötelezettségek teljesítése, mikor csak a törvény betűinek akar megfelelni az ember. Történhet szolgáltatásnyújtás haszonelvűség alapján is, mikor a segítség csak addig tart, ameddig a szolgáltatónak anyagi hasznot
hoz. A keresztyén közösségek esetében azonban a motiváció a felebaráti szeretet
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és az Isten iránti hála kell(ene), hogy legyen, amely sem a jogszabályi kötelezettség
esetleges elmúlásával, sem a haszon elmaradása esetén nem szűnik meg.

Fotó: MRE archívum/Vargosz

A református fenntartók folyamatosan törekednek az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének javítására: korszerűsítik az intézményrendszer tárgyi feltételeit, valamint új szolgáltatási módszereket vezetnek be. Az intézményrendszer
működését módszertani támogatással, folyamatos képzésekkel és továbbképzésekkel segítik. 2002 óta az MRE-nek saját módszertani intézménye van, amely országos egyházi módszertani intézményként segíti a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat biztosító református intézmények szakmai
munkáját, és hatósági kirendelés alapján közreműködik az intézmények szakmai
ellenőrzésében. A református szakemberek képzése, továbbképzése céljából az
MRE 2010-től akkreditált felnőttképzési intézményt működtet.

„A BETŰ MEGÖL, A LÉLEK MEGELEVENÍT”
A jogalkotás mindenkori alapvonása, hogy időbeli síkon bizonyos mértékben az
események és a szükség irányítják. Nincs ez másként a szociális tárgyú jogszabályokkal sem. Az emberi élethelyzetek, a társadalom változásai, a háborúk, a természeti katasztrófák mind-mind új helyzeteket teremtettek, amelyekre előbb ér-
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kezett a válasz a kisebb közösségektől, mint az államtól. Előbb volt tapasztalható
a tettekben megnyilvánuló közösségi összefogás, mint a jogszabály betűivel előírt
szociális szolgáltatás. Ma a törvény erejével igyekszik a jogalkotó például a támogatott lakhatás vagy épp a rehabilitációs foglalkoztatás magvait élő növénnyé nevelni, de a református közösségekben meglepően korai csíráit is megtalálhatjuk
az egyéni szükségleteken alapuló támogatásnak és a társadalmi integrációt elősegítő tevékenységeknek. Elég, ha a Szeretetszövetség idején előzmény nélkül, Kunmadarason, 1937-ben, fogyatékossággal élők számára létrehozott „foglalkoztató
otthon” tényét említjük, ahol cipészmesterségre tanították a sérült fiatalokat.
A szociális érzékenység, a segíteni akarás belső indíttatása nem a világi törvény
dimenzióiból származik.
Mi az tehát, ami megelőzi a törvény betűjét? Mi képes a jogszabály bekezdései
közötti hiányokat az élet adta kérdésekre adott rugalmas válaszokkal kitölteni?
Mi az, ami közigazgatás helyett életközösséget teremt, község helyett közösséget,
többségi szavazásra várakozás helyett gyors összefogást, adekvát emberi segítséget? Pál apostol megfogalmazásában a válasz így hangzik:
„Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele
vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. […] Nem mintha önmagunktól, mintegy a
magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig
megelevenít.” (2Kor 3,3–6)
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Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

1. A SEGÉLYSZERVEZETRŐL

a) Dióhéjban
Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A szervezetet a magyarországi református, evangélikus, valamint metodista, ortodox és unitárius egyházak
alapították még Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat néven, hogy az egyházak
kinyújtott karjaként professzionális segítséget nyújthasson a rászorulóknak a határainkon innen és túl. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek,
önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajbajutottakat.
A Segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve
nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világ számos országában. Kiemelt célkitűzése, hogy esélyt kínáljon a felzárkózásra
a szegénységből kiutat kereső családok számára.
A rendszerváltás után maroknyi kis csapattal induló szervezet mára több mint
300 főállású munkatárssal, országos intézményhálózattal, és 39 országban végrehajtott segélyprogramok tapasztalatával segíti a rászorulókat. Eddigi segélyprogramjainak összértéke meghaladja a 35 milliárd forintot.

b) Célkitűzések
– A szegénység elleni küzdelem: intézményein és programjain keresztül nemcsak gyorssegélyt, de kitörési pontokat is kínál a szegénységből mindazok számára, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.
– A társadalmi szolidaritás erősítése: az önkéntesség és az adományozás kultúrájának építésével erősíti a társadalmi szolidaritást.
– Segítség a bajbajutottaknak: gyors, szakszerű és hatékony segítséget juttat el
a természeti katasztrófák és emberek okozta krízisek károsultjainak.
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c) Élen az átláthatóságban
Az Ökumenikus Segélyszervezet egyik legfontosabb alapértéke az átláthatóság:
ezt jelzi, hogy a szervezet Magyarországon elsőként vetette alá teljes működését a
legszigorúbb nemzetközi KPMG-sztenderdek szerinti könyvvizsgálatnak. Az éves
auditokat követően szöveges beszámolóit és pénzügyi elszámolását a partnereknek átadott és a szervezet honlapjáról is letölthető éves jelentésében bárki elolvashatja. Ezenfelül az elérhetőségüket megadó adományozók és partnerek részletes
beszámolót kapnak az adományok felhasználásáról.
A Segélyszervezet az átláthatóság növelésére egységes rendszert vezetett be az
egyéni és vállalati pénzadományok esetében. Az adományok 85%-át közvetlenül
az adományozó által megjelölt segélyprogram támogatására, 9%-át a segélyprogram(ok) közvetett költségeinek fedezésére, 6%-át pedig az adományozók felé történő visszacsatolásra és az aktív társadalmi szolidaritást ösztönző közösségi és
kommunikációs tevékenységekre fordítják.

2. MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS ÉS FEJLESZTÉSI MUNKA
1991-es alapítása óta az Ökumenikus Segélyszervezet hazai rászorulókért végzett
tevékenységét töretlen fejlődés, a szolgáltatások folyamatos bővülése jellemzi.
A szervezet által működtetett regionális központok 2018-ban már 15 településről
68 szolgáltatással segítik országszerte a rászorulókat.
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a) A szervezet hazai szociális és fejlesztési tevékenyégének céljai
A nélkülözőket és bajbajutottakat segítő szerteágazó tevékenységek átfogó célkitűzéseit a Segélyszervezet jelmondatában így foglalja össze dióhéjban: Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!
ÉTELT AZ ÉHEZŐKNEK! – Kézzelfogható segítség a nélkülözőknek. Intézményein és kiemelt segélyakcióin keresztül nélkülöző családok ezreinek nyújt segítséget.
OTTHONT AZ OTTHONTALANOKNAK! – Több mint menedék: átfogó segítség a továbblépéshez. Szállást adó intézményeiben személyre szabott segítséget
nyújt a lakhatásukat elvesztett rászorulóknak. Kiemelt célja, hogy a családokat a
legnehezebb helyzetben is együtt tartva adjon meg minden segítséget a továbblépéshez.
ESÉLYT AZ ESÉLYTELENEKNEK! – Kitörési pontok a szegénységből. A szervezet nem csak azt tartja feladatának, hogy átmeneti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkája minden területén arra törekszik, hogy valódi kitörési pontokat kínálhasson azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.
Ennek jegyében különösen nagy hangsúlyt fektet a nehéz sorsú gyermekek fejlesztésére és az állástalan felnőtteknek a munka világába történő visszasegítésére.

b) Meghatározó alapelvek a Segélyszervezet szociális és fejlesztési
tevékenységében
– A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a szociális és fejlesztési tevékenységét
nemre, vallásra, nemzetiségre és világnézetre való tekintet nélkül végzi. Célja,
hogy hatékony segítséget nyújtson szükséghelyzetbe került embertársainak, kivizsgálja a szükséghelyzetet eredményező okokat, és segítséget nyújtson azok mielőbbi felszámolása érdekében.
– A szociális és fejlesztő tevékenység alapja az együttműködés, amelyben tudatosan elvárja a fogadó féltől a legteljesebb aktivitást sorsának megoldása érdekében. A Segélyszervezet szociális munkájában törekszik az egyéni és közösségi szabadságjogok harmóniájára, melynek célja erős, hatékony, toleráns közösségek
építése.
– A Segélyszervezet mindennapi munkája során fontosnak tartja, hogy egy adott
problémának a kezelése rendszerszemléletű megközelítésben történjen. Ennek érdekében a szervezet egy-egy projekt megkezdése előtt minden esetben felméréseket végez, információkat gyűjt, elemzi az adott területre jellemző gazdasági szociálpolitikai helyzetét.
– A szolgáltatások kialakításánál olyan hiányok pótlását célozza meg, melyekkel hatékony segítséget nyújt a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs törek-
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véseinek az előmozdításához. A Segélyszervezet a munkájában külön választja a
krízissegélyezést és a hosszú távú gondozási folyamatokat.
– Mindennapi munkája során törekszik a minimális intervenció elvének alkalmazására, az ellátottak autonómiájának megőrzésére. A szociális munka egyik
legfontosabb alapelve a „képessé tevés” (empowerment), annak érdekében, hogy
az ellátottak minél hamarabb képesek legyen saját ügyeikben eljárni és problémájuk megoldását saját erőforrásaik felhasználásával kivitelezni.
– Fontos, hogy az ellátottakat minden esetben – képességeikhez mérten – bevonjuk a problémamegoldás folyamatába, hogy érezzék a saját felelősségüket. A
támogatások biztosításánál a hosszú távú függő helyzet megszüntetése a cél, és a
támogatási rendszerek célzott, rugalmas, személyre szabott és gyors kialakítása.
– A Segélyszervezet szociális és fejlesztő tevékenységének keretében hitéleti,
missziós munkát nem végez.
– A szociális munka minőségének mérése: a Segélyszervezet a nyújtott szolgáltatások hatékonyságát, minőségét, eredményét folyamatosan méri. Ennek érdekében szükségesnek tartja a szociális munka adminisztrációjaként olyan mutatók, indikátorok használatát, amelyek valós képet adnak a segítségnyújtás
folyamatairól.

c) Segítségnyújtás az egyes célcsoportoknak
Segítség nehéz sorsú családoknak
Segítség krízishelyzetbe került családoknak
A szervezet célja az azonnali, hatékony és rugalmas segítségnyújtás mindazon
családoknak, amelyek krízishelyzet vagy súlyos anyagi probléma miatt gyors segítségre szorulnak, és a támogatással megelőzhető, hogy tartósan nehéz helyzetbe
kerüljenek. A szervezethez érkező egyéni segélykérésekkel külön intézmény, az
Országos Segélyközpont foglalkozik. A központ évente körülbelül 50 000 kérést
kezel szilárd szakmai elvek mentén, körültekintően.
Valódi esély az újrakezdésre
A szervezet kiemelt célkitűzése, hogy esélyt kínáljon a krízishelyzetbe került és a
szegénységből kiutat kereső családoknak. Így az átmeneti segítségen túl minden
eszközzel arra törekszik, hogy kitörési lehetőséget nyújtson a szegénységből. Országos intézményhálózatában dolgozó szakembereinek célja, hogy felkészítsék és
alkalmassá tegyék az álláskeresőket a munkavállalásra. Évente több mint 200 családnak biztosít lakhatást és esélyt az újrakezdésre átmeneti otthonaiban.
Ezek közül is kiemelkedik a kastélyosdombói intézmény, ahol a Segélyszervezet
2013-ban indította el egyedi, saját kidolgozású reintegrációs programját, hogy va-
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lódi esélyt kínáljon az önálló újrakezdésre az átmeneti otthonról átmeneti otthonra vándorló családok számára. Az ország különböző pontjairól a kastélyosdombói
átmeneti otthonba költöző családok alapos elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt, elsajátítva a háztáji gazdálkodáshoz szükséges ismereteket. Megalapozott elméleti és gyakorlati tudást szereznek növénytermesztési és állattartási ismeretekről, kézműves feldolgozási eljárásokról. A program során a rendszeres
munkavégzéshez szükséges készségek és kompetenciáik szakemberek támogatásával fejlődnek. Az intézményben töltött 1–1,5 év alatt a családok életvezetési, jogi,
szociális és álláskeresési segítséget is kapnak az önálló újrakezdéshez. A családok
így alkalmassá válva az önálló életvitelre, kiköltözve saját háztáji gazdaságukat
tudják vezetni, erősítve az önellátásukat.
Azok a családok, amelyek teljesítették a program elején rögzítetett kötelezettségeiket, következő lépésként a Segélyszervezet által biztosított önálló otthonba
költözhetnek, ahol a háztáji gazdaság beindításához szükséges állat-, illetve növényállománnyal alapozhatják meg független életüket.

A felnőttek felkészítésén túl a Segélyszervezet programjának másik fontos
eleme a gyermekek speciális fejlesztése annak érdekében, hogy szakemberek segítségével a szegénység okozta, hozott hátrányaikat leküzdhessék, iskolai teljesítményük javuljon, így a sikeres társadalmi integráció az ő esetükben is megva lósulhasson.

Rendszer és váltás.indd Sec11:376

2018. 10. 17. 11:11:05

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | 377

Segítség nélkülöző gyermekeknek
A Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet a rászoruló gyermekek fejlesztésére, felzárkózásuk elősegítésére: 11 helyszínen 2000 gyermek vesz részt rendszeresen
egyéni és közösségi programjaikon. A fejlesztő foglalkozások sokfélesége és a személyre szabott fejlesztési tervek adnak esélyt a változásra. A szervezet munkatársai arra törekszenek, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.
Kapaszkodó program
Az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó elnevezésű programja fogja össze a
különböző intézményeiben zajló gyermekfejlesztő programokat és közösségfejlesztő tevékenységeket. A segélyszervezet célja, hogy az intézményeiben élő, illetve a szervezettel kapcsolatba kerülő hátrányos helyzetű gyermekek számára olyan
fejlesztő- és élményprogramokat nyújtson, melyek segítik őket a szociális, illetve
tanulási készségeikben mutatkozó elmaradások ledolgozásában. A gyermekfejlesztő programok segítségével a segélyszervezet szeretné megtörni a hátrányos
helyzetű családok deprivációs ciklusát, hogy a gyerekeknek nagyobb esélyük a legyen a magasabb színvonalú életre.
A „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiával összhangban álló Kapaszkodó program szeretné elősegíteni az eltérő élethelyzetből induló gyerekek
képességeinek kibontakoztatását, az esetleges problémák lehető legkorábban történő felismerését, a korai, célzott képességfejlesztést, a hátrányos helyzetből fakadó fejlődésbeli elmaradás elkerülését, a hátrányok mérséklését és a kirekesztődés
megelőzését. A tevékenység 11 helyszínen zajlik (Olaszliszka, Debrecen, Miskolc,
Kastélyosdombó, Szolnok, Szendrő, Kaposvár, Csepel, a Gönci járás települései,
nyári táborok helyszínei). Minden helyszínen más és más tevékenység folyik, a bevont gyerekek életkorára, szükségleteire és igényeire szabva. A Segélyszervezet
munkatársai fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél korábbi életszakaszban
kapcsolódjanak be a foglakozásokba, s lehetőleg már születésük után hozzájussanak a szükséges fejlesztésekhez.
Egyéni és kiscsoportos fejlesztések
A szegénységnek, a nem megfelelő családi mintáknak, a rossz szocializációnak
számos negatív hatása van a gyerekekre. Részképességzavarok, pszichés sérülések,
amelyeket ha nem kezelnek, az beláthatatlan következményekkel jár a gyerekek
jövőjére nézve. A Segélyszervezet szükség esetén minden intézményében ellátott
gyermeke számára felkínálja az egyéni, személyre szabott vagy kiscsoportos fejlesztőfoglalkozásokon való részvétel lehetőségét. Az eredményeket a munkatársak
bemeneti és kimeneti méréssel elemzik, hogy látható legyen a szolgáltatások hatékonysága.
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11 fejlesztő fogalkozásban részt vevő gyermek be- és kimeneti
mérései – Szolnok CSÁO átlagos fejlődés 20%
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Közösségi és élményprogramok
A hatékony segítő kapcsolat egyik legfontosabb eleme a bizalom. Amennyiben ez
nincs meg a két fél között, úgy nem lehet hatékony együttműködésről beszélni.
Éppen ezért a segélyszervezet intézményei rendszeresen szerveznek közösségi
programokat, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szociális szakemberek és a település lakói megismerhessék egymást, párbeszéd alakulhasson ki közöttük, és
elkezdődhessen a bizalom kiépítésének folyamata. Az állandó jelenlét segíti megérteni a nehézségeket, a sajátos működési szabályokat, illetve lehetőséget teremt a
támogató kapcsolatok kialakításra és elmélyítésére.
A Segélyszervezet közösségi programjai között megtalálhatóak a különböző
sportolási lehetőségek, a közös kirándulások, a szabadtéri programok, a játszóházak, a sorversenyek, a társasjátékok, valamint a jeles ünnepek közös megünneplése. A Kapaszkodó program keretében szervezett táborok célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hasznosan és élménygazdagon tölthessék el
szabadidejüket olyan programok keretében – például kézműves-foglalkozás, sportprogramok, kirándulás –, amit családjuk anyagi okok miatt nem tud biztosítani
számukra. A táborban pszichológus, testnevelő tanár és szociális szakember segíti többek között a gyerekek szocializációját, közösséghez való alkalmazkodását,
illetve a szabálytudat kialakítását és megtartását.
Példák a Kapaszkodó program keretében folyó fejlesztőmunkára
Kastélyosdombón a családok átmeneti otthonában élő gyerekeken kívül a településen élő hátrányos helyzetű diákokat, valamint a környező települések iskoláit és
óvodáit is bevonják a munkatársak a programba, így bővítve a szolgáltatásokat
igénybe vevők körét. A fejlesztések tantárgyi korrepetálás, mozgásfejlesztés, iskolai felkészítő foglalkozások, egyéni fejlesztés, logopédiai foglalkozások formájában
valósulnak meg. A segélyszervezet miskolci intézményében az általános, illetve
logopédiai fejlesztéseken túl többek között szenzomotoros fejlesztések, valamint
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klubfoglalkozások és élményprogramok segítik a gyerekeket a hátrányaik leküzdésében. Olaszliszkán életpálya-építés, konfliktuskezelő és önismereti tréning,
valamint egyéni pszichés támogató és korrepetáló foglalkozások zajlanak a Kapaszkodó program keretében. Szendrőben és Kaposvárott a legkisebb korosztály
korai fejlesztése zajlik gyógytornász, pszichológus és korai fejlesztő szakember
segítségével, valamint babaúszás szervezésével. Orosházán többek között gyermekjóga és relaxáció, Debrecenben fiatalok számára szervezett artistaképzés színesíti a Kapaszkodó program fejlesztési tevékenységének palettáját.

Segítség a bántalmazottaknak
Az elmúlt években az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon komoly hangsúlyt fektetett a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott szolgáltatásai fejlesztésére. Mára
az egyik legnagyobb olyan hazai szervezetté vált, amely a kríziskezeléstől a reintegrációs szolgáltatásokon át egészen a prevencióig nyújt ellátásokat és működtet
programokat az ország több pontján.
Segítség az anonim online tanácsadástól a titkos menedékházak létrehozásáig
Egyre bővülő szolgáltatásainak kialakításakor – illetve azok kommunikációjában
– a Segélyszervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy nyilvánvaló legyen: nők,
férfiak és gyerekek egyaránt igénybe vehetik azokat, hiszen bármelyikük lehet áldozat egy kapcsolatban.
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A segélyszervezet szakembereinek tapasztalatai szerint sokan több évig, akár
évtizedekig nem mernek segítséget kérni, eltitkolják, ami az otthon négy fala közt
történik. Mivel az első lépések megtétele a legnehezebb, az Ökumenikus Segélyszervezet létrehozott egy online anonim tanácsadó szolgáltatást a www.meddigmehet.hu oldalon, ahol ismeretlenként maradva bátrabban kérhet segítséget a
kapcsolati erőszakban érintett személy pszichológustól, jogásztól és szociális szakembertől. Az anonim online tanácsadást 2017 áprilisa óta több mint 500 levélíró
vette igénybe, a segítségkérők közel 20%-a férfi.
Az Ökumenikus Segélyszervezet két krízisközpontot és egy titkos menedékházat tart fenn azon bántalmazottak számára, akiknek menekülniük kell otthonról.
Az intézmények lakhatást, ellátást és lelki támogatást nyújtanak az áldozatok és
hozzátartozóik számára. A központokban szakmai csapat (jogász, pszichológus,
jogász, pedagógus és szociális szakember) segíti a bántalmazás miatt kialakult
krízishelyzet megoldását, a krízisközpontok hosszabb távon igénybe vehető félutas
házai pedig a társadalmi reintegrációhoz nyújtanak hathatós segítséget.
„A szeretet nem árt” – szemléletformáló programok
Az Ökumenikus Segélyszervezet a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben nagy
hangsúlyt fektet a prevencióra, illetve a társadalmi szemléletformálásra. A szervezet „Vedd észre, ha valami nincs rendben!” jelmondatával már több országos
figyelemfelhívó kampányt indított az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködésben. A kampány megszólította mind a bántalmazottakat, mind
pedig azokat, akik bár nem érintettek, a környezetükben szembesülnek bántalmazással. Elsődleges a probléma felismerése, ezen túl pedig cselekvésre is buzdít
a kampány üzenete: hogy az áldozatok minél hamarabb kérjenek segítséget, illetve a társadalom mihamarabb nyújtson segítséget a bajbajutottaknak. A kampányok felhívják a figyelmet arra is, hogy a bántalmazás a fizikai erőszak mellett
számos egyéb módon is megvalósulhat (lelki erőszak, szidalmazás, zaklatás, megfélemlítés, érzelmi és anyagi zsarolás, pénzügyi függőség kihasználása stb.).
Kapcsolati erőszak témakörében elért ügyfelek száma 2017-ben
Program:

Felnőttek
száma

Gyerekek
száma
27 fő

Összesen

Krízisközpont és félutas ház – Miskolc

14 fő

41 fő

Krízisközpont és félutas ház – Szolnok

19 fő

69 fő

88 fő

Titkos Menedékház

52 fő

150 fő

202 fő

Prevenciós program

0 fő

1082 fő

1082 fő

Online tanácsadás

462 fő

0 fő

462 fő

Összesen:

547 fő

1328 fő

1875 fő
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A kapcsolati erőszak elleni küzdelem akkor lehet hatékony, ha megelőző hatású szolgáltatások is megjelennek az ellátórendszerekben. A segélyszervezet több
partnerszervezetével együtt létrehozott egy középiskolásoknak szóló prevenciós
programot, melynek fő üzenete, hogy a gyerekeknek nem kell erőszakban élniük,
és joguk van segítséget kérni. Az osztályfőnöki órák keretében megtartott tréningeknek köszönhetően a fiatalok alapvető információkat kapnak a kapcsolati erőszak formáiról és arról, hogy kitől milyen segítséget kaphatnak.
Új ellátások, modellprogramok, kormányzati együttműködések
A Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai számára minél komplexebb ellátásokat nyújtson, illetve hogy növelje azok hatékonyságát. Ennek érdekében folyamatosan egyeztet az illetékes minisztérium főosztályaival, részt vesz szakmai anyagok, protokollok kidolgozásában, javaslatokat tesz
jogszabályok kialakítására és új ellátások bevezetésére. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2018-ban és 2019-ben európai uniós pályázati forrásokból két új titkos
menedékházat és egy új krízisközpontot alakít ki. Ugyancsak uniós támogatással
négy új úgynevezett krízisambulanciát is nyit, melyek teljesen új ellátási formaként segítik a szakembereket és az áldozatokat a kapcsolati erőszak minél korábbi
felismerésében, illetve a minél korábbi segítségnyújtásban.

Segítségnyújtás fedél nélkülieknek
Az Ökumenikus Segélyszervezet három városban: Budapesten, Debrecenben és
Gyulán működtet hajléktalanokat segítő központokat, és több mint 1000 fedél nélkülinek nyújt rendszeresen segítséget.
A melegedés, fürdés és étkezés lehetőségén túl a Segélyszervezet intézményei
személyre szabott segítséget és tanácsadást adnak az ügyintézésben, a munkakeresésben, valamint esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Utcai és kistérségi megkereső szolgálatai nemcsak az utcákon, hanem a tanyavilágban, vagy akár
a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is
rendszeresen segítenek.

Segítségnyújtás szenvedélybetegeknek
Az 1990-es évek második felében kezdett el ezzel a problémakörrel foglalkozni a
Segélyszervezet. Ezen a területen szenvedélybetegek nappali ellátását, „elterelését”
végzi a szervezet, valamint nagy hangsúlyt fektet a prevencióra is. A drogfüggők
és az alkoholbetegek segítése mellett kiemelt akkreditált programon keresztül nyújtanak prevenciós szolgáltatásokat az iskolákban az egyre többeket érintő játékszenvedély megelőzése érdekében. Fontosnak tartják, hogy az ellátottakat bevonják a
probléma megoldásába, hogy érezzék a saját felelősségüket a kialakult helyzet ke-
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zelésében. Ezen a területen különös jelentőséggel bír az elfogadás és az előítélet-mentesség, mely révén bizalommal fordulhatnak a szervezethez a rászorulók.
Központjai az ország 5 pontján – Budapesten, Debrecenben, Szolnokon, Egerben és Kastélyosdombón – nyújtanak átfogó és személyre szabott segítséget a függőségben szenvedőknek.

Segítségnyújtás katasztrófák károsultjainak
Folyamatos szociális és fejlesztő munkája mellett a szervezet célkitűzései között
szerepel, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtson a természeti
csapások és ember okozta krízisek károsultjainak.
Az elmúlt két és fél évtizedben hazánk valamennyi jelentősebb krízishelyzetében segítette a bajbajutottakat, széles körű összefogást teremtve a gyorssegélytől
a kárenyhítésen és helyreállításon át az újrakezdésig.
1991 óta Magyarországon több mint 2 milliárd forint értékben nyújtott segítséget katasztrófák károsultjainak.
A közvetlenül a katasztrófa utáni segítségnyújtás célja, hogy az együttérzést,
összefogást is közvetítve biztosítsák a károsultak alapvető szükségleteit. Munkatársai a katasztrófa után a lehető leggyorsabban a helyszínre indulnak, hogy azonnali gyorssegélyben részesítsék a károsultakat, és megkezdjék a károk felmérését,
a segélyprogram kidolgozását. A koordinációra nagy hangsúlyt fektetve, átgondoltan, nemzetközi sztenderdeknek megfelelve végzik munkájukat.
A katasztrófák károsultjait segítő munka a szolidaritás kifejezésén túl komoly
szakmai tevékenység is, amely túlmutat az intenzív médiaérdeklődés időszakán.
A krízisidőszakban való gyors segítségnyújtást követően, szükség esetén a bajba
került családok mellett maradva, velük közösen kidolgozott kárenyhítési, illetve
újjáépítési és fejlesztési programmal segítik az újrakezdést. Fontosnak tartják, hogy
a katasztrófa után ne csak az okozott károkat hozzuk helyre, hanem amennyiben
erre szükség van, hosszú távú fejlesztéssel is támogassák az adott települést, régiót.

3. NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS FEJLESZTÉS
A Segélyszervezet humanitárius szerepvállalása nem korlátozódik Magyarország
területére; szakemberei és kiterjedt tapasztalatai révén a magyarok szolidaritását
közvetítik szerte a világban. Az Ökumenikus Segélyszervezet a nemzetközi közösség tagjaként több szövetség elismert tagja, számos szervezet partnere a humanitárius és fejlesztési munkában. Az együttműködések révén nyert gazdag tapasztalatok és kapcsolatrendszer nagy segítséget jelentenek a koordinációban, a
hatékony, összehangolt segítségnyújtásban.
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A szervezet 1991-es alapítása óta 39 országban hajtott végre humanitárius és fejlesztési segélyprogramokat. Több kiemelt térségben rendelkezik folyamatos jelenlétet biztosító fejlesztési központtal.
A szervezet nemzetközi munkája során a humanitárius segítségnyújtás mellett
az újjáépítésre, a kapacitásfejlesztésre, az oktatásra, valamint a mezőgazdaság- és
vidékfejlesztésre fókuszál.

a) Kiemelt célországok
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Afganisztán
A Segélyszervezet állandó helyszíni irodájából koordinált szerepvállalása során
már több mint félmillió embernek tudott közvetlenül segítséget nyújtani. A programok összértéke az elmúlt másfél évtizedben meghaladta a 4 milliárd forintot.
Célkitűzése, hogy az oktatás, vidékfejlesztés, közigazgatás-fejlesztés, egészségügy
és kapacitásépítés területein érjen el hosszú távon is fenntartható eredményeket,
hozzájárulva a demokratizálódási folyamatokhoz. A fejlesztési tevékenység mellett számos alkalommal segítették a térségben bekövetkezett természeti katasztrófák károsultjait is. Az utóbbi években a WFP-vel, az ENSZ Világélelmezési Programjával együttműködve évente több mint ezer tonna tartós élelmiszert juttatnak
el a rászorulókhoz.
Irak
A 2003 márciusában kitört iraki háborút követően humanitárius programot indítottak az országban, 2014 augusztusa óta pedig az Iszlám Állam térnyerése következtében elmenekült embereket segítik az iraki Kurdisztánban. A Segélyszervezet 2016-ban helyszíni irodát nyitott Erbilben, melynek célkitűzése, hogy az
otthonukat elhagyni kényszerülő menekülteket, valamint a háború után visszatérőket segítse. Így közvetetten az Európára nehezedő migrációs nyomás csökkentését kívánják támogatni. A szervezet kiemelt célkitűzése a visszatelepülő keresztények támogatása.
Kárpátalja – Ukrajna
Az 1998. évi „nagy kárpátaljai árvíz” után önálló irodát nyitottak Beregszászon,
mely 2006-tól önálló civil szervezetként működik. A Segélyszervezet helyi képviseletének tevékenysége elsősorban a hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci
fejlesztésére, gyermekeik részére biztosított fejlesztési programokra, jogi és szociális tanácsadásra, valamint akkreditált szakképző programok indítására irányul.
Felzárkóztatási és fejlesztési programjaik mellett a 2014 februárjában kialakult
válság nyomán rendkívüli segélyprogramot is indítottak Ukrajnában, amelynek
keretében nemzetközi felkérésére Ukrajna 10 régiójában több mint 50 ezer belső
menekültet támogattak különböző formában. Élelmiszert, higiénés szereket és
háztartási eszközöket tartalmazó egységcsomagok kiosztása mellett közösségi
szállásokat újítottak fel, több száz tonna tüzelőanyagot adtak át, valamint a háború traumáit átéltek részére pszichoszociális segítségnyújtást biztosítottak. A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai lakosság támogatása érdekében a gyermekek és egyedülálló idősek ellátásába is bekapcsolódtak.
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Ukrajnai tevékenységük célja – a katasztrófákat követő humanitárius segítségnyújtás mellett – olyan hosszú távon fenntartható fejlesztési modellprogramok
átadása helyi szervezeteknek, amelyek elsősorban a kárpátaljai, nyugat-ukrajnai
régió fejlődését segítik elő.

4. ÖNKÉNTESSÉG ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉS

a) Sokszínű önkéntesség
Az önkéntesség az Ökumenikus Segélyszervezet egyik alapértéke: évente átlagosan ezer önkéntes segíti munkájukat. A természeti katasztrófák elleni védekezéstől a gyors segítségnyújtáson át a gyermekfejlesztő programokig, adománygyűjtő
akciókig és rendezvényekig minden területen támaszkodnak az önkéntesek odaadó munkájára.

Az önkéntes közösségbe regisztrálók képzésen vesznek részt, ahol a szervezet
munkatársai és rutinos önkéntesei vezetik be őket a Segélyszervezet és az önkéntesség világába. Munkatársaik rendszeresen tartanak előadásokat, foglalkozásokat, szemléletformáló programokat oktatási intézményekben, nyári táborokban
és fesztiválokon. A közösségépítés jegyében rendszeresen szerveznek találkozókat,
tematikus esteket önkénteseinknek.
Lévai Anikó 1998, Kovács „Koko” István 2004 óta segíti jószolgálati nagykövetként az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját; szóval és tettel egyaránt – a pulpitus mögül és gumicsizmában.
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Wolf Kati, Katus Attila, Vastag Csaba, Kiss Ramóna, Kiss Gergely, Rátonyi
Kriszta, Iszak Eszter, Szabados Ágnes, Gyurta Dániel, Nagy Ervin csak néhány
azon ismert emberek közül, akik lelkes önkéntesként segítik a szervezet munkáját, legyen szó akár ételosztásról, gyermekprogramokról vagy adománygyűjtő akciókról.

b) Adománygyűjtés
A Segélyszervezet minden évben 3 alkalommal indít tervezett országos adománygyűjtést hazai tevékenységének támogatására. Ezek az évről évre épülő összefogások, a „sok kicsi sokra megy ismétlődő csodái” fontos többletforrást jelentenek
a nélkülözőket és bajbajutottakat segítő minőségi szolgáltatásokhoz.
2014 óta minden év májusában Felhőtlen gyermekkor címmel adománygyűjtést
és programsorozatot indít a Segélyszervezet. Az akció célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a szervezet nyári táboraira, illetve a gyermekeket segítő központjaiban zajló munkára, melynek köszönhetően évente gyermekek százai tapasztalhatják meg
a biztonságos otthon élményét, és kaphatnak esélyt egy boldogabb gyermekkora.
A Segélyszervezet 2012 óta minden év augusztusában tanévkezdő segélyakciót
indít Iskolakezdés együtt! elnevezéssel. Ennek célja, hogy ezer rászoruló gyermeknek fejenként 10 000 forint értékű tanszercsomaggal jelentős, kézzelfogható
támogatást adjanak már az első becsengetés előtt, és lehetőség szerint év közben
is minél többüknek tudjanak folyamatos segítséget nyújtani a szegénység okozta
hátrányok leküzdésében. A program kedvezményezettjeit a nyár folyamán választják ki, s minden esetben személyre szabott, korosztálynak és szükségleteknek
megfelelő csomagot állítanak össze számukra a szervezet szakemberei.
Az „ökumenikusok” 1995 óta hirdetik meg az Országos Adventi Pénzadománygyűjtést, amely azóta évről évre növekedve az ország legnagyobb ünnepi
összefogásává vált. A felhívás állandó mottójává vált szeretet.éhség. és a tört mézeskalács szív mára évente több százezer ember számára jelent egyet a karácsony
egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával.
Az állandó gyűjtések mellett a Segélyszervezet időről időre nemzetközi munkáját támogató adománygyűjtéseket, krízishelyzetekben rendkívüli gyűjtéseket,
munkájával összefüggésben pedig szemléletformáló programokat is indít. A közösségépítés fontos részének tekintik megmutatni az ok-okozati összefüggéseket,
elmagyarázni, hogy mit miért tesznek. Nemcsak együttgondolkodásra, hanem
közös cselekvésre is hívnak mindenkit, szemléletformáló programsorozatuk jelmondatával: Formáld Te is a világot!
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Civilek a fogyatékos emberek életében

A fogyatékos személyek jogairól szóló törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a
társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.1
A fogyatékos személyek jogairól szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó program
hatálybalépésekor egyértelmű volt: a lefektetett elvek, célok, jogok és intézkedések
megvalósításához nélkülözhetetlen, hogy azokat civil működésben megvalósuló
kísérleti és modellprogramok, innovatív és alternatív szolgáltatások, hatékony érdek- és jogvédelmi programok támogassák.
A téma történeti háttere szempontjából fontos rávilágítani, hogy fogyatékos
emberek jogainak külön törvényben való hazai szabályozását csak 10 évvel előzte
meg, mikor a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) ismét jogilag elismert
státuszt kaptak a hazai szabályozásban – a közhasznúságról szóló törvény és az
1%-ról szóló törvény elfogadása pedig szinte egyidős a fogyatékos emberek jogairól szóló törvénnyel.2 Az alapítvány jogintézménye 1987-ben került be ismét a Pol1

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (a
továbbiakban: Fot.), 1. §.
2
Megjegyzés: A civil szervezetek működésének legfontosabb további mérföldkövei az elmúlt 20
évben.
(A kronológia összeállításában felhasznált irodalom: Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország,
Budapest, Európa Ház, 2008, 12, 59.)
2003: A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény (2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról), a kormányzat civil stratégiájának elfogadása.
2005: Az önkéntes törvény elfogadása (a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről).
2007: A kormányzat újabb civil stratégiájának elfogadása. A gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény módosításával 2007. július 1-jén lépett hatályba a nonprofit gazdasági társaságokról
szóló rendelkezés.
2011: Új civil törvény elfogadása (a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról). A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
(Cnytv.) elfogadása.
2014: az új Polgári törvénykönyvben az alapítványok és egyesületek szabályozása (a 2013. évi V.
törvény a Polgári törvénykönyvről) (2013. évi V. törvény: jogi személyekre vonatkozó általános sza-
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gári törvénykönyvbe, az egyesülési jogról szóló törvényt a parlament 1989-ben
fogadta el,3 az 1%-os törvény 1996-ban,4 a közhasznúsági törvényt pedig 1997-ben.5
A fogyatékos személyek jogai tekintetében szemléletváltást hozó 1998. évi XXVI.
törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (a továbbiakban: Fot.) 1999. január 1-jén lépett hatályba, majd a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében 1999-ben követte ez első Országos Fogyatékosságügyi Program.6 A Fot.
szerepét és jelentőségét igen jól összefoglalja a Kézenfogva Alapítvány 2013-ban
készült esetjogi gyűjteménye: „A Fot. fogyatékos személyekre vonatkozó magyar
joganyag alapvető fontosságú, szemléletadó jogszabálya. Jogtörténeti jelentősége: e
jogszabály volt a magyar jogban az első olyan törvény, amelynek egyetlen célja valamely hátrányos helyzetű társadalmi csoport esélyegyenlőségének átfogó előmozdítása volt. A jogszabály ilyenformán az esélyegyenlőségi jogalkotás hajnalán született, megelőzve az Európai Unió, valamint az ENSZ antidiszkriminációs
jogalkotásának fő normáit, valamint a magyar jogban horizontális jelleggel diszkriminációmentességet ígérő Ebktv. [2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról] megalkotását.”7 A civil szervezetek kiemelt szerepének elismerését a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény
megvalósításában – a fogyatékos személyek érdekvédelmében és a szolgáltatásfejlesztésben – már az első Országos Fogyatékosságügyi Program (1999) tartalmazta, hangsúlyozva, hogy „a fogyatékos személyek érdekképviseletében fontos szerepet
töltenek be országos szintű társadalmi szervezeteik”.8 E program deklarálta, hogy
a törvény végrehajtása „nem nélkülözheti az önkormányzatok és intézményeik, a
civil szervezetek, valamint a fogyatékos személyek aktív részvételét és a társadalom
egészének segítőkészségét”.9
A fogyatékosságüggyel kapcsolatos feladatok ellátását kezdetektől támogatta a
kormányzati szereplők és a fogyatékos személyek civil érdekvédelmi szervezetei
bályok 3:1. § – 3:38. §, egyesületekre vonatkozó speciális szabályok 3:48. § – 3:87. §, alapítványokra
vonatkozó speciális szabályok 3:378. § – 3:404. §). 2017: Elfogadták a 2017. évi LXXVI. törvényt a
külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.
3
L. Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország, Budapest, Európa Ház, 2008, 12.
4
Az 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról.
5
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény.
6
100/1999. (XII. 10.) OGY-határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról.
7
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat
tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
web: http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/esetjogi_tanulmanyfuzet_2014.pdf (Letöltés ideje:
2018. 09. 13.)
8
100/1999. (XII. 10.) OGY-határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról, 9. pont.
9
100/1999. (XII. 10.) OGY-határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról, 1. pont.
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tagságával működő Országos Fogyatékosságügyi Tanács (a továbbiakban: OFT),
amely a mai napig kezdeményező, javaslattevő, véleményező és koordináló szerepet
tölt be a fogyatékos személyekkel összefüggő kérdésekben. (Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsot a Fot. hozta létre, és működését 2013-ig a törvény [Fot.] szabályozta, majd a Fot. 2013 évi módosítását követően az Országos Fogyatékosságügyi
Tanács működéséről kormányhatározat rendelkezik.10 Az OFT 2013 évi újraalakulását követően abban az országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek mellett részt vesz a siketvak, a halmozottan sérült, a pszichiátriai beteg, valamint a beszédfogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetének képviselője is.)
A fogyatékos emberek civil szervezetei (fogyatékos személyek nagy múltú érdekvédelmi szervezetei,11 szolgáltatásfejlesztő és szolgáltatást nyújtó, jogvédő szervezetek, a fogyatékos személyek önérvényesítő, önérdek-érvényesítő szervezetei,
mozgalmai,12 továbbá az e szervezeteket tömörítő hálózatok, testületek) az elmúlt
10

L. a 2013. évi LXII. törvényt; 1330/2013. (VI. 13.) Kormányhatározat az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról. A Tanács feladatai: véleményezi a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) foglaltak szerint részt vesz a
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtését célzó Országos Fogyatékosságügyi Program (a továbbiakban: Program), valamint az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében,
ennek körében az előkészítést segítő javaslatokat fogalmaz meg, továbbá véleményezi a Program,
valamint az Intézkedési Tervek tervezeteit, a Fot.-ban foglaltak szerint figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, ennek körében véleményezi a Program, illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési
Tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat, véleményezi a Fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést, javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, programokra, közreműködik
azok előkészítésében, tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.
11
L. Autisták Országos Szövetsége, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége, Siketvakok Országos Egyesülete, AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete, Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete (http://www.efiportal.hu/jogok/
erdekvedelem (Letöltés ideje: 2018. 09. 13.)
12
Megjegyezés: A fogyatékossággal élő személyek önérvényesítését, közvetlen véleményének figyelembevételét a szakpolitikák alakításába számos jogi és szakmai dokumentum támogatja (l. a „semmit rólunk nélkülünk” alapelv), de a civil szervezeti palettán a fogyatékossággal élő személyek önérvényesítő mozgalmai, szervezetei alig jelennek meg, mert közvetlen részvételük még mindig számos
akadályba ütközik: a fogyatékos emberek továbbra is akadályokkal szembesülnek a társadalomban
való egyenlő részvételük során, fogyatékosságukból fakadó értési és közlési nehézségek okán kommunikációjuk akadályokba ütközhet (könnyen érthető nyelvezet hiánya) vagy a közszolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférésének (akadálymentesítés) a hiánya, de jogi akadály lehet a cselekvőképesség korlátozása és a választójogból való kizárás lehetősége is. A civil szervezetek részéről folyamatos
törekvés az önérvényesítés támogatása. Jó példa erre: az Inclusion Europe „Európa nekünk!” kezdeményezése, az önérdek-érvényesítőknek szóló hírlevele, mely magyar nyelven is elérhető (1/2018
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20 évben igen komoly erőfeszítéseket tettek a fogyatékos emberek jogairól szóló
törvényben foglaltak megvalósítása érdekében. Erőfeszítéseket tettek azért, hogy
az állam megfelelő súllyal vonja be őket a jogalkotásba, a stratégiák elfogadásába,
arra a meggyőződésre építve, hogy érdekérvényesítő és szakmai tevékenységük
segítséget jelent „a szakmailag megalapozott, nagy társadalmi elfogadottságú döntések előkészítésében és meghozatalában és megvalósításában”.13
„A civil szervezeteknek fontos szerepük van támogatott körük érdekeinek feltárásában és artikulálásában, valamint a jogalkotó szervekkel való kapcsolattartásban, amelyek – jogszabályi kötelezettségüknél fogva vagy enélkül, a jogalkotás társadalmi támogatottságának, szakmai megalapozottságának növelése érdekében
– gyakran figyelembe veszik a civilek állásfoglalását a jogalkotási munkájuk során.”14
A fogyatékos személyek civil szervezetei által vállalt érdekvédelem és jogvédelem
a fogyatékos személyek jogai előmozdításának egyik leghatékonyabb eszköze, mely
jogi segítségnyújtó és érdekvédelmi programok igen széles eszköztérrel működnek, minden lehetséges módon támogatva a fogyatékos személyek jogainak megvalósítását. A fogyatékos személyek civil szervezetei által fenntartott jogsegélyszolgálatok15 működése hozzájárul a fogyatékos emberek jogait érintő szabályozás
és a joggyakorlat fejlesztéséhez, a fogyatékos személyek igényeihez, szükségleteihez igazodó jogi esetkezelés és az érdekvédelmi munka elősegíti a fogyatékos emberek jogaira vonatkozó joganyag végrehajtását. Közismert, hogy a civil szervezetek tevékenységének eredményeként számtalan precedensértékű bírósági,
hatósági döntés született az elmúlt két évtizedben. Az érdekérvényesítés jelentősége abban áll, hogy a jogalkotásban megfelelőképpen érvényre juthatnak egy
meghatározott társadalmi csoport érdekei, és lehetőséget teremt egy-egy sokakat
indokolatlanul hátrányosan érintő jogszabályi rendelkezés vagy jogalkotási hiányosság felszámolására – mutat rá a Kézenfogva Alapítvány Esetjogi tanulmányfüzete (2013).16
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (a
Halljátok meg a hangunkat! http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2018/04/Europe-forUs-2018-1-Hungarian.pdf)
13
A civil szervezetek szerepének összefoglalását l. Kuti: i. m., 32.
14
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
15
Megjegyzés: A jelenleg hazánkban működő fogyatékosságügyi jogsegélyszolgálatok (a teljesség
igénye nélkül): az Autisták Országos Szövetségének jogsegélyszolgálata; ÉTA Országos Szövetség,
jogsegély, jogi tanácsadás; a Kézenfogva Alapítvány jogsegélyszolgálata; a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének jogsegélyszolgálata; a Motiváció Közhasznú Alapítvány jogi tanácsadása; a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének jogsegélyszolgálata; a Siketvakok Országos Egyesületének jogsegélyszolgálata.
16
Esetjogi tanulmányfüzet, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
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továbbiakban: ENSZ-egyezmény) elfogadását követően a civil szervezetek széles
körben vesznek részt az ENSZ-egyezmény megvalósulásának nyomon követésében az adott időszakra vonatkozó párhozamos jelentések,17 előzetes kérdések öszszeállításával,18 a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportban való részvétellel,19 illetve egyéb módokon, amelyek értelemszerűen a
Fot.-ban foglalt rendelkezések megvalósulását jelentősen érintik, tekintve, hogy a
Fot. jelentős területeken kapcsolódik az ENSZ-egyezményhez; a lefektetett jogok,
célterületek között jelentős átfedés tapasztalható a két jogszabályban.
A fenti általános megállapításokon túlmenően a civil szervezetek által az elmúlt
két évtizedben megvalósított szakmai fejlesztések, kutatások, képzések, az okta17

Fogyatékos személyek jogai – fogyatékos jogok? A Magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az
ENSZ-egyezményről (2010) (http://mek.oszk.hu/13000/13044/13044.pdf ) Felelős kiadók: Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) – Mental Disability Advocacy Center (MDAC) – Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT).
18
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) összefogva a magyarországi civil szervezeteket 2016 végén az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), a Kézenfogva Alapítvány, a Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a
Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), a Mental Disability Advocacy Center (MDAC), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) és a UNICEF Magyarország közreműködésével elkészítette a Kérdések jegyzékét,
az ún. „list of issues”-t, segítve a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezmény Bizottságát (CRPD-bizottság) a
részes állam, jelen esetben Magyarország számára a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtásával kapcsolatos kérdések feltevésében.
A koalíció célja a fogyatékossággal élő emberek össz-fogyatékossági szintű, egységes képviselete volt, előkészítve és segítve a CRPD bizottságának munkáját, megjelenítve és érvényre juttatva a
„semmit rólunk nélkülünk”-elvet és a CPRD cikkeit, közösen felhívva a figyelmet a magyarországi
fogyatékossággal élő embereket érintő leggyakoribb problémára (forrás: https://www.feszt.eu/hir/
egyutt-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-jogaiert-az-ensz-ben-uton-a-cselekvesi-terv-kidolgozasa-fele/).
19
L. pl. Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport: A Fogyatékossággal Élők
Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportnak jelenleg 19 civil szervezet a tagja, és egy állandó meghívott szakértő vesz részt a munkájában. A Tematikus Munkacsoport elnöke az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
A Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportnak az alábbi civil szervezetek
a tagjai: Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány; az Autisták Országos Szövetsége; a Baptista Szeretetszolgálat; a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület; a De Jure Alapítvány; az Ebony Afrikai Kulturális,
Művészeti és Emberi Jogi Egyesület; az ÉFOÉSZ; az ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete; a Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete; a Fehér Kereszt Gyermekvédő
Alapítvány; a Fogyatékossággal Élő Emberek Szervezeteinek Tanácsa; a Kézenfogva Alapítvány; a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége; a Magyar Vöröskereszt; a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége; az Országos Gyermekvédő Liga; a PATENT (Patriarchátust
Ellenzők Társasága) Jogvédő Egyesület; a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége; a Századvég Politikai Iskola Alapítvány. A Tematikus Munkacsoport munkájában szakértőként részt vesz az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara (forrás: http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport).
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tás, a szociális szolgáltatások, az egészségügy, a foglalkoztatás területén indított
– számos esetben nemzetközi jó gyakorlatok adaptációjára épülő – innovatív programok, alternatív megoldások felsorolása és azok hatásának elemzése a fogyatékos
emberek életminőségére, a fogyatékosságügyi szabályozás végrehajtására, a fogyatékosságpolitika alakulására szétfeszítené a jelen tanulmány kereteit. Az, hogy az
elmúlt 20 évben a fogyatékos személyek jogairól szóló törvényben foglalt rendelkezések megvalósulását konkrétan hogyan támogatta a civil szervezetek működése, csak mélyreható feltárás és elemzés talaján lenne bemutatható, értékelhető.
Ennek objektív bemutatása heroikus vállalkozás volna azért is, mert a Fot. egy
olyan törvény, amely lényegében átfogja a fogyatékos személyekre vonatkozó tételes jogi palettát (hozzá ágazati jogszabályok, célzott stratégiák kapcsolódnak),
így már csak egyetlen célterületen is kihívás lenne annak konkrét, objektív bemutatása, hogy a cél megvalósításához miként járultak hozzá a fogyatékos emberek
civil szervezetei.
Így a jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy a Fot.-ban rögzített alapelvek, célterületek és jogok katalógusa talaján, néhány kiválasztott tématerületen
(megjegyzés: a kiválasztás nem jelent priorizálást) megvilágítsuk a civil működés
hatását a fogyatékos emberek jogairól szóló törvény megvalósítására, illetve a törvény szabályainak alakulására. A civil szervezetek szerepét a Kézenfogva Alapítvány tevékenysége tükrében tudjuk elemezni, természetesen a tématerületekhez
kapcsolódóan kiemeljük a civil szervezetek ismert eredményeit, jó gyakorlatait és
aktivitásait is (a teljesség igénye nélkül). A Kézenfogva Alapítvány az elmúlt 20
évben a fogyatékos emberek jogait érintő aktuális kérdésekben – továbbá más civil szervezetekkel való együttműködés keretében lefektetett célokért, témákban
– aktívan bekapcsolódott a jogalkotó szervek és a civil szervezetek részvételével
folytatott, a jogszabály elfogadását megelőző társadalmi vitákba. Aktívan részt
vett (és részt vesz) a fogyatékos embereket érintő jogszabályok, stratégiai dokumentumok véleményezésében, jogszabály-módosítások kezdeményezésében. Kezdeményezéseit nemzetközi jó gyakorlatokkal, kutatásokkal, jogi szakértői tanulmányokkal igyekszik alátámasztani.
Az elemzésre választott tématerületek tárgyalását megelőzően fontos a Fot. szerkezeti tagolását ismertetni.
A Fot. I. fejezete rögzíti a fogyatékos személyek jogainak biztosításával és esélyegyenlőségük, önálló életvitelük, társadalmi életben való részvételük előmozdításával kapcsolatos alapelveket.
A Fot. II. fejezete tartalmazza a fogyatékos személyeket megillető különleges
jogok katalógusát. Így itt biztosítják az akadálymentes, érzékelhető és biztonságos
épített környezethez való jogot (5. §), a kommunikációhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés lehetőségét (6–7. §), a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést (7/A–7/C. §), a fogyatékos személyek közlekedésével és szabad mozgásának
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biztosításával összefüggő jogokat (8–10. §) és a támogató szolgálathoz és a segédeszközökhöz való jogot (11. §).20
A törvény III. fejezete meghatározza az esélyegyenlőség növelésének célterületeit, így többek között az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoztatással, a lakóhellyel, a kultúrával és a sporttal kapcsolatban tartalmaz részletesebb szabályokat. A IV. fejezet rendelkezik a törvény egyik lényeges eleméről, a rehabilitációról,
amelynek fogalmát az Eütv. határozza meg.21
Nagyon fontosnak tartjuk a téma szempontjából a Fot. legnagyobb horderejű
módosításainak bemutatását, hiszen a Fot. módosításait számtalanszor előzte meg
a civil szervezetek jelzése a módosítás, jogalkotás szükségességére. Az elmúlt 20
évben szinte nem volt olyan esztendő, hogy a Fot.-ot ne érintette volna valamely
érdemi vagy technikai módosítás,22 melyek közül az alábbiakban a legnagyobb
horderejűeket emeljük ki:
1999. évi módosítás – a fogyatékossági támogatás bevezetése
Módosító jogszabály: az 1999. évi CXXII. törvény egyes munkaügyi és szociális
törvények módosításáról.
Az 1999-es hivatkozott módosítás legfontosabb elemeinek kiemelése:
– A Fot. új fejezettel (V. fejezet, „A fogyatékossági támogatás”) egészült ki. Bevezették a fogyatékossági támogatást, amely a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül
anyagi segítséggel járuljon hozzá az állapotából eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.23 (A fogyatékossági támogatásra való jogosultságot legkorábban 2001.
július 1-jétől lehetett megállapítani.)
2007. évi módosítás – a „közszolgáltatás” fogalmi meghatározása, a fogyatékos
személyek oktatáshoz való jogának tartalma
Módosító jogszabály: a 2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
20
Gyürü Laura: A fogyatékosság különböző jogi megközelítései Magyarországon, Közjogi Szemle,
2017. 3. szám, 49–56.
21
Uo., 49–56.
22
L. a Fot.-ot módosító jogszabályok: a 1999. évi CXXII. törvény, a 2001. évi LXX. törvény, a 2003.
évi IV. törvény, a 2006. évi CIX. törvény, a 2007. évi XXIII. törvény, a 2007. évi I. törvény, a 2009. évi
CXXV. törvény, a 2009. évi LXXIX. törvény, a 2010. évi XXXIX. törvény, a 2010. évi CLXXI. törvény,
a 2011. évi CCI. törvény, a 2011. évi CXI. törvény, a 2011. évi CLXXIX. törvény, a 2012. évi CCX.
törvény, a 2012. évi XXXIV. törvény, a 2013. évi LXII. törvény, a 2014. évi XXXV. törvény, a 2016. évi
CLXVI. törvény, a 2017. évi CXLIII. törvény.
23
Megállapította: az 1999. évi CXXII. törvény 49. §-a. Hatályos: 2000. IX. 1-től.
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A hivatkozott törvénnyel 2007-ben elfogadott rendelkezések közül kiemelendő:
– A törvény alkalmazásában a „közszolgáltatás” fogalmi meghatározása, a „közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” tartalmi meghatározása.24
– A Fot. rendelkezései közé bekerült: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban,
óvodai, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben,
felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.25
2009. évi módosítás – az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmának pontosítása, az
orvos tájékoztatási kötelezettsége
Módosító jogszabály: a 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar
jelnyelv használatáról .
A jelnyelvi törvény hatálybalépésével módosult a Fot. is, íme, a legfontosabb
változtatások kiemelése:
– Az „egyenlő esélyű hozzáférés” fogalmának új, a korábbi definíciónál pontosabb meghatározása a Fot.-ban.26
– A Fot. rendelkezései közé került az orvos tájékoztatási kötelezettsége kiskorú
személy fogyatékosságának megállapításakor a szülő felé az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési lehetőségekről. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató kiadásáról
a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter gondoskodik.27
– A Fot. rendelkezései közé bekerült, miszerint a kiskorú fogyatékos személyt
megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint a fogyatékosságát megállapították.28
A 2010. évi módosítás, a „Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel” mint esélyegyenlősítés célterülete bekerül a törvénybe
Módosító jogszabály: a 2010. évi XXXIX. törvény egyes szociális és munkaügyi
tárgyú törvényeknek az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról.

24
Az 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. §-a a következő f)–h) pontokkal egészült ki.
Megállapította: a 2007. évi XXIII. törvény 1. §-a. Hatályos: 2007. V. 1-től.
25
Fot. 13. § (1) bekezdés. Megállapította: a 2007. évi XXIII. törvény 4. §-a. Hatályos: 2007. V. 1-től.
26
A Fot. 4. § h) pontja.
27
A Fot. 12. § (4) bekezdése, amelyet 2009 óta pontosított a 2014. évi XXXV. törvény. Beiktatta a
2009. évi CXXV. törvény 17. §-a. Módosította a 2014. évi XXXV. törvény 22. §-a.
28
A Fot 13. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészült ki: „(3) A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a
jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították.” Beiktatta
a 2009. évi CXXV. törvény 18. §-a. Hatályos: 2011. I. 1-től.

Rendszer és váltás.indd Sec11:394

2018. 10. 17. 11:11:12

Civilek a fogyatékos emberek életében | 395

A hivatkozott jogszabály módosította a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, új tartalomként
beiktatva a „Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel” rendelkezést a
magyarországi férőhelykiváltási folyamat első mérföldköveként, az alábbi tartalommal:
„Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel29
17. § (1) A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.
(2) A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb
férőhelyszámú szociális intézmények kiváltására a (3)–(5) bekezdésben foglaltak
szerint kerül sor.
(3) 2013. december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást.
(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek kiváltására az Országgyűlés 2010. december 31-éig ütemtervet fogad el a kötelezettek és a
végrehajtás határidejének rögzítésével.
(5) A kiváltást a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény 19. cikkében meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani.”
A 2010. évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
Módosították a Fot. kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek kiváltásával kapcsolatos rendet, a korábbi szakasz szerint arra „az Országgyűlés 2010. december
31-éig ütemtervet fogad el a kötelezettek és a végrehajtás határidejének rögzítésével”, a módosított szakasz alapján a „kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek
kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerül sor”.
2012. évi módosítás – az új szabályozás értelmében a kromoszóma-rendellenességgel élők teljes köre jogosult lehet a fogyatékossági támogatásra
Módosító jogszabály: a 2012. évi XXXIV. törvény a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
A Fot. 2012 évi fentiekben hivatkozott módosításának általános indoklása30
alapján egy – a fogyatékossági támogatásra jogosultak körének a Williams-szind29

Megállapította a 2010. évi XXXIX. törvény 30. §-a. Hatályos: 2010. III. 31-től. A (4) bekezdést
megállapította a 2010. évi CLXXI. törvény 85. §-a. Hatályos: 2011. I. 1-től.
30
A T/6321. számú törvényjavaslat indokolással – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
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rómában szenvedőkre történő kiterjesztése érdekében benyújtott – beadvány kapcsán az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmánysértést állapított meg.
A beadvánnyal kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy még
2009-ben fordult egy Williams-szindrómás31 fiú édesanyja a Kézenfogva Alapítvány Ne Hagyd Magad (NHM) antidiszkriminációs jogsegély-szolgálathoz azzal a panasszal, hogy megtagadták tőle a fogyatékossági támogatást. Az indoklás
az volt, hogy a nem felel meg a törvényben felsorolt feltételeknek, így e betegséggel
élők eddig nem számítottak értelmi fogyatékos embereknek, támogatást sem kaphattak. A KézenFogva Alapítvány Ne Hagyd Magad (NHM) antidiszkriminációs
jogsegélyszolgálat jogászai készítették elő az Alkotmánybírósághoz benyújtandó
beadványt a panaszos megbízásából, amely 2009-ben került benyújtásra, s melynek eredményeként a Williams-szindrómás emberek is jogosultak lettek a fogyatékossági támogatásra (megjegyzés: ekkor még lehetőség volt közvetlenül Alkotmánybírósághoz fordulniuk civil szereplőknek is). Az Alkotmánybíróság 40/2011.
(V. 31.) AB-határozata szerint a Fot. azzal, hogy a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarai körében a fogyatékosság megállapítására más módszert, mint
az autonómia-tesztek alkalmazását nem tesz lehetővé, indokolatlanul tesz különbséget a személyiségfejlődés zavarában szenvedő, önálló életvitelre nem képes, azonos állapotú személyek között aszerint, hogy betegségük milyen vizsgálati módszerrel állapítható meg.
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) szerinti besorolás értelmében a
kromoszóma-rendellenességek körébe tartoznak a következők: a Down-szindróma, az Edwards-szindróma és a Patau-szindróma, az autoszomális részleges vagy
teljes triszómiák, az autoszómák monoszómiái és deletiói, a kiegyenlített átrendeződések és a szerkezeti markerek, a Turner-szindróma, az egyéb szexkromoszóma-rendellenességek, illetve az egyéb kromoszóma-rendellenességek.32 Az új szabályozás értelmében a kromoszóma-rendellenességgel élők teljes köre jogosult
lehet a fogyatékossági támogatásra a jogszabályban meghatározott feltételekkel.33

31

A Williams-szindróma személyiségfejlődési zavarral jár ugyan, de annak oka kromoszóma-rendellenesség (a szindrómát a 7. kromoszóma q11.23 régiójában bekövetkezett mikrodeléciók okozzák). A genetikai probléma komplex fejlődési zavart eredményez, igen kiterjedt tünetekkel. Olyan
betegségről van szó, amelyben sok szerv, illetve szervrendszer érintett, a központi idegrendszer
érintettségét tükröző pszichés tünetek a Williams-szindrómának csak egy töredékét alkotják. Így a
Williams-szindrómát az autizmusétól eltérő betegségcsoportban, kromoszóma-rendellenességként
kell kezelni (a 2012. évi XXXIV. törvényhez kapcsolódó T/6321. számú törvényjavaslat indokolása).
32
A T/6321. számú törvényjavaslat indokolással – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
33
A Fot. 23. § (1) bekezdése, h) pont. Beiktatta a 2012. évi XXXIV. törvény 1. §-a. Hatályos: 2012.
V. 1-től.
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2013. évi módosítás – a fogyatékos személy fogalmának új meghatározására a
Fot.-ban, illetve a lejárt akadálymentesítési határidők hatályon kívül helyezésére, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működésének szabályozása kormányhatározati szintre került
Módosító jogszabály: a 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
Az alábbiakban kiemeljük a 2013-ban elfogadott legfontosabb módosításokat:34
– A Fot. fogyatékos személy fogalmának új meghatározása az ENSZ-egyezmény
fogalmi meghatározásának megfelelően.
– A Fot. hatályos rendelkezései között addig szereplő, lejárt akadálymentesítési határidők helyett a törvényben nem került sor újabb határidők rögzítésére.
– 2012-ben a foglalkozási rehabilitációs rendszer átalakult. Célja a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatásának elősegítése az egyénre szabott támogatások és szolgáltatások nyújtásával. A törvénymódosítás értelmében valamennyi akkreditált munkáltató és szociális foglalkoztató
támogatásban részesülhet a központi költségvetésből.
– Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtását szolgáló Intézkedési
Terv megalkotásának kötelezettségét törvényi szinten rögzítették.
– A törvénymódosítás értelmében a fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása érdekében nyújtott,
európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatások
túlnyomó többsége esetében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. jár el közreműködő szervezetként.
– A törvénymódosítás értelmében az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működéséről a jövőben már kormányhatározat fog rendelkezni, az OFT kikerült a
Fot.-ból.
– A mindenkori nyugdíjemelés mértékével azonos módon kerül sor a fogyatékossági támogatás összegének emelésére. A vakok személyi járadékának összege
emelkedett a törvénymódosítás értelmében.
A Fot. meghatározásai, a benne foglalt fogyatékos személyeket megillető különleges jogok és az esélyegyenlőség előmozdításának célterületei fentiekben bemutatott katalógusából jelen tanulmányban a fogyatékosság fogalmi meghatározása, a környezet, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, az
egészségügy, a foglalkoztatás, a lakóhely kapcsán mutatjuk be a civil szervezetek
véleményét, törekvéseit, eredményeit. A kiválasztás nem e jogok fontosságát tük34

A T/10746. számú törvényjavaslat indokolással – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
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rözi, de az összes jog és a hozzájuk köthető civil kezdeményezések, szakmai programok, érdekvédelmi lépések felsorolása messze meghaladná a jelen tanulmány
kereteit.

A FOGYATÉKOSSÁG FOGALMI MEGHATÁROZÁSA
A fogyatékosság fogalmát az 1989-ben hatályba lépő Fot. az alábbiak szerint határozta meg:
„4. § E törvény alkalmazásában a) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi – így
különösen látás –, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során.”
Ez a fogalom a fogyatékosság medikális modelljére épített, és több civil szervezet, valamint az akadémiai irodalom is azon az állásponton volt, hogy nem felel
meg a definíció a fogyatékosság társadalmi modelljének. Az ENSZ-egyezmény a
fogyatékosság társadalmi modelljének megfelelően rögzíti a fogyatékosság fogalmi meghatározását. A Fot. fogyatékosszemély-fogalmának új meghatározása az
ENSZ-egyezmény ratifikációjából eredő kötelezettség volt.35 Az Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló országvédésre 2012 szeptemberében került sor az
Egyezmény nemzetközi ellenőrzését végző ENSZ-bizottság előtt.36 A bizottság
a védés alapján elfogadott záró következtetésekben felhívta Magyarországot a
fogyatékos személy fogalmának újradefiniálására.37
2010-ben jelent meg a Magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az
ENSZ-egyezményről Fogyatékos személyek jogai – fogyatékos jogok? (a továbbiakban: Párhuzamos jelentés) címen. Ez az igen átfogó elemzés a fogyatékosság fogalmi meghatározásával összefüggésben rögzítette, hogy a definíció több szempontból nem felel meg az Egyezmény rendelkezéseinek, tekintve, hogy38
i) a Fot. korábbi szabályozása taxatív felsorolást adott arról, mely személyi kör
tekintendő fogyatékos személynek, ellentétben az Egyezménnyel (ENSZ-egyezmény), amely példálózó felsorolással él, megfelelve a fogyatékosság fejlődésben
levő értelmezésének;

35
A T/10746. számú törvényjavaslat indokolással – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
36
Uo.
37
Uo.
38
Fogyatékos személyek jogai – fogyatékos jogok? A Magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az
ENSZ-egyezményről, Budapest, SINOSZ–MDAC–FESZT, 21.
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ii) kritikaként fogalmazódott meg a civil szervezetek részéről hogy a magyar
(2010-ben hatályos) jogszabály alapján nem minősülnek fogyatékossággal élő
személyeknek a (tartós) mentális károsodással élő pszichiátriai betegek;
iii) A (2010-ben hatályos) Fot. a fogyatékosság medikális modelljét veszi alapul, amennyiben a fogyatékosság és a társadalmi részvétel hátrányosságát a
személy hiányzó képességeiben gyökerezteti.
iv) Küszöbfeltételt ír elő, amennyiben a képességhiánynak jelentős mértékűnek vagy teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a törvény hatálya alá essen. Az Egyezmény ilyen küszöböt nem ismer, a non-diszkrimináció tekintetében nem tesz
különbséget az „enyhe” és „súlyos” fogyatékosságok között. 39
A Párhuzamos jelentés rögzítette, hogy a fogyatékosság társadalmi modelljének
indokolt tükröződnie a Fot. új fogyatékosságfogalmában, és a fogalomnak „legalább annyira inkluzívnak kell lennie, mint az Egyezmény definíciójának”.40
A fogyatékosság fogalmának fentieknek megfelelő, új meghatározása 2013-ban
került a Fot. rendelkezései közé – az ENSZ-egyezménnyel való összhang megteremtése céljából – az alábbi meghatározással:
„Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális károsodással – illetve ezek
bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.”41 A törvényi fogalom kidolgozásában részt vett a fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással érintett kormányzati szakértőkből álló munkacsoport.42
A 2013 évi módosítás így változást hozott a fogyatékosság fogalmának meghatározásában, amelynek hazai gyakorlati alkalmazása és elterjedése azonban a mai
napig számos problémát hordoz, amint a civil jogvédő és az akadémiai irodalom
is alátámasztja. Ezek közül az egyik legmarkánsabb probléma, hogy a Fot. ugyan
a fogyatékos személyek közé sorolja a „pszicho-szociális fogyatékossággal” élő személyek körét, de a fogalom 2013-as törvénybe iktatása óta nincs egységes szakmai
és szakpolitikai konszenzus arra nézve, hogy pontosan ki tartozik ide.43 A másik
problémakör, hogy a magyar jogban a fogyatékossághoz hasonló definíciókat
nagymértékű sokféleség jellemzi.44 Gazsi Adrienn 2016-ban írott A támogatott
39

Uo. 21.
Uo. 22.
41
A Fot. 4. § a) pontja, megállapította: a 2013. évi LXII. törvény 1. §-a. Hatályos: 2013. VI. 1-től.
42
A T/10746. számú törvényjavaslat indokolással – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.
43
Gombos Gábor: Mi a pszichoszociális fogyatékosság?, 2013. https://pszichoszoc.wordpress.
com/2013/10/06/mi-a-pszichoszocialis-fogyatekossag/ (Letöltés ideje: 2018. 09. 13.)
44
Gyürü Laura: A fogyatékosság különböző jogi megközelítései Magyarországon, Közjogi Szemle,
2017. 3. szám, 55–56.
40
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döntéshozatal elve és gyakorlata c. tanulmánya rámutat arra, hogy az emberi jogi
szemléletű fogalom meghatározás jelenléte mellett a hazai szabályozási gyakorlatban a különböző támogatások, szolgáltatások jogosultsági kritériumait
vizsgálva az egészségügyi bizonyítékokra támaszkodó, kevés mérlegelési lehetőséget hagyó, megoszlásokat tartalmazó táblázatokat is alkalmazó modell
működik a fogyatékosság felmérésére és meghatározására.45 Gyürü Laurának
A fogyatékosság különböző jogi megközelítései Magyarországon című tanulmánya
rögzíti a fogyatékossággal egyes ágazati területen összefüggésben álló fogalmakkal
kapcsolatosan, hogy eddig a „fogalmak egységesítésére tett kísérletek – elsősorban
a különféle jogágak eltérő megközelítéseire és szabályozási tárgyaira figyelemmel –
kevés sikerrel jártak”, továbbá hogy a más jogterületeken érvényes fogalmakat „általánosságban az orvosi megközelítés jellemzi […], mivel a károsodással rendelkező
személyeket illetik meg az adott jogszabályban meghatározott ellátások. A társadalmi alkotóelem csak annyiban van jelen, amennyiben figyelembe veszi az adott
jogszabály a tevékenységbeli akadályozottságot, és korrigálja azt.”46

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK
Környezet
A Fot. rögzíti, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes,
továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.47
E követelmény a Fot. 1998 évi elfogadásakor szerepelt a törvényben, és erőssége
volt, hogy már nemcsak az új épületekre, hanem a meglévő, nem akadálymentes középületekre is kötelező érvényű, határidőhöz kötött hozzáférhetőségi követelményt fogalmazott meg.48 Sajnos a törvényben eredetileg megfogalmazott
akadálymentesítési határidőket szemléleti és anyagi okok miatt a középületek
fenntartói nem tartották be, beleértve az állami és önkormányzati fenntartókat is. A MEOSZ a törvényi határidők be nem tartása miatt nagy médianyilvánosság mellett 2006–2009 között próbapereket indított a középület-fenntartók
ellen, amelyeket kivétel nélkül meg is nyert. Ezen túlmenően a MEOSZ szervezésében több ezer fogyatékossággal élő ember, babakocsit használó kismama rész-

45
46
47
48

Gazsi Adrienn: A támogatott döntéshozatal elve és gyakorlata, Esély, 2016. 2. szám, 69.
Gyürü: i. m., 55–56.
Fot. 5. § (1)–(2) bekezdés.
Fogyatékos személyek jogai – fogyatékos jogok?, 50.
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vételével köztéri demonstrációkra is sor került az akadálymentesítés felgyorsítása
érdekében.49
Ahogyan azt a fenti legjelentősebb jogszabály-módosítások bemutatásánál írtuk, 2014. január 1-jei hatállyal kikerültek a Fot.-ból az épített környezet és az egyes
közszolgáltatások akadálymentesítésére, egyenlő esélyű hozzáférésére vonatkozó
határidők.
A Kézenfogva Alapítvány jogsegélyszolgálatának tapasztalatait feldolgozó
esetjogi gyűjteménye (2014) ezt úgy értékelte, hogy határidők korábban többször hosszabbításra kerültek, és többségében eredménytelenül jártak le.50 E határidők tulajdonképpen az akadálymentesítési kötelezettség alóli mentesülés időbeli határát jelentették, így 2014-től kezdődően a kötelezettek többé nem
hivatkozhattak mentesülésre, azaz amennyiben nem valósították meg az akadálymentesítés, illetve az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit, elmarasztalhatóvá váltak. (Megjegyzendő, hogy egyes külön jogszabályok akkor és azóta is speciális
rendelkezéseket tartalmaznak az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megvalósítására, amelyek alapján mégis megállapítható az időleges mentesülés, l. pl. a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 51. § (4) bekezdését.)51 Ezzel megnyílt az a lehetőség, hogy az érintettek és a jogvédők fontos érvényt
szerezzenek az akadálymentes, hozzáférhető környezethez való joguknak, melynek legerősebb eszköze a próbaperek indítása volt. A civil szervezetek az elmúlt 4
évben számos beruházás kapcsán léptek fel a teljes akadálymentesítés megvalósítása érdekében – az ezzel kapcsolatos eredményes kezdeményezések tételes felsorolása meghaladná a jelen tanulmány kereteit. A MEOSZ aktív fellépésével, szakmai állásfoglalásaival, jogvédő beavatkozásaival transzparenciát teremtett az
akadálymentesítés ügyének: például 2017. június 27-én tette közzé a döntéshozók számára is megküldött állásfoglalását, összegyűjtve azokat a hazai és nemzetközi jogszabályokat, amelyeket a részleges akadálymentesítéssel megvalósuló M3-as metró felújításának projektje sért (A fogyatékos emberek nem
másodrendű magyar állampolgárok c. állásfoglalás).52 A jogi igényérvényesítés
49

Uo., 50.
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013. 18.
51
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
52
L. Javaslatcsomag az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán (Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, 2018), https://emberijogok.kormany.hu/download/4/71/32000/Javaslatcsomag_EJMCS_
Fogyatekossagugyi_TMCS_2018_05_22.pdf (Letöltés ideje: 2018. 09. 05.) és http://www.meosz.hu/
wp-content/uploads/2017/06/m3-allasfoglalas.pdf (Letöltés ideje: 2018. 09. 13.)
50
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szempontjából a Fot.-ban foglalt fogyatékos személyek jogai katalógusában a „környezet” mint jog tekinthető a leginkább „végrehajthatónak” mert ehhez a klauzulához kapcsolódóan a civil szervezetek által kezdeményezett eljárás eredményeként számos precedensértékű hatósági és bírósági határozat született.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
A Fot. értelmében a fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző
fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közszolgáltatások engedélyezésére
vonatkozó külön jogszabályok szerinti hatósági eljárás során az egyenlő esélyű
hozzáférés szempontjának érvényesülését biztosítani kell. A közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint –
beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában szintén megszűntek a
mentesülési határidők, de továbbra is fennmaradtak bizonyos egyéb jogszabályokban foglalt mentesülési határidők. „Ilyen például a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) 51. § (4) bekezdése,
amely a közösségi személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezett a
hozzáférhetőség megteremtésének határidejéről. E rendelkezés korábban hatályos
szövege szerint a hozzáférhetőséget fokozatosan, de legkésőbb 2012. december 31-ig
kellett volna biztosítani a közösségi közlekedés létesítményein, amely állapotot az
említett dátumhoz közeledve messze nem sikerült megvalósítani. Egy, a határidő
lejárta előtt néhány nappal megjelent jogszabály 2012. december 30-i hatállyal akként módosította a szóban forgó rendelkezést, hogy a konkrét határidőt teljesen törölte, és csupán a fokozatos – illetve újonnan beüzemelt szolgáltatásoknál, létesítményeknél az azonnali – megvalósítás követelményét írta elő. Ezzel drasztikusan
beszűkült az érintettek jogérvényesítési lehetősége a közösségi közlekedési rendszerekhez való egyenlő esélyű hozzáféréshez való joguk vonatkozásában. A Kézenfogva
Alapítvány nyilatkozatot adott ki, amelyben jogi érveket kifejtve tiltakozott a kérdéses jogalkotói intézkedéssel szemben.”53

53

Halmos Szilvia (szerk.): i. m., 18. (http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/esetjogi_tanulmanyfuzet_2014.pdf (Letöltés ideje: 2018. 09. 13.)
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÍTÉS CÉLTERÜLETEI
Egészségügy
A jelenleg hatályos Fot. alapján az egészségügyi ellátáshoz való jog tartalma:
„12. §(1) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során – az 1997. évi CLIV.
törvénnyel összhangban – figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire.
(2) A fogyatékos személy számára biztosítani kell – a fogyatékosságával összefüggésben – az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást. A fogyatékos személyeket ellátók speciális
képzésének és továbbképzésének lehetőségét biztosítani kell.
(3) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az
ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá hogy ne
erősítse a betegségtudatát.
(4) Az orvos – vagy az általa megbízott egyéb egészségügyi dolgozó – a kiskorú
személy fogyatékosságának megállapításakor a szülőt (gyámot) haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési lehetőségekről. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató kiadásáról a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter gondoskodik.”
Az egészségügy terén a mai napig a legnagyobb problémát a szolgáltatásokhoz
való hozzáférés és a fogyatékos személyek speciális igényeihez és szükségleteihez
való igazodás jelenti.54
Az ENSZ-egyezmény Preambuluma kiemelt területként kezeli a „fokozottabb
támogatást igénylő személyek” emberi jogai védelmének jelentőségét, hasonlóan a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvényhez, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Programról
(2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY-határozathoz. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés vonatkozásában a leghátrányosabb helyzetben a fogyatékossággal élő emberek legsérülékenyebb csoportjaként jellemezhető súlyosan halmozottan fogyatékos (magas támogatási szükségletű)55 személyek vannak. A
helyzetüket feltáró első jelentős kutatás a „Jelentés a súlyosan-halmozott fogyatékos
embereket nevelő családok életkörülményeiről” [Bass László (szerk.), Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2004.], amely a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek
élethelyzetéről a legátfogóbb képet adta; a másik kutatás a „Amit tudunk, és amit
54
Javaslatcsomag az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán (Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, 2018), 18–21.
55
Sándor Anikó definíciója szerint e csoportot azok a személyek alkotják, akiket a medikális megközelítés szerint súlyosan értelmi fogyatékosnak, illetve akiket súlyosan-halmozottan fogyatékosnak
neveznek. L. Magas támogatási szükségletű személyek önrendelkezésének lehetőségei és korlátai,
Esély, 2017. 2. szám, 22–47.
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nem… az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon” [Bass László
(szerk.), Budapest, Kézenfogva Alapítvány 2008.], amely átfogó képet adott a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásával kapcsolatos problémákról, akadályokról. Az azóta rendelkezésre álló kutatások (pl. Kopasz és mtsai: Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban,
Zárótanulmány, Budapest, TÁRKI Zrt., 2016.) alapján látható, hogy az érintett
személyeknek és családoknak a helyzete sokszor kilátástalan. 2017 nyarán a civil
szervezetek szakértőinek bevonásával az Országos Szociálpolitikai Tanács elemzéseket (komplex javaslatcsomagot)56 készített annak érdekében, hogy rámutassanak a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek hozzáférését akadályozó tényezőkre a szükségleteik szerinti szolgáltatások igénybevételében. Az elemzések
az egészségügy területén sok problémát (jogi szabályozási, finanszírozási, gyakorlati stb.) érintenek a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek
egészségügyi szakellátásával, alapellátásával, szakápolásával, az otthoni szakápolással a rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
A civil szervezetek szakértőinek bevonásával készített hivatkozott komplex javaslatcsomag felhívja a figyelmet arra, hogy az 1653/2015. (IX. 14.) Kormányhatározat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018.
évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről értelmében elodázhatatlan egy problématérképen alapuló, a meglévő szakmai adatokat és tapasztalatokat magában foglaló kutatási terv előkészítése. 2018. december 31. a határideje, hogy felmérjék a
különböző fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szűrő- és egyéb diagnosztikai vizsgálatokhoz való hozzáférését, de nem látható a felmérés ütemezése, forrása, és az, hogy ebbe miként vonják be az érintetteket és a súlyosan halmozottan
fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteit.
Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló Egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálat keretében aktuálisan készült Javaslatcsomagnak
és mellékleteinek57 megállapításai és a civil szervezetek és szakértőik által feltárt
56
Súlyosan, halmozottan fogyatékos (magas támogatási igényű személyek) önrendelkező életvitelének elősegítése, komplex javaslatcsomag az EMMI Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkársága számára az Országos Fogyatékosságügyi Szakmai Kollégium részéről (2017,
kézirat).
57
Javaslatcsomag az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán (Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, 2018),
https://emberijogok.kormany.hu/download/4/71/32000/Javaslatcsomag_EJMCS_Fogyatekossagugyi_TMCS_2018_05_22.pdf (Letöltés ideje: 2018. 09. 05.)
Melléklet az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán készült javaslatcsomaghoz. https://emberijogok.kormany.hu/download/5/71/32000/Javaslatcsomag_Melleklet_EJMCS_Fogyatekossagugyi_TMCS_2018_05_22.pdf
Függelék az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán készült javaslatcsomaghoz (Emberi Jogi Munkacsoport, 2018).
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problémák58 kiemelt területként kezelik a fogyatékos emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének jogát.
A civil szervezetek megállapításaira épülő Javaslatcsomag olyan beavatkozásokat sürget számos, a fogyatékos emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését
érintő területen, mint például:
– gyógyászati segédeszközök állami támogatásának bővítése; gyógyászati segédeszközök együttes felírási tilalmának megszüntetése;
– fogyatékosságspecifikus továbbképzési programtervek készítése az egészségügyi dolgozók számára;
– gyermekek pszichiátrai ellátásának bővítése; komoly magatartás-problémákkal küzdő, autizmussal élő, olykor kettős diagnózissal (autizmus és más pszichiátriai diagnózis) rendelkező személyek egészségügyi és tartós, lakhatást nyújtó
szociális ellátásának biztosítása;
– a súlyosan halmozottan fogyatékos, speciális szükségletű betegek ellátásához
szükséges sajátos működési feltételek (személyi és tárgyi feltételek) kerüljenek felülvizsgálatra/lefektetésre az irányadó jogszabályokban, illetve a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek ellátását érintő egészségügyi irányelv kidolgozása stb.59
Foglalkoztatás
A Fot. értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet,
így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás
igényelhető. A munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése
érdekében
– a felvételi eljárás során köteles biztosítani az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet. A munkáltatót ez a kötelezettség abban az esetben terheli, amenynyiben
– a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdette,

https://emberijogok.kormany.hu/download/6/71/32000/Javaslatcsomag_Fuggelek_EJMCS_Fogyatekossagugyi_TMCS_2018_05_22.pdf (Letöltés ideje: 2018. 09. 05.)
58
2017-es civil szervezetek koalíciója által készített, közös List of issues, a Joint Disabled Persons
Organisations (DPOs) and Civil Society Organisations (CSOs) – Submission on Hungary List of
Issues Prior to Reporting
https://www.feszt.eu/projektjeink/nemzetkozi-egyezmenyek-monitorozasa/dokumentumtar/ (Letöltés ideje: 2018. 09. 05.)
59
Javaslatcsomag az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán (Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, 2018), 18–21.
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– az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a
meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és
– azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet.
Aránytalanul nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató működését ellehetetleníti.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében
nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált
munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi
költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.
A Kézenfogva Alapítvány jogsegélyszolgálatának tapasztalatai60 azt mutatják,
hogy a munkavállalással összefüggő panaszok kezelésében a tájékoztató jellegű
jogi tanácsadásra óriási igény mutatkozik, mert általános tapasztalat, hogy a munkaviszonnyal, foglalkoztatással kapcsolatos jogi kérdésekben értelmi fogyatékos,
autista célcsoportunk komoly információhiánnyal küzd. Az érintettek és családjaik, de általában még a szervezeteik sem látják pontosan, hogy milyen feltételekkel és milyen speciális követelményrendszer mellett dolgozhatnak a nyílt munkaerőpiaci, illetve a védett foglalkoztatás keretében a megváltozott munkaképességű/
fogyatékos emberek. A célcsoport tagjainak érdekérvényesítő képessége igen
alacsony, panaszt még súlyos jogsértések esetén sem mernek tenni, a velük szemben elkövetett diszkriminációt legtöbbször fel sem ismerik. Több esetünk is rámutatott az érintettek és hozzátartozóik különös kiszolgáltatottságára a foglalkoztatás területén. A fogyatékos emberek munkavállalással kapcsolatos panaszai
többkomponensűek, számos esetben együttesen jelentkeznek a munkaviszony
létesítésével kapcsolatos státuszkérdések (kizáró, ill. korlátozó gondnokság alatt
álló személy munkaviszony-létesítésének kérdései); a rehabilitációs ellátások (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) mellett fennálló kereseti korlátozásokkal
kapcsolatos kérdések. 61 A gondnoksággal érintett munkavállalók vonatkozásában
precedensértékűnek volt tekinthető, hogy 2010-ben a Kézenfogva Alapítvány
Jogsegélyszolgálata működésének eredményeként egy konkrét ügy kapcsán a bíróság ítéletében állást foglalt arra vonatkozólag, hogy a cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt álló személyek gondnokuk közreműködésével munkaviszonyt
60

Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 50–51.
(http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/esetjogi_tanulmanyfuzet_2014.pdf)
61
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 50–51.
(http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/esetjogi_tanulmanyfuzet_2014.pdf)
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létesíthetnek. A döntésnek azért volt jelentősége, mert az akkori Munka törvénykönyve62 alapján ezzel kapcsolatban két eltérő álláspont volt érvényben, azzal öszszefüggésben, hogy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek
gondnokuk jognyilatkozata útján létesíthetnek-e munkaviszonyt munkavállalóként. Garanciális jelentősége volt annak, hogy a bíróság ítéletének indoklásában
kifejtette: a hatályos magyar szabályozás a kizáró gondnokság alatt álló személyeket nem zárja ki a munkaviszony létesítésének lehetőségéből, így jogukban áll
munkaviszonyt létesíteni – adott esetben értelemszerűen jogviszonyaik létesítésére irányadó, speciális szabályok szerint. (Megjegyzés: Az új Munka törvénykönyve63 ebben már egyértelmű.)
A foglalkoztatás területét érintően számos civil szervezet mutatott rá az észszerű alkalmazkodás jogszabályi szinten történő deklarációjának hiányára (l. pl. a
Kézenfogva Alapítvány esetjogi gyűjteményét). 64 Pozitív változás, hogy a jelenleg hatályos Munka törvénykönyve65 tartalmaz az észszerű alkalmazkodás kötelezettségére vonatkozó rendelkezést, ugyanakkor ennek érvényesítésével kapcsolatosan az érintettek jogvédelmét ellátó civil szervezetek tapasztalatai azt mutatják,
nehéz erre alapozva érvényesíteni, mert a jogszabályok nem mondják ki világosan,
hogy az észszerű alkalmazkodás elmulasztása diszkriminációnak minősül. Az
érvényesíthetőség érdekében a civil jogvédők és az akadémiai irodalom alapján is
hasznos lenne az észszerű alkalmazkodás kötelezettségének szerepeltetése az
Ebktv. rendelkezései között a közvetett hátrányos megkülönböztetés tényállásához kapcsolódóan. 66
Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló Egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálat keretében civil szervezetek részvételével készült
Javaslatcsomag kiemelt területként kezeli a fogyatékos emberek foglalkoztatásra
vonatkozó jogait. A Javaslatcsomag beavatkozásokat sürget a fogyatékos emberek
foglalkoztatása, munkavállalása területén is:
– ösztönző rendszer beépítését az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező
munkáltatók tevékenységébe;

62

1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről.
2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről.
64
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
(http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/esetjogi_tanulmanyfuzet_2014.pdf)
65
2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről.
66
L. Halmos Szilvia, dr. (2016): A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén a doktori értekezés tézisei, Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudomány Kar Doktori Iskola, 269. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/
file/T%C3%A9zisek_Halmos_2016jan11.pdf
63
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– a fogalmi meghatározások, illetve a jogviszony létesítésének feltételeinek rendezését a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával
összefüggésben; javasolja továbbá a túlhaladott fogalmak/meghatározások felülvizsgálatát és törlését a jogszabályokból (pl. szellemi károsodás, testi, szellemi fogyatékos stb.);
– a támogatott döntéshozatal szerepének rendezését a foglalkoztatás területét
érintő joganyagban; a fogyatékos személyek foglalkoztatásának bővítését a közszférában;
– a fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatos szemléletformáló programok kialakítását, támogatását;
– az üzemorvosok képzésébe szükséges és indokolt lenne felvenni a fogyatékossággal élő munkavállalókkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását stb. 67
Lakóhely, önálló életvitel
Mint ahogy a fentiekben már részletes bemutatásra került a Fot. legnagyobb horderejűnek tekinthető módosításainak ismertetésénél: az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény 2010-ben módosította a
Fot.-ot, új tartalomként beiktatva „Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló
életvitel” cím alatt hazánkban a férőhelykiváltási folyamatot indító rendelkezéseket,68 amely rendelkezések 2011. január 1-jén léptek hatályba. E rendelkezések hatálybalépését követte 2011-ben a 257/2011. (VII. 21.) Korm.határozat elfogadása
a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. 69
A támogatott lakhatás szolgáltatásra irányadó rendelkezések a 2012. évi CXVIII. törvény az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról elfogadásával 2013. január elsején léptek hatályba, a Szociális Törvénybe70 2015. január 1. hatállyal került be az a rendelkezés, amely megtiltotta (bizonyos
67
Javaslatcsomag az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán (Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, 2018), 15–18.
68
Fot. 17. § (2)–(5) bekezdés, beiktatta a 2010. évi XXXIX. törvény, a (4) bekezdést pontosította a
2010. évi CLXXI. törvény.
69
Megjegyzés: Ezt a stratégiát váltotta fel 2017 évben a 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat alapján
elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció.
70
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) módosult a az egyes
szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvénnyel:
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása. A Szt. 57.
§ (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást)
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kivételekkel) az ápoló-gondozó célú új intézményi férőhelyek létrehozását. Ezen
rendelkezések értelmében a fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek számára az ápolást, gondozást nyújtó intézményi és ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást
– nagy létszámú intézmény átalakítása esetén, támogatott lakhatás formájában
kell nyújtani (legfeljebb 6 fős, legfeljebb 12 fős lakhatás céljául szolgáló ingatlanokban, illetve megengedett a maximun 50 fő ellátását lehetővé lakhatás céljául
szolgáló ingatlanban a szolgáltatásnyújtást);
– új intézmény vagy új férőhely létrehozása esetén a támogatott lakhatás kiscsoportos formájában (legfeljebb 6 fős illetve legfeljebb 12 fős lakhatás céljául szolgáló ingatlanokban) kell nyújtani;
– kivétel a fentiek alól, hogy az 50 főnél alacsonyabb férőhelyszámú fogyatékos,
pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek otthona 50 férőhelyig bővíthető ápolást, gondozást nyújtó intézményi formában is.71
Az Országgyűlés 15/2015. (IV. 7.) OGY-határozata az Országos Fogyatékosságügyi Programról és a 1653/2015. (IX. 14.) Kormányhatározat az Országos
Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó
Intézkedési Tervéről stratégiai célokat és irányokat, határidőket rendelt a kiváltási folyamathoz.
A szabályozás történeti előzményei: a nagy intézmények átalakítása, a kiscsoportos lakóformák kialakulása a ’80-as évek közepén indult meg Magyarországon.
Ez volt az az időszak, mikor a szocialista államberendezkedés lazulni kezdett a
szovjetunióbeli változások hatására, lassan megnyíltak a határok, és a rendszerváltás előtti utolsó pillanatokban megjelent az a törvény, melynek alapján lehetségessé vált civil szervezeteket létrehozni, teret adva így az alulról jövő társadalmi
kezdeményezéseknek. Ennek eredményeképpen egyre több magyar szakember és
szülő látogathatott a Lajtán túlra, ahol megtapasztalhatta, hogy nemcsak a nagy
intézeti létforma létezik, hanem vannak olyan szolgáltatási struktúrák is, ahol a
lakhatás, a foglalkoztatás és a szabadidő eltöltése más-más térben történik, az adott
települések kultúrájához igazodó formákban.
Mindezek eredményeképpen a folyamat két oldalról indult el: az akkor még
önkormányzati fenntartású nagy létszámú intézmények oldaláról, illetve a frissen
létrejövő alapítványok, egyesületek vonalán. A nagy intézmények mellett vagy ud-

„e) a támogatott lakhatás…” (nyújtja), 6–7. §. Az Szt. a következő 75. §-sal és azt megelőzően a
következő alcímmel egészül ki: „Támogatott lakhatás 75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos
személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott
önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja…”
71
Szoctv. 66/A. § (1)–(3) bekezdés. Beiktatta: a 2014. évi CI. törvény 6. §-a. Hatályos: 2015. I. 1-től.
Módosította: a 2016. évi CLXVI. törvény 22. §-a (2) b).
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varán felépültek az első, úgynevezett félutas házak, amelyekben állandó vagy átmeneti jelleggel költözhettek ki az első lakók. Civil oldalról pedig főleg középosztálybeli szülők által létrehozott alapítványok, kis egyesületek kezdtek heroikus
munkába, hogy felépítsék az első otthonokat a családban élő fogyatékos emberek
számára. Az első nagyszabású program, ami ezt a két folyamatot támogatta, 1996ban indult el: a Kézenfogva Alapítvány által szervezett Fészek program keretében
36 civil szervezet fenntartásában 50 házba-lakásba több mint 500 értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos ember költözhetett 2002-ig. Ezzel párhuzamosan a Soros Alapítvány is elindította az önkormányzatok által működtetett
otthonok támogató programját (l. Kozma–Petri–Balogh–Birtha, 2016; Zászkaliczky, 1998).72
A civil szolgáltatási fejlesztési programok hatására 1998-ban jelent meg az első
pályázati program, amely lakóotthonok kialakítását célozta, s 84 lakóotthont jött
létre 2006-ig a rendelkezésre álló forrásokból. Ebből a forrásból felújításokat is fedeztek.
2001 és 2004 között az úgynevezett Kastély-program az államosítás során műemlék jellegű épületekben, kastélyokban létrehozott szociális otthonok felújítását,
bővítését támogatta. Az önkormányzatok címzett támogatást igényelhettek a Belügyminisztériumtól annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek meg tudjanak felelni. A forrásokból az idős és fogyatékos emberek ápolását, gondozását
nyújtó intézmények, valamint a pszichiátriai betegek, illetve a fogyatékosok rehabilitációs intézményeinek férőhelybővítése zajlott. Ebben az időszakban indult el
a szállítást és a személyi segítést nyújtó támogató szolgálatok modellkísérleti programjának kidolgozása, a jogszabályi feltételek megteremtése és a szolgáltatás beindítása.
A 2004-től elindult előkészítés után 2007-ben kezdődött a családokat és a családban élő fogyatékos személyeket támogató Fecske (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás) Szolgálat kísérleti programja a Kézenfogva Alapítvány vezetésével.
2008-ban a Regionális Operatív Program támogatásával szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése kezdődött, valamint kiírták a KMOP 4.4.1 (Bentlakásos intézmények kiváltása) pályázatot. Ebben a pályázati konstrukcióban azonban még lehetővé tették volna nagy létszámú
intézmények létrehozását. Ezt az opciót széles társadalmi tiltakozás akadályozta
meg (Andráczi-Tóth és mtsai, 2004).

72

Kozma Ágnes – Petri Gábor – Balogh Attila – Birtha Magdolna: Az Európai Unió támogatásainak
a szerepe az intézménytelenítésben és a férőhelykiváltás eddigi tapasztalatai, Budapest, Társaság a
Szabadságjogokért, 2016; Zászkaliczky Péter (szerk.): A függőségtől az autonómiáig, Budapest, Soros
Alapítvány – Kézenfogva Alapítvány, 1998.
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Közben a jogszabályok is változtak, követték a szakma fejlesztési folyamatait.
2011. január 1-jét követően a Szociális Törvény 66/A. §-ának értelmében új intézmény vagy új férőhely létrehozása már csak támogatott lakhatás formájában lehetséges. Ebben az évben megjelent az intézményi férőhelykiváltásra irányuló országos stratégia is, amely átfogó elveket fogalmazott meg. A 1257/2011. (VII. 21.)
kormányhatározat dokumentuma és annak melléklete, a „Stratégia a fogyatékos
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról” (a továbbiakban: Stratégia) a 2011–2041 között tervezett kitagolással
kapcsolatos kormányzati szándékokat fogalmazza meg. A stratégiát 2017-ben kisebb mértékben módosították.
Elindult a szolgáltatások centralizálása a szociális szolgáltatások területén is. A
2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő
szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba
kerültek, így a fogyatékos személyek szakosított ellátásai is. A 2012. évi CXCII.
Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról 2013. január 1-től az eddig önkormányzati fenntartásban működő intézmények állami átvételéről rendelkezett. Az új fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)
nevet kapta. A változás a gyermekvédelmi, fogyatékos, szenvedély- és pszichiátriai betegek szakosított intézményeit érintette. A szolgáltatások túlnyomó többsége
állami tulajdonba került.
A 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat (Stratégia) kötelezte az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) felállítására az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetőjét. Az IFKOTT 2011. augusztus 11-én alakult meg, a Testület munkájában a fogyatékossággal élő emberek, az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek, a szociális háttérintézmények, a szociális és
gyógy pedagógiai felsőoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartók vesznek részt.73 A kiváltási pályázat előkészítése során az IFKKOT feladatai
közé tartozott a pályázók által beadott Megvalósíthatósági Tanulmányok (MT)
elővéleményezése, szakmai javaslatok megfogalmazása a pályázatok kapcsán, a
fejlesztések monitorozása, az intézményi átalakulás során fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának és a szakemberképzési terveknek a véleményezése, végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, a teljes transzparencia biztosítása, Intézményi Átalakítás Cselekvési Terv
kidolgozása. A TIOP-3.4.1 pályázati kiírás a pályázat benyújtásának előfeltételéül
szabta az IFKKOT támogató nyilatkozatának meglétét, ami megnövelte a testület
előzetes szakmai értékelő munkájának jelentőségét.
2017-ben a 1023/2017. (I. 24.) Korm.határozat alapján elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férő73

L. http://szap2.nrszh.hu/web/szocialis-agazati-portal/kivaltast-koordinalo-testulet

Rendszer és váltás.indd Sec11:411

2018. 10. 17. 11:11:14

412 | Egyház és közösség – A civil világ cseppjei
helyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciónak
5 pontja pontosan rögzíti az IFKKOT szerepét és hatáskörét, a részt vevő tagok
körét: a testület a lakók életminőségének változását követi nyomon az intézményből történő kiköltözés stratégiai támogatásától kezdve a támogatott lakhatásban
való életen át az önálló lakhatás megteremtéséig. A testület a kiváltásba bekapcsolódó pályázók benyújtott szakmai programjainak, intézményiférőhely-kiváltási
terveinek értékelésében, a megvalósítás folyamatához kapcsolódó szakmai módosításokat illetően véleményezési joggal rendelkezik. Véleményezi továbbá a rehabilitációs intézmények fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket. Figyelemmel kíséri az állami fenntartó ellátásszervezési tevékenységét.74 2017. március 9-én alakult
újra az IFKOTT,75 a testület tagjai:76 a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsából egy képviselő, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács két képviselője, az
ENSZ nemzeti emberi jogi intézményének egy képviselője, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Kiváltás Koordinációs Irodája egy képviselője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy képviselője,
az egyházi és önkormányzati fenntartók egy-egy képviselője, az Országos Szociálpolitikai Tanács Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégiumának elnöke,
az EU tervezési területének egy képviselője, a képzőintézmények egy képviselője,
az Emberi Erőforrás Minisztériuma szakmai főosztályainak három képviselője és
elnöke, a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár.
A stratégia elfogadását követően, uniós segítséggel elindultak a fejlesztési programok. 2012. január 27-én írták ki a TIOP-3.4.1. A-11/1 Bentlakásos intézmények
kiváltása „A” Szociális intézmények komponensét. 6 pályázatot fogadtak el: a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete; a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Pszichiátriai Részlege (Berzence), a Kalocsa Város
Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona; a Mérki Ápoló-gondozó Otthon
és Fogyatékos Személyek Otthona; a Szentesi Aranysziget Pszichiátriai Otthon és
a Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat Ápoló-gondozó Otthona kitagolási projektjét, mintegy 700 férőhely kiváltására.
Az FSZK és konzorciumi partnere, a Kézenfogva Alapítvány TÁMOP-5.4.51/11-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projektben létrehozta, majd a projektzárását követően is működtette az intézményiférőhely-kiváltást támogató mentorhálózatot, melynek feladata a kiváltási pályázatok előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása volt.

74

http://www.kormany.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megalakult-a-fogyatekos-intezmenyek-kivaltasat-koordinalo-testulet
76
http://www.kormany.hu
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2015. október 15-én minden, a férőhelykiváltási pályázatban részt vevő intézményben lezárult a mentorálási folyamat (FSZK, 2015), decemberben pedig az intézményiférőhely-kiváltási projektek szimbolikus zárása is megtörtént.
A legfrissebb fejlemények eredményeképpen felgyorsulni látszanak az események, ami a nagy lehetőségek mellett legalább akkora kockázatot is rejt magában.
2023-ig a kormány kötelezettséget vállalt 10 000 fogyatékos ember 2023-ig történő kiköltöztetésére. Ehhez az Európai Unió 77 milliárd Ft támogatást nyújt. Az
első körben 29 nyertes pályázatott fogadott el a kormányzat. A következő pályázati kör előkészítése jelen cikk írása idején is folyik.
A Fot.-törvény megalkotásának idejében még csak egy óvatos szándék jelent
meg, hogy 2010-ig át kell alakítani a bentlakásos szolgáltatásokat, de 2010 után
határozott és markáns kormányzati szándék jelentkezett az intézményrendszer
teljes átalakítására. Sajnos a családban élő fogyatékos emberek lakhatási igényei
elkerülték az uniós programok szervezőinek figyelmét.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Fot. jelen címszó alatt tárgyalt célterületének megvalósításához a civil szervezetek – függetlenül a fentiekben hivatkozott testületekben való részvételüktől is – széles eszköztár alkalmazásával (képzések, módszertani anyagok kidolgozása, közvélemény-formálás, modellprogramok,
a támogatott lakhatás szabályozásával összefüggő problémafeltárás és javaslatok
kidolgozása, a kiváltást érintő jogszabályok, stratégiai koncepciók véleményezése,
nemzetközi gyakorlatok adaptációja, aktív érdekvédelem és érdekérvényesítés) a
kezdetektől aktívan hozzájárulnak.

A JOGOK KATALÓGUSÁNAK ÉRTÉKELÉSE CIVIL SZEMSZÖGBŐL
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény (Fot.) és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény s az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007.
évi XCII. törvény (ENSZ-egyezmény) összhangjának megteremtése érdekében vált
szükségessé 2013 évben a Fot. módosítása, melyhez a koncepció kidolgozásában
részt vett a fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással
érintett kormányzati szakértőkből álló munkacsoport.77 A Fot.-ban foglalt jogok
katalógusa ekkorra már sok tekintetben elavultnak, hiányosnak volt tekinthető
az azóta egyre modernebb, hatékonyabb, mind nagyobb koherenciát mutató
magyar, európai és nemzetközi antidiszkriminációs joganyaghoz képest.78
77

Megjegyzés: végül a 2013. évi LXII. törvény néhány – bár vitathatatlanul jelentős – módosítást
vezetett be, de nem került sor a Fot. átfogó módosítására a tervezettek szerint.
78
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18.
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A Kézenfogva Alapítvány módosítási koncepciót dolgozott ki jogi szakértők bevonásával „Javaslatok fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és az Országos Fogyatékosügyi Program módosításához” címmel – e módosítási koncepcióban79 a Kézenfogva Alapítvány több
olyan javaslatot fektetett le, amelyek nagy része sajnos végül nem épült be Fot.
rendelkezései közé (megjegyzendő, hogy aktualitásukat máig sem vesztették el).
„Az érdekérvényesítési anyag legfontosabb célja az volt, hogy a fogyatékos vonatkozó európai és nemzetközi normák által használt fogalmak és a társadalmi egyenlőséget szolgáló jogintézmények végre bekerüljenek a Fot. szövegébe. Az anyag
elkészítéséhez támpontként szolgált a jelentősebb antidiszkriminációs jogi hagyománnyal rendelkező egyes országok – különösen: Egyesült Államok, Nagy-Britannia
– vonatkozó jogszabályainak és gyakorlatának elemzése. Az anyag fókuszpontjai a
következő módosítási javaslatokra estek:
– A fogyatékosság Fot.-beli definícióját újra kell alkotni a Keretirányelv és az
ENSZ-egyezmény fényében. Feltűnő hiányosságként mutatkozik, hogy a magyar
definíció nem tett említést a pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyekről.
– Elengedhetetlen lenne az ésszerű alkalmazkodási kötelezettség bevezetése, amely
teljes mértékben hiányzik a Fot.-ból, és csak igen töredékesen jelenik meg a magyar
jogban. Ezzel párhuzamosan a hozzáférhetőség (akadálymentesség) újradefiniálására is szükség van. Egyértelművé kell tenni, hogy az ésszerű alkalmazkodás, valamint a hozzáférhetőség kialakításának elmulasztása diszkriminációs tényállás.
– Fontos meghatározni a Fot. és a fogyatékos személyekre vonatkozó egyéb jogi
normák pontos viszonyát (különös tekintettel az Ebktv.-re, valamint a fogyatékos
személyek támogatásairól szóló jogszabályokra).
– Szükséges az ENSZ-egyezménynek megfelelően konkretizálni és bővíteni a fogyatékos személyek jogorvoslati lehetőségeit.”80
– A fogyatékos személyek családjának és közvetlen támogató környezetének
támogatása: A Javaslat érvelés amellett, hogy a fogyatékos személy családtagja és
közvetlen támogatói – éppúgy, mint maguk a fogyatékos személyek – a formális
egyenlő bánásmód szintjét meghaladóan is kedvezményezettjei legyenek a tényleges esélyegyenlőséget célzó intézkedéseknek. Az erre vonatkozó javaslat azt célozta, hogy szövegszerűen kerüljön rögzítésre a Fot.-ban: a fogyatékos személy
családjának és közvetlen támogató környezetének legyen joga arra, hogy a fogyatékos személy nevelése, gondozása, támogatása terén segítséget kapjon az államtól
79

A koncepció bemutatását l. Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében
működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18–19.
80
Halmos Szilvia (szerk.): Esetjogi tanulmánykötet – Az értelmi fogyatékos, autista és halmozottan
fogyatékos emberek számára a Te Jogod Te Életed! című projekt keretében működtetett jogsegélyszolgálat tapasztalatai, Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2013, 18–19.
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és a társadalom tagjaitól, kiemelve, miszerint különös támogatásban kell részesülniük a fogyatékosnak diagnosztizált magzat szüleinek.81
– A fogyatékos személy Fot.-ban rögzített jogai egészüljenek ki, tekintettel
arra, hogy az ENSZ-egyezmény a fogyatékos személyek jogainak jóval bővebb katalógusát adja, mint a Fot., ezért a hivatkozott javaslat szerint szükséges volna,
hogy a jogok listája bővüljön ki a következő jogok deklarálásával (amelyek tartalmi meghatározását is tartalmazta a javaslat):
Az élethez való jog; az önrendelkezéshez és a személyes szabadsághoz való
jog; a politikai jogok, az egyesülési jog; a házasságkötéshez és családban éléshez
való jog; az információs jogok. 82
2013-ban ugyan sor került a fogyatékosság fogalmának újradefiniálására az
ENSZ-egyezménynek megfelelően, és a fogyatékossági támogatás összege nőtt, de
a fenti javaslatok szerint sürgetett átfogó, koncepcionális módosítás elmaradt (kimaradt az észszerű alkalmazkodás követelményének normába foglalása, elmaradt a Fot. és a fogyatékos személyekre vonatkozó többi jogszabály viszonyának
tételes jogi rendezése, elmaradt a jogorvoslati rendszer korszerűsítése, a nemzetközi és európai normákhoz való igazítása stb.). 83
Az azóta eltelt időben számos civil szervezet és akadémiai szakértők álláspontja továbbra is az, hogy Fot. átfogó módosítása – az elmúlt 20 évben történt szabályozási környezet változásai tükrében (az ENSZ-egyezmény elfogadása, az Egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadása, az ágazati törvények jelentős
módosulása, számos európai irányelv hatálybalépése) – valóban szükségszerűvé
vált.
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Sütő Teréz

Idősek – érdekvédelem – civil világ Sopronban
Nem csak a Szociális Törvény, a soproni Idősek
Európai Háza Alapítvány is 25 éves

A Soproni Vöröskereszt lővéri tagszervezetében tevékenykedett kezdő nyugdíjasként dr. Hegedüs Ödönné, Mária néni, aki maga köré gyűjtötte a fiatal nyugdíjasokat, hogy részt vegyenek a Vöröskereszt karitatív munkájában. Agitáltak véradásra, látogatták az idős, ágyban fekvő betegeket, szorgalmazták egy szociális bolt
megnyitását. Felelősséget érzett nemcsak a nyugdíjasokért, hanem Sopron város
valamennyi lakójáért. Kifogyhatatlan ötlettárából a város közéletének minden területére volt javaslata, jobbító szándékú ötlete.
Engem 1979-ben, a járási-városi egészségügyi osztályok összevonását követően
neveztek ki a város szociálpolitikáért felelős vezetőjévé. Első látogatóim között volt
Mária néni, aki jól szemügyre vett, és így szólt: „Sok közös ügyünk lesz!” Biztosan
meglepődve néztem rá, mert azt mondta: „Tudod, kislányom (édesanyámmal volt
egykorú), a generációk különböznek, de a vágyaik nem.” Hamarosan tiszteletbeli
klubtaggá fogadtak, majd az általa alapított s a Győri Törvényszék Pk. A.50.538/1993/
43.számú végzésével is jóváhagyott Idősek Európai Háza Alapítvány kuratóriumi tagja lettem. Meg kellett ígérnem: ha bármi történik vele, folytatom az alapítványi munkát, így 2000. január 4-én bekövetkezett halála óta az alapítvány elnöke vagyok. Az Alapítvány célja többek között „az idős ember megóvása az
elszigetelődéstől, a magánytól. Előmozdítani testi-lelki jólétüket, hogy azok a szellemi energiák – élettapasztalat, bölcsesség, tudáshalmaz –, amelyek bennük megvannak, kamatozzanak városunk, hazánk és egész Európa javára”.
1991-ben, mikor az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjává minősítette, elsőként Sopronban tartottuk meg ezt a napot, de később országos mozgalommá és
a határon túli magyar nyugdíjasok találkozójává vált.
Évente több száz idős ember érkezik október környékén a városunkba, amikor
éjszaka is daloló, jókedvű nyugdíjasokkal találkozhatunk az Erzsébet kert és a
kollégiumok környékén. Azok a csoportos produkciók, amelyeket itt előadnak a
maguk és társaik szórakoztatására, mutatják, hogy a gyerek- vagy fiatalkorban
megszerzett képességek évtizedes kihagyás után újra előadói színvonalra emelhetők. Ugyanez mondható el a kiállításon látható, szemet gyönyörködtető alkotásokról is.
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Az eltelt évek alatt szoros kapcsolatok jöttek létre a hazai és a határon túli nyugdíjasklubok között. 2017-ben már a huszonhatodik Idősek Nemzetközi Kulturális
Találkozóját szerveztük, most is több mint 500 résztvevővel: 52 fellépő (köztük 14
felvidéki és erdélyi csoport) és 29 kiállító mutatta be a tehetségét. Rendezvényünk
kiemelt eseménye nemcsak a soproni és a magyarországi, hanem a határon túl élő
magyar nyugdíjas lakosságnak is, akiket évtizedek óta a fellépők és a kiállítók között is köszönthetünk. Sopronba „hazajárnak.”
Ezek a találkozók afféle hagyományőrző kulturális seregszemlék, melyeken a
szereplők évről évre mind felkészültebbek. Hivatásos alkotókat is meghazudtoló
színvonalra fejlesztették ezeket az igényes koreográfiájú előadásokat. Karvezetők
által felkészített énekkarok, színdarabok, szavalatok teszik élvezetessé a hallgatóság és a szereplők számára is a találkozókat.
A hallgatóság az előadott művek által régi népszokásokkal, népdalokkal ismerkedhet meg, ami a különböző generációkat is közelebb hozza egymáshoz. A résztvevők mindig sok élménnyel térnek haza Sopronból, s megígérik, hogy újra eljönnek. Büszkék vagyunk rá, hogy városunk példáját követve ma már az ország
számos pontján megszervezik az Idősek „ki mit tud”-ja rendezvényeit.
Alapítványunk célul tűzte ki egyebek között „fórumok és konferenciák megszervezését az időskor egészségügyi és társadalmi problémáival kapcsolatban, időseknek
és szakembereknek egyaránt”.
Alapítványunk 21 éven át szervezett Országos Szociálpolitikai Szakmai Konferenciákat Sopronban a szociális irodával és a város szociális intézményeivel közösen. E konferenciák témáját mindig a szakterület legégetőbb problémájából választottuk, gyakran uniós jelmondatokhoz kapcsolódva. A konferenciák rangját
jelzi, hogy az érintett téma kiváló szakembereit nyertük meg előadóknak.
12 esztendeig az Országos Idősügyi Tanácsban is tevékenykedtem mint önkormányzati szakértő, ezért kihelyezett ülés keretében több évig az Idősügyi Tanács is részt vett a konferenciáinkon. Hasznos volt, mert az előadók által megfogalmazott problémákat, javaslatokat így rövid úton továbbították a jogalkotók felé.
A soproni konferenciák specialitása, hogy mindegyiket egy ausztriai tanulmányút zárja, ahol a témához kapcsolódó intézményeket tekintünk meg. Jártunk hajléktalan ellátást biztosító, illetve fogyatékosokat, szenvedélybetegeket, időseket
ápoló intézetekben is.
2017-ben a huszonegyedik Idősügyi Tudományos Szakmai Konferenciát „Változások az idősellátásban – Méltósággal megöregedni” címmel hirdettük meg.
Konferenciánk indító ötletét a 20 éves Soproni IKVA Otthon adta. Az emelt szintű intézet átadása is a konferencia keretében történt 1997-ben, ezért gondoltuk,
hogy egy szakmai tanácskozás a legméltóbb emlékezés az idősellátás 20 éves változásainak megbeszélésére. A szervezés közben aztán egyre több kerek évfordulóra derült fény: például 50 évvel ezelőtt kísérletként Sopronban indult el a házi
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segítségnyújtás dr. Egerváry Jánosné nyugdíjas szociális előadó kezdeményezésére, aki 97 évesen ma is szellemi frissessége teljében emlékszik mindenre, de mivel
egyedül él, a házi gondozói szolgálat biztosítja számára, hogy méltóságban, az otthonában élhesse idős napjait. További jó egészséget kívánunk neki!
A konferencia témái, előadásai áttekintették a 20 év változásait az idősügyben,
és az új szabályok, a várható változások is napirendre kerültek. Az előadások a
www.soszi.sopron.hu honlapon, a Rendezvény / „Változások az idősellátásban!
Méltósággal megöregedni” című konferencia meghívójának alsó sorára, „Az előadások itt tekinthetők meg” szövegre kattintva olvashatók. A harmadik nap szakmai programja keretében a bécsi Szent Barbara Idősotthonnal és az ott folyó szakmai munkával ismerkedhettek meg a konferencia vendégei.
Előző évben a konferencia tanulmányútja egy burgenlandi hospice-házba, Nezsiderbe vezetett. Itt egy magyar–osztrák határon átnyúló uniós projekt alapján részesültek felkészítésben az intézeti dolgozók: nemcsak az ápolók, hanem a portástól a szakácsig, az anyagbeszerzőtől a takarítóig mindenki. Alapelvük, hogy az
összes dolgozónak rendelkeznie kell azokkal az ismeretekkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a végső stádiumban lévő betegek szeretetteljes légkörben távozhassanak.
A soproni konferenciák témáiból csak néhányat emelnék ki: 2003-ban „A fogyatékosok és időskorúak esélyei” című nemzetközi konferenciára meghívtuk
előadónak Sopron valamennyi testvérvárosát, ahol bemutatták a saját gyakorlatukat. Ezután az ő invitálásukra akkreditált továbbképzésnek minősülő tanulmányutakat szerveztünk Sopron testvérvárosaiba: Kemptenbe, Bolzanóba, Rorsachba,
és a romániai Medgyesre.
A strasbourgi Gerontológiai és Geriátriai Intézetben a demenciában szenvedő
idősek ellátását tanulmányoztuk Berthel professzor közreműködésével, s ennek a
hatására 2002-ben kutatást végeztünk Sopronban a 65 év felettiek demencia-érintettségéről. Az otthonukban élőknek 17%-a, a bentlakásos idősek otthonában
élőknek pedig 35%-a minősült érintettnek a demencia szempontjából, ami előre
jelezte, hogy tenni kell valamit, mert Sopron öregedő város. Akkor még egészségügyi és szociális osztályvezetőként dolgoztam. A felmérés eredményeként terv
készült egy Soproni Gerontológiai Hálózat kiépítésére, de az új önkormányzati
testület takarékosságból ezt az előterjesztést levette a napirendről.
A városházáról nyugdíjba vonultam, de nem nyugalomba: 7 évig dolgoztam
még idősügyi szakértőként a szociális ügyeket intéző, különböző nevű minisztériumokban, s továbbra is aktívan tevékenykedem az alapítványi munka terén.
2012-ben partnereket, önkéntes segítőket kerestem ahhoz, hogy 10 évvel később
megismételjem a 65 év feletti soproniak demenciában való érintettségének vizsgálatát, de az is érdekelt, hogy más szociális-gazdasági környezetben milyenek
ezek a mutatók. Találtam is partnert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Cserbán
Józsefné módszertaniintézet-vezető személyében. Mind Sopron, mind Mátészalka
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városában 200-200 főt választottunk ki véletlenszerűen a normál idős populáció
köréből, így mérhetővé vált a demencia gyakorisága. A két városban lebonyolított
felmérés kérdőíves vizsgálattal készült. A demencia kockázatának meghatározására az „Órarajz” teszt mellett a Folstein által kidolgozott „Mini Mental State
Examination” validált magyar változatát használtuk, amely ma nemzetközi szinten is a leggyakrabban alkalmazott gyors kognitív teszt, és alkalmas a demencia
első szintű szűrésére. A dependencia fokát a mindennapi tevékenységek elvégzését
mérő Katz-féle kérdőív módosított európai verziója alapján mértük.
A vizsgálat eredményét a 2002-es soproni vizsgálattal is összehasonlítottuk:
2002-ben az otthonukban élő 65 év feletti soproniak 17%-át, 2012-ben 28%-ukat
érintett valamilyen mértékben a demencia. A bentlakásos intézetben élőknél a
2002-ben mért 35%-os arány 2012-re 61,5%-ra emelkedett, s megnőtt a súlyos fokú
demenciával érintettek aránya, ami jelentős ápolási, gondozási szükségletet jelent.
A 2012-es soproni és mátészalkai összehasonlító vizsgálat eredménye: Sopronban
28%, Mátészalkán 18% a demenciával küzdők aránya. A kutatás fontos eredménye, hogy az érintettség a gazdasági-társadalmi különbség szempontjából nem
mutat szignifikáns eltérést: a betegség nem válogat. Szignifikáns hatást az életkor
gyakorol rá. Sopronban a 65 év felettiek aránya 10 év alatt 25,5%-kal nőtt.
A vizsgálat idején Sopronban a 75 év felettiek aránya 45,8%, Mátészalkán 29,6%
volt.
Mindkét városban a demenciában szenvedők 11,2%-a él bentlakásos intézetben,
ami jelzi, hogy a betegek otthoni ellátása nem megoldott, a családok nem képesek
biztosítani a súlyos fokú demenciával küzdők felügyeletét.
2013-ban a „Demens betegek ellátásának kihívásai – Egészségügyi, szociális és
társadalmi feladatok” című soproni konferencián a hallgatóság elfogadott egy Demencia-stratégia nevű tervezetet, melyet továbbítottunk a döntéshozók felé, de
még nem kaptunk választ. Azóta úton-útfélen – konferenciákon, kiadványokban
– mindenütt közzéteszem a soproni kutatás tapasztalatait, hátha meghallják, mert
az időskori kóros feledékenységben élők növekvő aránya és az őket gondozó családok súlyosbodó terhei nem csak a soproniakat érintik.
A demens betegeket gondozó családokat addig sem lehet magára hagyni, amíg
felső szinten történik valami: Menyhárt főorvos kezdeményezésére, franciaországi mintára először Győrben nyílt Alzheimer Café, ami a helyi viszonyokra adaptált Alzheimer Café-hálózat első bázisa. Itt a demens betegek és hozzátartozóik
kávéházi körülmények között találkozhatnak havonta olyan szakemberekkel, akikkel – az előadásokon túl – az egyéni problémáikat is megbeszélhetik.
A soproni Pannónia Hotelben 2015. október 16-án, a „Méltó élet minden korban” című konferencia keretében indítottuk el az Alzheimer Cafét a Sopron Egészségügyéért Alapítvány támogatásával, az Idősek Európai Háza Alapítvány kezdeményezésére.
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Konferencia, Sopron

A 3 éve működő soproni Alzheimer Cafét 80-100 fő látogatja rendszeresen, ami
jelzi: nagy igény van arra, hogy szakemberek bevonásával őszintén beszéljünk a
tabuként kezelt demenciáról, az Alzheimer-kórról. Ez idáig 26 féle témában hangzottak el az időskori kóros feledékenységhez, annak megelőzéséhez kapcsolódó
témájú előadások. A mellékletben „Hogyan szervezzünk Alzheimer Cafét” címmel összegyűjtöttem a soproni tapasztalatokat.
Közismert, hogy milyen fontos a mozgás szerepe az érrendszeri eredetű demencia megelőzésében, ezért április 7-én, az egészség világnapján Sopronban is elindítottuk az Országos Gyalogló Idősklub mintájára a Soproni Gyalogló Idősklubot. Hetente 2 alkalommal, csütörtökön és szombaton szakképzett túravezetőkkel
gyalogolunk olyan terepen, amelynek szakaszai az idősek teherbírásához igazodnak. Társaságot is jelentenek ezek az alkalmak az érdeklődőknek, ami magányos
idősek számára legalább olyan fontos, mint a mozgás. A legszorgalmasabb gyaloglókat az Alzheimer Caféval együtt szervezett szív világnapján megjutalmazzuk
az Egészséges Városok Soproni Szervezetével közös rendezvényünkön, miközben
tovább folytatódik a gyaloglás.
Alapítványunk egy sikeres pályázatnak köszönhetően szeptemberben, az Alzheimer-világhéten Erdélyben népszerűsíti az Alzheimer Café-hálózatot és a gyalogló idősklub-mozgalmat, a soproni Kéknefelejcs Dalkör nyugdíjasai pedig a zene
gyógyító energiáit viszik Erdélybe.
Az önkormányzati és a városban működő egyéb intézetek egészségügyi és szociális szakembereivel való jó kapcsolatunkat tanúsítja, hogy nemrég két uniós projektben való közreműködésre is felkérést kaptunk:
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A soproni gyaloglóklub

1. A Kurucdombi városrész rehabilitációs projektjében „Idősbarát Programok”
címmel 8 hónapos előadás-sorozatot indítottunk egészségügyi, bűnmegelőzési,
gyászfeldolgozási és házi ápolási témakörökben, ezenkívül kiadványt jelentettünk
meg az otthonápolásról, melyben külön fejezet szól a demens betegek ellátásáról.
Beindítottuk az Idősvonalat, s önkéntes segítőknek szóló képzést hirdettünk,
amelynek elvégzéséről huszonketten kaptak tanúsítványt.
A „Generációk egymásért” program keretében 2014 adventi szombatjain kisiskolás és óvodás gyermekek készítettek karácsonyi ajándékot a Kurucdombon élő
magányos időseknek. Fantasztikus volt látni, ahogy a gyerekek a nyakig ragasztós
kis kezükkel, rendkívüli szeretettel készítették a 60 angyalkát és az illatos kis zacskókat, melyeket az adventi hangversenyt követően, agapé keretében adtak át az
idős embereknek.
Tanácsadó Szolgálatot működtettünk 8 hónapon át, ahová jogi, szociális és mentálhigiénés problémákkal fordulhattak a problémákkal küzdők. Diétás és Életmód
Klub keretében előadás formájában és a gyakorlatban is bemutattuk az egészséges
táplálkozás főbb ismérveit, hogyan lehet egészséges alapanyagokból is jóízű ételeket előállítani. A program sikerét jelzi, hogy visszavárnak bennünket.
2.) 2015-ben az „Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás
területén” elnevezésű ÁROP-projekt keretében minikonferenciák és kerekasz-
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tal-beszélgetések során tudatosítottuk, hogy az időskorúak számának növekedésével milyen fontos a településen élők számára megteremteni az aktív öregkor feltételeit.
Alapítványunk hetedik éve szervez karácsony előtt a soproni magányos idősek
számára ünnepséget meleg ebéddel, műsorral. Nem könnyű feladat mindig újabb
támogatókat keresni, de az öröm, ami a meghívottak arcáról sugárzik ilyenkor,
minden fáradozást megér.
Ötleteim kifogyhatatlanok, tudok lelkesíteni, támogatókat szerezni a jó ügynek.
Önkéntes segítőim többségükben nyugdíjas szociális és államigazgatási szakemberek, de az Országos Senior Segítők Klubját is megalakítottam, ahová nemcsak
soproni segítőket várok.
Ez a cikk arra is módot adott, hogy bemutassam, miként váltam közigazgatási
szakemberből civil szervezeti vezetővé. Mit adott a civilség? A válaszom: lehetőséget, hogy amit hivatalnokként nem sikerült, azt így megvalósíthassam. Saját
bőrömön érezhetem, hogy a generációk különböznek, de a vágyaik nem.

MELLÉKLET

HOGYAN SZERVEZZÜNK ALZHEIMER CAFÉT
Ajánlás
Segítség azoknak, akik szeretnének Alzheimer Café nevű klubfoglalkozásokat tartani. Az Alzheimer Café nemzetközileg bevált koncepcióját a helyi sajátosságokhoz
lehet igazítani. Az Alzheimer Café nyitott mindenki számára, nincs nyilvántartás,
nincs jelenléti ív, anonim módon bárki részt vehet rajta: betegek, házastársak,
családtagok, barátok, hivatásos egészségügyi és szociális dolgozók (ápolószemélyzet, demens betegek specialistái stb.), egyszóval mindenki, akit érdekel az előadás.

HOL SZERVEZZÜNK ALZHEIMER CAFÉT?
A helyszín mindig ugyanaz legyen, az időpont megválasztása pedig tükrözzön
rendszerességet.
– Legyen könnyen megközelíthető helyszínen, melynek kiválasztásában a biztonságos, barátságos környezet legyen a döntő – ne orvosi rendelőben tartsuk az
összejövetelt;
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– havonta egy alkalommal fi x napon és órában, maximum 2 órányi időtartammal számoljunk;
– nyári szünetben ne tartsunk Alzheimer Cafét;
– tegyünk ki ingyen fogyasztható kávét és aprósüteményeket, frissítőket a résztvevők számára;
– álljanak rendelkezésre az előadásokhoz szükséges eszközök (projektor, laptop).
Az előadások nyújtsanak információt a betegségen kívül a megelőzés területeiről
és minden olyan témáról, amely az érrendszer karbantartását, a mozgást, a társas
kapcsolatok, a rendszeres szellemi tevékenység fontosságát hangsúlyozza.
Kapjanak tájékoztatást a hozzátartozók, hogy kitől, milyen segítséget kérhetnek
demenciában szenvedő rokonuk gondozásában, ellátásában.
A program változatos legyen, és alkalmazkodjon a jelenlévők igényeihez, hogy
mindenki értse.
Meghívandók: egészségügyi és szociális intézmények vezetői, szakemberei, szakorvosok, háziorvosok, ápolási szolgálatok szakemberei, segítők, önkormányzati
vezetők, igazgatási és szociális szakemberek, civil szervezetek, szakmai szövetségek képviselői, nyugdíjasklubok.
– Minden alkalommal meg kell hívni a helyi sajtó egy képviselőjét, kis feljegyzést készíteni havi rendszerességgel a helyi sajtónak az Alzheimer Caféról, időnként pedig az írott sajtón kívül a televíziót is meg kell hívni.
– El kell érni, hogy az információk szájról szájra terjedjenek.
– Keresni kell olyan állandó vagy alkalmi partnereket, akik támogatják az öszszejövetelek szervezését.
Minden egyes alkalommal el kell készíteni a meghívottak listáját a későbbi
meghívások miatt.
Ha szeretne többet tudni, kérdezzen:
dr. Sütő Teréz,
az Idősek Európai Háza Alapítvány Elnöke, a Soproni Alzheimer Café szervezője
suto_@t-online.hu
+36 30 9768 327
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KÖZÖS JELLEMZŐK
A civil szervezetek általában valamely közös érdek, közös sors, szabadidős tevékenység, illetve valamilyen közös szándék megvalósítására jönnek létre, jellemzően önkéntes alapon, természetes személyek elhatározásával. Mivel létrehozásukra és működésükre az önkéntesség a jellemző, viszonylag laza közösségek, igen
kevés alá- és fölérendeltségi viszonnyal, demokratikus működési modellel.
A civil szervezet létrehozása, az oda történő belépés, a tevékenységükhöz való
csatlakozás azonban általában nem érdek nélküli, még akkor sem, ha ezek az érdekek nagyon eltérőek, távoliak, a hétköznapi szükségletek kielégítésétől gyökeresen elszakadva sokak számára különlegesek, extrémek is lehetnek.
Közös jellemzőjük, hogy céljaik nem valamilyen közvetlen anyagi szükséglet
kielégítéséhez kapcsolódnak, hanem erkölcsi értékrend, önmegvalósítási szándék,
valamely közösséghez tartozás igénye jelenik meg abban, ha valaki egy civil szervezethez csatlakozik, vagy ilyet hoz létre. Az emberek általában akkor csatlakoznak valamely civil szervezethez, ha úgy érzik, hogy egy közösség segítséget jelenthet az egyéni érdekeik megvalósításához, vagy ők maguk tehetnek valamit mások
érdekében.
A civil szervezetek tehát egy érdekközösség tagjaiból létrejött, viszonylag alacsony szinten formalizált, mégis szabályozott keretek között, meghatározott rendszerességgel, kiszámítható módon működő szervezeti modellt képviselnek. A szervezeteken belül a jogokat és kötelezettségeket a szervezet tagjai maguk határozzák
meg, mivel azonban nyilvánvalóan közösséghez tartoznak, alkalmazkodniuk kell
mások érdekeihez, szükségleteihez is.
A civil szervezeti lét alapértéke a függetlenség, az önállóság, a sokszínűség, a
kívülről minél kevésbé befolyásolható demokratikus működési rend. Az állam
mint nagyobb közösség ugyanakkor befolyásolni kívánja a civil szervezetek működését. Ideális esetben ez közösségvédelmi, jogszabályi védelmet nyújtó, működési feltételeket segítő céllal történik, rosszabb esetben valamely politikai irányvonal érdekében. Ebben a második esetben a civil szervezeti lét már alig
értelmezhető, hiszen alapvetően politikai formációt, elkötelezettséget jelent, amely
ellentétes a függetlenség alapértékével.
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A civil szervezetek tehát a társadalomnak azok a mikroközösségei, amelyeknek
a tevékenysége túlnyúlik a családi viszonyokon, a közvetlen lakóhelyi környezeten, akár az adott állam határain is, hiszen vannak olyan közös érdekek, amelyek
globális célok megvalósulását segíthetik.
Ezek az emberi közösségek megnyithatnak olyan társadalmi csatornákat, melyeken keresztül az egyének úgy integrálódhatnak a társadalomba, hogy nem kell
a személyes integritásukat feladniuk, nem kell valamely ideológia mentén elköteleződniük, nyitott, autonóm személyiségek maradhatnak, ugyanakkor olyan értékeket kaphatnak a közösségtől, amelyek nem mérhetők pénzben.
A civil szervezetekre alapvetően jellemző az önkéntes munkavégzés, a tagok,
az aktivisták személyes közreműködése a közös célok megvalósításában, az önfenntartásra törekvés. Ugyanakkor kétségtelen, hogy bizonyos tevékenységeikhez
szükséges a társadalom anyagi hozzájárulása: ilyenek a rendszeres szakértői tevékenységek, valamint a közcélú, közhasznú intézmények fenntartása.
A civil szervezetek a maguk demokratikus működési rendjével gyakorlóterei a
politikai érdekérvényesítésnek, a közéletiségnek egy-egy szűkebb körben, sokrétűségük, területi lefedettségük miatt társadalmi szinten mégis jelentősek.
A civil szervezetek sokszínűségük folytán a társadalom lelkiismeretét is képviselik, egyben kontrollálják az állami döntéshozatali rendszer társadalmi hasznosságát.

A TÁRSADALOM MŰKÖDÉSE
A társadalom működése érdekek harca, majd kompromisszumok kötésével a különböző érdekcsoportok érdekeinek egyeztetése, mások érdekeinek befogadása
bizonyos korlátozásokkal, s az egyéni érdekek beillesztése a közös érdekekbe.
A civil szervezetek ebben a rendszerben igen fontos szerepet töltenek be, amenynyiben az adott állam valóban értékeli a társadalmi szabályozás befolyásolásában,
ellenőrzésében végzett tevékenységüket.
A mindenkori „jó állam” az érdekek harcában szabályozó, koordináló, integráló módon vesz részt, a különböző érdekcsoportok között egyensúlyra törekszik
jogalkotással, szabályozó rendszerek, kiegyenlítő, szolidaritási mechanizmusok
létrehozásával.
Ideális esetben a demokratikus állam mechanizmusai hasonlóan működnek,
mint a civil társadalomban, a mindenkori államnak azonban rengeteg érdeket kell
értékelnie, integrálnia, prioritásokat meghatároznia vagy korlátozásokat bevezetnie a közhatalom eszközeivel felruházva, de nem a különböző érdekeket elnyomó,
hanem a társadalmi megegyezésre törekvő módon.
Az államok, a társadalmak szabályozó mechanizmusait is emberek működtetik. Ezeknek az embereknek is vannak személyes érdekeik, értékrendjük, ideológiai meggyőződésük, tudásuk, tapasztalataik, amelyek befolyásolják a tetteiket.
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A demokratikus államgépezet azonban nem lehet egyes érdekcsoportok érdekérvényesítő szervezete; annak kötelessége, hogy érzékelje, értékelje az adott társadalmi folyamatokat, a társadalmi érdekcsoportok helyzetét, közöttük pedig elfogadható, igazságos összhangot, alakítson ki.
A mindenkori államok kötelezettsége a fékek és ellensúlyok rendszerének működtetése mellett a civil szervezetek jelzéseinek, érdekérvényesítő tevékenységeiknek értékelésével a társadalmi béke, az esélyegyenlőség, a társadalmi rétegek
közötti egyensúly fenntartása.

A CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS FOLYAMATA
Az első lépcső a saját egyéni érdekből kiindulva felismerni, hogy vannak másokkal közös érdekek. A felismerést követően a második lépés olyan civil közösség
létrehozása vagy olyan civilekhez való csatlakozás, ahol megjelennek a saját egyéni érdekek is, de egy magasabb szinten, integrált módon.
A civil közösség a maga demokratikus eljárásrendjében befogadja a sajátos egyéni érdekeket, és integrálja azokat. Értelmezi az egyéni érdekeket, megkeresi az
egyéni érdekek közös pontjait, kialakítja azokat az érdekirányokat, amelyek alkalmasak több ember, nagyobb csoportok, adott esetben az érdekközösséggel érintett
valamennyi ember számára szükséges és méltányos változtatások ösztönzésére.
A képviselt integrált érdekek természetesen nem lehetnek ellentétesek a társadalom alapértékeivel, nem okozhatnak hátrányokat mások számára, nem lehetnek
kirekesztőek, nem eredményezhetnek a képviselt réteg számára, mások rovására
indokolatlan előnyöket.
Az integrált érdekeknek elfogadhatóknak kell lenniük más társadalmi érdekcsoportok számára is. A képviselt érdekek elfogadtatásának elősegítésére meg kell
keresni a többi társadalmi réteggel közös érdekeket, hasonló érdekeket képviselő
érdekközösségeket, szövetségeseket kell találni, érdek- és értékalapú szövetségeket
létrehozni, amelyek segítségével a szűkebb csoportérdekek magasabb szintre, nagyobb célcsoport szintjére emelhetők.
Mások számára is érthető, befogadható módon be kell mutatni a képviselt érdekek társadalmi hasznosságát, amely természetesen nemcsak anyagi, hanem morális hasznosságot is jelent.
Szakértői módon, az átélésre alapozva meg kell ismertetni a képviselt érdekeket
azokkal az emberekkel is, akik az adott érdekek lényegét nem értik, nem érzékelik, mert az adott élethelyzet távol áll tőlük.
A politika befolyásolása, a civil szervezet által képviselt érdekekkel kapcsolatos
befogadó attitűd kialakítása alapvetően nem a hivatásos lobbisták, hanem a civil
szervezetek feladata (lenne): a politikai erők, pártok, politikai mozgalmak, partner civil szervezetek, mozgalmak meggyőzése a képviselt érdekek fontosságáról,
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társadalmi hasznosságáról. Következetes, hiteles, jó példát mutató, hatékony, meggyőző, az értékeket bemutató érdekképviseleti tevékenység folytatására van szükség. A társadalmi rétegek és a döntéshozók értelmére, és egyben érzelmeire is hatást gyakorló érdekérvényesítő, megfelelő szakértelemmel is rendelkező szervezet
kialakítására és fenntartására.
A kritika jogának és lehetőségének fenntartása mellett, a helyesnek tartott döntések kialakítása érdekében innovatív, előremutató, szakértői javaslatokat kell készíteni a döntéshozók számára. A képviselt érdekek sérelme esetén hatékony érdekvédelmi tevékenységre van szükség.

A CIVIL SZERVEZETEK FELADATA A TÁRSADALMI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
FOLYAMATÁBAN
Az általuk képviselt érdekcsoport érdekeinek, élethelyzetének, életkörülményeinek megélése során szerzett tapasztalataik átadása, lehetőség szerint a társadalom
minél szélesebb rétegei, de különösen a döntéshozatali mechanizmusokat befolyásoló emberek számára. A döntéshozók elvszerű, meggyőzésen alapuló pozitív
befolyásolása az általuk képviselt érdekek megismertetése és elfogadtatása érdekében.
Elérhető, szakértői ismeretekkel és jó emberi tulajdonságokkal rendelkező, hiteles, elkötelezett emberekből álló szervezeti hálózat kialakítása. Következetes,
kiszámítható, észszerű, racionális, ugyanakkor az érzelmekre is ható társadalompolitikai részvétel, ideológiai elkötelezettség nélkül. Folyamatos, pártpolitikai elkötelezettség nélküli párbeszéd a társadalom más rétegeit képviselő szervezetekkel, a politikai pártokkal, mozgalmakkal.

AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS MÓDSZEREI
Szakértői háttér biztosítása a döntéshozatali mechanizmusban a döntéshozók számára, akár kéretlen formában történő véleménynyilvánítással is. Pozitív, értékalapú, személyes lobbitevékenység hiteles, jól felkészült személyek közreműködésével.
Formális és informális pozitív kapcsolatrendszer kiépítése és működtetése a döntéshozatali mechanizmusban. A társadalom más érték- és érdekközösségeinek meggyőzése, befolyásolása a képviselt érdekek befogadása, elfogadása, támogatása érdekében. A nyilvánosság igénybevételén keresztül a társadalom minél szélesebb
rétegeinek megnyerése a képviselt ügy érdekében. A képviselt érdekek hátterét, indokait közérthető módon bemutató akciók, rendezvények, figyelemfelkeltő, meggyőző, pozitív gondolkodásra ösztönző megmozdulások szervezése. Hiteles pozitív,
konkrét élethelyzetek bemutatásával a befogadó gondolkodásmód elősegítése.
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A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY MÁS KÜLÖNÖSEN HÁTRÁNYOS
TÁRSADALMI HELYZETBEN LÉVŐ EMBEREK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT CIVIL
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ TEVÉKENYSÉG SAJÁTOSSÁGAI
A hitelesség egyik jelentős összetevője az érdekeket megjelenítő személy átélésen
alapuló szakértelme, az érdekérvényesítésben részt vevő személy bizonyos fokú
érintettsége.
A hátrányos helyzetű emberek egyéni és társadalmi értékeinek, hasznosságának hangsúlyozásán alapuló érdekképviselet. A sajnálkozó attitűd kiváltásának
kerülése és az emberi lét mint alapvető és becsülendő, támogatandó érték hangsúlyozása.
Az alapvető emberi jogi megközelítés, az emberi jogokon alapuló egyenlő esélyt
és egyenlő lehetőségeket biztosító együttélés, elfogadás, befogadás mint közös társadalmi érdek hangsúlyozása. A hátrányok kiegyenlítéséhez szükséges társadalmi
támogató mechanizmusok esetében a költségalapú megközelítés helyett értékalapú, a társadalom minden tagja számára morális és gazdasági hasznot is jelentő
megoldások hangsúlyozása. A társadalmi szolidaritás fontosságának kiemelése.
A fogyatékossággal élő emberek társadalmi hasznosságát kiemelő jó példák bemutatása annak bizonyítására, hogy a fogyatékos emberek megfelelő kompenzáció mellett nem terhei, hanem értékei lehetnek a társadalomnak.

PÉLDÁK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK SZERVEZETEI ÁLTAL
VÉGZETT ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE
1993 után egyre határozottabbá vált a fogyatékossággal élő emberek és szervezeteik részéről az a felismerés, hogy társadalmi esélyegyenlőségük deklarálása,
számukra új, az emberi jogok talaján álló hátránykiegyenlítő szolgáltatások kialakítása már nem kezelhető a szegénységközpontú szociális ellátórendszer szabályrendszerén belül. A különböző fogyatékossággal élő embereket tömörítő érdekérvényesítő szervezetek tudatosabban, sürgetőbben léptek fel az esélyegyenlőségi
törvény megalkotása érdekében. A rendszerváltás utáni évek politikai pluralizmusába belefért, hogy erről a kérdésről a politika is eszmecserét folytasson civil
szervezetekkel és szakértőkkel. Szerencsére a hivatásos politikusokban is volt rá
hajlandóság, így kialakulni látszott egy konszenzus arra vonatkozóan, hogy készüljön egy új alapokon álló, korábban nem létező esélyegyenlőségi törvény.
Széles körben lefolytatott szakértői, civil szervezeti, politikai egyeztetéseket követően 1997 elejére elkészült egy olyan törvénykoncepció, amely alkalmasnak látszott arra, hogy az Országgyűlés a napirendjére tűzze. Az ilyen jellegű, konzultatív jogalkotásnak ebben az időszakban még nem volt kialakult gyakorlata, ezért
voltak, akik kritizálták a koncepciót, féltek a törvény bevezetésének anyagi és mo-
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rális következményeitől. 2007 vége felé már egyre inkább látszott, hogy hiába érlelődött éveken keresztül a törvény koncepciója, hiába fogadták el civilek, szakértők és egyes politikai erők is, az Országgyűlés elé való beterjesztéshez hiányzik a
politikai bátorság. Szerencsére két elkötelezett parlamenti képviselő úgy gondolta,
nem szabad hagyni, hogy kárba vesszen a koncepció elkészítésébe fektetett rengeteg energia, mert ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása nemcsak a fogyatékossággal élő emberek érdeke, hanem a magyar társadalom szolidaritásának egyik
jelképe is lehet. Ezért összefogva a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével és más civil szervezetekkel vállalták, hogy ha a civilek elegendő társadalmi hátteret tudnak biztosítani számukra, akkor önálló képviselői indítványnyal benyújtják a törvényjavaslatot az Országgyűlés számára. Ekkor a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) egy új, korábban a
fogyatékossággal élő embereket tömörítő civil szervezetek által Magyarországon
még nem alkalmazott érdekérvényesítő módszert kezdeményezett.
1997 végén, 1998 elején jól látható súlyos mozgássérültséggel, kerekesszékben
élő, két bottal közlekedő emberek közreműködésével a MEOSZ országos aláírásgyűjtő akciót indított. A súlyosan fogyatékos emberek üzletek, aluljárók előtt, vasúti és autóbusz-pályaudvarokon és különböző nyilvános helyeken megszólították
az arra haladó ép embereket azzal a kérdéssel: egyetértenek-e vele, hogy a súlyosan mozgássérült emberek is bemehessenek a boltokba, felszállhassanak a vonatra, a buszra, lemehessenek az aluljáróba, tehát ugyanúgy élhessenek, mint az ép
emberek.
Ha egyetértenek ezzel, akkor legyenek szívesek az egyetértésüket aláírásukkal
is kifejezni, így segítve, hogy létrejöjjön egy olyan törvény, amely egyenlő jogokat
és azonos lehetőségeket teremthet a fogyatékossággal élők számára is. Elenyészően kevesen voltak, akik elutasították ezt a kérést, a megkérdezettek döntő többsége aláírta a gyűjtőíveket. Ennek köszönhetően mintegy három hónap alatt, 2018.
február végére a MEOSZ több mint 130 000 aláírást gyűjtött össze az országban.
Az aláírásgyűjtésben segítettek más civil szervezetek is, nagyon komoly, pozitív
médianyilvánosságot kapott az ügy az akkori Magyar Televíziótól és a Magyar
Rádiótól, és több újság is részt vett a nyilvánosság biztosításában.
Természetesen a törvényjavaslatot ellenző politikusok is néztek tévét, hallgattak rádiót, olvastak újságot, és érzékelték a pozitív társadalmi reakciókat. Március
első napjaiban a MEOSZ akkori elnöke egy kisteherautóval elszállította és a Parlament akkori elnökének benyújtotta az összegyűlt 130 000 aláírást tartalmazó
gyűjtőíveket. Jellemző volt az akkori politikai nyitottságra, hogy a Parlament elnöke személyesen fogadta dolgozószobájában a MEOSZ akkori elnökét, átvette az
aláírásgyűjtő íveket, és vállalta, hogy az önálló képviselői indítvánnyal benyújtott
törvényjavaslat soron kívüli tárgyalására vonatkozó javaslatot a Parlament elé terjeszti. Ekkor már a Kormány is támogatását fejezte ki: bár benyújtottak módosító
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indítványokat, ezek a törvény lényegét, az esélyegyenlőség állami kötelezettségként történő megfogalmazását nem érintették hátrányosan.
Egy sikeres civil akciónak és a széles társadalmi, majd politikai összefogásnak
köszönhetően a Parlament az 1998. évi tavaszi ülésszak utolsó ülésén, a jelenlévő
képviselők egyhangú szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a fogyatékos
emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvényt.
Ez a korábban példátlan, sikeres civil érdekérvényesítő tevékenység önbizalmat
adott a fogyatékossággal élő emberek civil szervezeteinek és a törvény megvalósításával kapcsolatos visszalépési szándékok többségét is igyekeztek megakadályozni. A Kossuth téren, a Parlament épülete előtt mintegy 5000 fogyatékossággal élő
ember demonstrációjával sikerült elősegíteni, hogy bár az első európai uniós támogatási programból kimaradtak a meglévő középületek utólagos akadálymentesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat biztosító pályázati programok, néhány
hónap múlva a programok kiegészültek ilyen célzott forrásokkal. Az akkori köztársasági elnök az irodájába tartva személyesen gratulált a MEOSZ akkori elnökének.

Később, mikor az esélyegyenlőségi törvény végrehajtása során további visszalépések szándékát érzékelték az érdekvédelmi szervezetek, újabb akciókat szerveztek, többnyire a MEOSZ vezetésével.
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Ilyen akció volt a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) által
szervezett „Bontsuk le a falakat” szlogennel hirdetett akció, amelyen minden akkori parlamenti párt magas szintű vezetővel képviseltette magát.
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Nagyon hatásos volt a „Tegyünk rá egy lapáttal” szlogennel szervezett akció,
mikor az akkori ombudsman dobta be az első lapát betont egy középület elé a nyilvános figyelemfelhívás céljából épített rámpa zsalujába, más politikusok és közéleti személyiségek, köztük híres művészek társaságában.
A közelmúltban több civil szervezet, civil tömörülés is próbálkozott különböző
eszközökkel a nyilvánosság erejének felhasználásával is érvényesíteni a fogyatékos
emberek érdekeit.
A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület az ápolási díj munkaviszony jellegű folyósítása érdekében harcol különböző eszközökkel, a nyilvánosság
erejét is felhasználva.
A „RehabCriticalMass” nevű civil tömörülés többek között a súlyosan, halmozottan sérült emberek jobb élethelyzetének megteremtéséért rendez évente békés,
figyelemfelkeltő felvonulást Budapesten.

Sajnos az idők folyamán a politika megszokta a különböző érdekcsoportok megjelenését a nyilvánosság előtt, ezért egyre kevésbé befolyásolja a döntéseket a civil
érdekek ilyen módon történő megjelenítése. A civil szervezeteknek taktikát kell
váltaniuk, néha kénytelenek bemenni számukra ingoványos terepre, a pártpolitikai érdekérvényesítés világába. A közelmúltban a Budapesti Metró hármas vonalának felújítása kapcsán derült ki, hogy a felújítandó metróvonal állomásainak
közel felénél nem tervezték a fizikai akadálymentesítést, forráshiányra hivatkozva.
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A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete először szakmai érvekkel próbálta a városvezetést meggyőzni, hogy ez a kirekesztő hozzáállás nem illik bele az „európaiságba”. Sajnos a szakmai, emberi jogi érvek mit sem értek a pénztelenségre való
hivatkozással szemben.
Az ellenzéki politikusok azonban népszavazást kezdeményeztek a parlamenti
választások előtt az akadálymentesítés elősegítése érdekében. Ez a politikai módszer
már érzékenyebbé tette a vezető politikusokat. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével folytatott tárgyalássorozat végén a főpolgármester
már együttműködési megállapodást írt alá a MEOSZ elnökével, elkötelezettséget
mutatva a hármas metróvonal teljes akadálymentesítésével kapcsolatban.
Amint azt a példák mutatják, a civil érdekérvényesítő tevékenységek döntő többsége jobbító szándékú, reális, megvalósítható célokat kíván a középpontba helyezni, valós problémák megoldására hívja fel a társadalom és a döntéshozók figyelmét. Az, hogy erre az érdekérvényesítő tevékenységre mennyire fogékonyak a
politikusok, a döntéshozók, a társadalom tagjai, elsősorban nem a pénzügyi forrásokon, hanem alapvetően a szándékon, az akaraton, a befogadásra való készségen és a lelkiismereten is múlik.
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Nagyné Varga Ilona

Föld föld föld
Innováció a szociális földprogramokban,
szociális földprogram a társadalmi innovációban

Magyarországon a szociális földprogram a legnagyobb hagyományokkal rendelkező szociálpolitikai eszköz. A szociális földprogram több mint negyedszázada
működő, kormányokon átívelő támogatási rendszer, mely megőrizte alapvető támogatási filozófiáját és alapelveit. A program a hátrányos helyzetű településeken
a helyi szociálpolitika részévé vált, a társadalmi integráció elismert eszköze lett.
A 25 év alatt a társadalmi-gazdasági változások folyamatos kihívások elé állították a szociális földprogramot is, a változásokra az eredeti kereteket megtartva,
rugalmas alkalmazkodással, folyamatos megújulással reagált ez a támogatási rendszer. A szociális földprogram kialakulása és folyamatos fenntartása olyan innovációs folyamat, mely példa nélkül áll a hazai szociálpolitika támogatási rendszereinek történetében.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM A HAZAI PRODUKTÍV SZOCIÁLPOLITIKAI
KÍSÉRLETEK MEGÚJÍTÁSA

Történeti előképek [1]
Az első történelmi előkép a Hegyvidéki akció. Darányi Ignác magyar királyi földművelési miniszter megbízta Egán Edét, hogy szociálpolitikai kormánybiztosként
dolgozzon ki és indítson Kárpátalján az ottani szegény – egyébként erdőgazdálkodással és kevésbé hatékony mezőgazdasággal, illetve állattenyésztéssel foglalkozó – emberek megsegítését célzó programot. Állami pénzen bérelt földeket, legelőket bocsátottak a családok rendelkezésére, szerszámokkal látták el őket,
állatokat helyeztek ki hozzájuk. Nem egyéneket, hanem családokat, települési közösségeket céloztak a programmal, és munkaszervezeteket is létrehoztak. A feldolgozáshoz tejgazdaságokat alapítottak, és megszervezték az értékesítést.
A másik, mintát adó történeti előkép az Esztergár Lajos által 1938-ban indított
Szatmár-Vármegyei Közjóléti Szövetkezet. A szövetkezet ugyanazokat a célokat
fogalmazta meg, mint Egán Ede korábbi programja, ez viszont már telekhez és
házhoz juttatással is bővült. Kifejezetten sokgyerekes családokat, a föld- és mun-
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kanélküli agrárnépességet célozta meg ez a program. Mátészalkán volt a központja, de Komárom vármegyében, Bihar vármegyében és máshol is működtek közjóléti szövetkezetek. Állatokat helyeztek ki, a háziipart fejlesztették, a háziipar
alapanyagát meg is termelték, például kendert termesztettek, de jelentős volt a
tengeritermesztés is. Földbérletet biztosítottak, és egzisztenciafejlesztés volt a kifejezett cél. Képzéseket rendeltek a programok mellé, és értékesítési segítséget is
adtak.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM INDÍTÁSA (1992–1993)
A történeti előzményeket felhasználva, az aktuális körülményekhez alakítva a
Népjóléti Minisztérium szociális Válságkezelő Programok Irodája koncepciója
alapján és támogatásával indult a szociális földprogram megújítása a Kistérségi
Szociális Válságkezelő Program egyik elemeként.
Lakner Zoltán kormánybiztos a szociális földprogramok jubileumi konferenciáján tartott előadásában így idézte fel az indulás időszakát: „1992-ben, mikor az
első próbálkozások, mintaprogramok már elindultak, egészen új világ bontakozott
ki, rengeteg nehézséggel, új típusú szociális kihívásokkal, elszabaduló egyenlőtlenségekkel, mint a drámai méretekben megjelent munkanélküliség, a városi hajléktalanság, vidéken a szétszedett tsz-ek, az elhordott gépparkok, a parlagon maradt
önkormányzati földek, a munka és védelem nélküli munkakultúra, s ami a legnehezebb helyzetet eredményezte, a munkakultúrát és önállóságot vesztett, magukra
hagyott emberek a falvakban.
Ezzel a helyzettel kellett szembenézni. Most egy kicsit leegyszerűsítettem ugyan
a képet, de nagyjából ez volt a helyzet. Az új világ, a kialakult szociális válsághelyzetek új szellemű, gyakorlatias szociálpolitikát követeltek. Amikor az első nemzeti
kormány a szabad világban föláll – 1990-ben Antall József kormánya –, meghirdeti a Nemzeti Megújulás Programját. Ez részben »tűzoltási« feladatokat fogalmaz
meg, de azonnal a nemzetépítés célkitűzése is megfogalmazódik. Ebbe beleértődik
az is, hogy a válságövezetek, a szegény rétegek megsegítésére is fokozott figyelmet
szentelnek. Kormánybiztost neveznek ki 1990-ben. Ez a kormányprogram már nevesíti is a szociális Válságkezelő Programok Irodáját, illetve annak a fölállítását.
Erre kaptam én fölkérést 1990 őszén, amely megbízatás négy évig, 1994-ig tartott…
A helyzet és a feladat rengeteg ötletet, szociális innovációt igényelt. Csak példaként
említem, hogy a szociális biciklitől a szegényeket tűzifával ellátó szociális szekéren,
a hajléktalanok vonatán át a hajléktalanok hajójáig és a szociális diszkontokig sok
minden szociálpolitikai kuriózum született a hőskorban… Ezek között kell említenünk olyan időtálló, immár negyedszázada fennállókat is, mint az 1992-ben indult
szociális földprogramoknak a ma már legjobb európai gyakorlatok között emlegetett falugondnoki szolgálatok rendszerét, amelyek mind akkor, a Válságkezelő Iroda
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menedzselésében, fejlesztésében és elterjesztésében, szakmai kimunkálásában, finanszírozásában, szabályozásában indultak, valósultak meg és szerveződtek országosan hálózattá…”
A program általános céljai állandók, a szociális földprogram támogatása a
kezdetektől pályázati rendszerben történt.
A szociális földprogram átfogó, hosszú távú célja fennállásának negyedszázada alatt a vidéki térségekben élő hátrányos helyzetű családok háztartásgazdasági tevékenységének aktiválása, önfenntartási képességük javítása, munkavégző képességük szinten tartása és megerősítése, s mindezek révén a
társadalmi és munkaerőpiaci felzárkózási esélyeik növelése volt.
A program célterületét az ország társadalmi-gazdasági szempontból leghátrányosabb helyzetű vidéki térségei alkották. A pályázati felhívások határozzák meg
a pályázó településekre és szervezetekre vonatkozó kritériumokat. A pályázatokat
kezdetben meghívásos rendszerben hirdették meg, később változott a feltételrendszer, de a hátrányos helyzet mindvégig megmaradt alapvető kritériumnak. [2]

NÉHÁNY ADAT A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL

Kiterjedtség
Szociális földprogramot működtető települések, 1992–2017

Készült: a programot támogató minisztériumok támogatási adatai alapján

A negyedszázad alatt 14 megyében 746 település kapott legalább egy évre a
program működtetésére pályázati támogatást.
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A támogatások megyei megoszlása
Az összes támogatási összeg megyei megoszlása a szociális földprogramban, 1992–2017
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Készült: a programot támogató minisztériumok támogatási adatai alapján

A 25 év alatt az összes támogatás több mint felét két megye (Borsod-Abaúj-Zemplén: 29,3%, Szabolcs-Szatmár-Bereg: 26,0%) települései kapták.

A támogatott települések népesség szerinti megoszlása
A szociális földprogramot működtető települések népesség szerinti megoszlása, 1992–2017
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Készült: a programot támogató minisztériumok támogatási adatai alapján
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A támogatott települések több mint háromnegyede (581 település) 2000 fő alatti, ennek mintegy fele (285) 500 fő alatti lakosú.

A települések megoszlása a támogatott évek függvényében
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Hány évben részesültek szociális földprogramhoz kapcsolódó pályázati támogatásban?

A települések kb. egyharmada több mint 5 éven át részesült a szociális földprogramhoz kapcsolódó pályázati támogatásban. 137 település (minden ötödik) rendszeresen nyer pályázati forrást a program folyamatos működtetéséhez.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A szociális földprogram aktív szociálpolitikai eszköz. Legfontosabb jellemző
je, hogy a kliens aktív közreműködésére alapoz, s az önsegítés támogatása a célja.
A támogatás/ellátás nyújtásának, illetve az igénybevételnek a feltétele az önkéntesség és a rászorultság. A program által nyújtott kedvezmények a helyi önkormányzatok szociális rendeletének feltételei alapján vehetők igénybe. A családok
támogatása személyre szabottan, differenciáltan valósul meg: egyrészt a háztartás-gazdálkodáshoz kapcsolódik (a saját kert műveléséhez vagy – a program által
biztosított – kis parcellákon való termeléshez, a haszonállattartáshoz szükséges
eszközöket, termékeket, pl. vetőmagot, kemikáliákat, terményeket stb. kapnak),
másrészt képzést, tanácsadást, szociális-mentálhigiénés szolgáltatásokat. Fontos
elem a kedvezményezettek aktivizálása, azaz elsősorban olyan tevékenységeket támogat a program, ahol a célcsoport aktív közreműködése a meghatározó. A ter-
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mészetben nyújtott támogatás a termelő munkavégzést segíti elő. Az eredmény érdekében a kedvezményezett család munkát végez. A kedvezményeket (földterület,
vetőmag, tenyészállat, mezőgazdasági szolgáltatás stb.) a működtető szervezet a
családokkal kötött támogatási szerződések alapján nyújtja. A munkaerő-igényes
termelési eljárásokkal párhuzamosan a programok megvalósításában lényeges a
vegyszerezés lehetséges csökkentése, a biotermelési eljárások bevonása. A helyi sajátosságok érvényesítése sokféle szempont figyelembevételét jelenti, melyek egy része objektív, más része szubjektív, s vannak olyanok, amelyekben mindkét elem
fellelhető.
Az adott termelési tevékenység kiválasztásában meghatározók:
– például a természeti adottságok, a föld minősége, az éghajlati viszonyok;
– a településen élők termelési és munkatapasztalatai, az ún. termelési tradíciók;
– a célcsoport – a kedvezményezettek – szociális helyzete, szükségletei, motivációi, tudása, képességei;
– a települési önkormányzat – a választott képviselők – elkötelezettsége a program iránt;
– az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete, például rendelkeznek-e saját
tulajdonú földterülettel vagy más, a termelés feltételéül szolgáló eszközökkel;
– a működtető szervezet tapasztalatai, szervezeti stabilitása;
– a polgármesteri hivatal dolgozóinak szakértelme, elkötelezettsége a program
iránt;
– a település szociális intézményeinek szakértelme és elkötelezettsége;
– a települési aktorok együttműködési értéke.
A szociális földprogramban a működtető szervezet nagy önállóságot kap a szervezeti forma, a szabályozás és a gazdálkodási tevékenység kialakításában.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM FEJLŐDÉSI KORSZAKAINAK
MEGHATÁROZÓ JELLEMZŐI [3]

„A hőskor” (1992–1993)
A programnak ebben a rövid korszakában hét település támogatása valósult meg.
Békés megyéből kettő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből öt település kapott támogatást. Mivel az önkormányzatoktól érkező eseti igények száma az 1992-ben
bevezetett program keretében egyre növekedett, 1993-tól meghívásos pályázat keretében biztosították a támogatást. Az első meghívásos pályázatokat a legnagyobb
munkanélküliségtől szenvedő és leginkább szórt településszerkezetű három megye: Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén néhány települése
nyerte meg.
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„A növekedés kora” (1994–2000)
Ebben a szakaszban évente jelentősen nőtt a szociális földprogramra fordított támogatások mértéke, a támogatott települések száma folyamatosan bővült, s területi kiterjedtsége az ezredfordulóra elérte a jelenleg is jellemző lefedettséget. A
program bekerült a Szociális Törvény 1996. évi módosításába, a törvény a családi
gazdálkodás szociális földprogram keretében nyújtott támogatását természetbeni
szociális ellátásnak minősítette. A szociális földprogram elterjedésének és szakmai fejlődésének fontos állomása volt a megyénként szerveződő Területi Menedzser Szervezetek hálózatának létrehozása. Ebben az időszakban kezdődött a
módszertani fejlesztés. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Forrásközpont koordinálta a szociális földprogramok Hálózatfejlesztő Központja projektet.

„A strukturálódás kora” (2001–2004)
Kezdtek kirajzolódni a jellemző működési irányok, a lokális célok. A termelési
irányok sokfélesége mindig jellemző volt a helyi programokra, ekkorra viszont
sok településen kialakultak a hosszabb idő alatt stabilizálódó termelési rendszerek, alprogramok, bevált módszerek. Ebben a korszakban indult el a módszertani
munka, az Esély Szociális Közalapítvány miniszteri kijelöléssel látta el a Szociális
Földprogramok Országos Módszertani Intézményi feladatait, s e szakaszban kezdődtek a kutatások a program működéséről. 2002-ben jött létre az érintett települések érdekvédelmi szervezeteként a Szociális Földprogramot Működtető Települések Országos Szakmai Érdekképviseleti Szövetsége Egyesület (a SZOFOSZ).

„Az alkalmazkodás kora” (2004–2009)
E szakaszban folyamatos változások jellemzik a szociális földprogram működését.
2003-tól 3 éves működtetési program kidolgozását követelte meg a támogatási
rendszer a pályázóktól. A gördülő tervezéssel alátámasztott támogatási folyamat
kiszámíthatóbb finanszírozást tett lehetővé mind a támogató, mind a támogatott
számára. A legjelentősebb változást az éves támogatási összeg radikális csökkenése hozta. Nagyjából felére esett a támogatási keret, ami keresztülhúzta a 3 éves
előre tervezéssel működő rendszer lényegét. A szociális földprogram kiszélesítésének szándékát az is igazolta, hogy a programot támogatandó figyelemre méltó
jogszabályi változások léptek életbe. Ezek értelmében az önkormányzatok az állami földeket szociális célra ingyenesen is haszonbérbe vehették a Nemzeti Földalaptól. Több település élt is ezzel a lehetőséggel 2006 folyamán. A bővülés aztán
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tovább növelte a szociális földprogram működését szolgáló támogatások iránti
igényt. A 2004. évi EU-csatlakozást követően a szociális földprogrammal kapcsolatban azonban kedvezőtlen szakmai irányváltás jelei is mutatkoztak. Annak ellenére, hogy a szociális földprogram a 2007 és 2013 közötti fejlesztési területeket
meghatározó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének nagy
várakozással fogadott része volt, s konkrét tervek fogalmazódtak meg a továbbfejlesztésével kapcsolatban, az előzetes tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy
a fejlesztésre és támogatásra irányuló terveket az EU Bizottsága nem szívesen támogatja. A támogatás meghiúsulásának hátterében főként az állt, hogy az EU a
szociális földprogramot „bújtatott mezőgazdasági támogatásnak” vélte, s nem járult hozzá a társfinanszírozás rendszerének kialakításához. Így az egyeztetésre
Brüsszelbe küldött Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végső szövegéből
már ki is került a szociális földprogram. A kedvezőtlen EU-s fogadtatás és a folyamatosan szűkülő belső források miatt a szociális földprogram stratégiai kereteit
előkészítő döntéshozók a támogatások hosszú távú biztosítása helyett a programban részt vevők mielőbbi önállósodását szorgalmazták, s új alternatívák felé kívánták vezetni a korábban földprogramban gondolkodókat.

„A foglalkoztatás kora” (2010-től)
Ekkoriban a szociális földprogram működésének környezete és jellege alapvetően
átalakult. A korábbi mezőgazdasági önellátó, jövedelemkiegészítő, integráló funkcióval szemben a kormány szociálpolitikája és foglalkoztatáspolitikája a szociális
földprogramok keretében is a foglalkoztatási elemet kívánta előtérbe helyezni.
2011-től új támogatási elemként megjelent a közfoglalkoztatással egybekötött
szociális földprogram. Célja a programok foglalkoztatási elemének erősítése, a társadalmi felzárkózás két eszköze közötti kapcsolódás megteremtése volt. 2012-ben
a szociális földprogram támogatási rendszere három pillérel bővült: a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogrammal, a konyhakerti és kisállattartási programmal, új támogatási elemként pedig megjelent az eszközbeszerzési-eszközfejlesztési program. 2013-ban új támogatási elem volt a szociális boltok
kialakításához szükséges eszközök forrásainak biztosítása, a kínálat és a kereslet
találkozása érdekében a szociális boltok létrehozásának támogatása. 2015-től két
pályázati felhívásban folytatódott a szociális földprogramok támogatása: a Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram mellett megjelent a Szociális
agrárgazdálkodási program – Szociális földprogram pályázata. A program megnevezésének változásával módosultak a támogatási célok. Az értékteremtő termelési lánc teljességének kialakítása: önellátás – megélhetés – piacra termelés. 2017től különvált a közfoglalkoztatással egybekötött elem a másik két pillértől. A
szociális földprogramok támogatására kiírt pályázat megnevezése: Kertkultúra és
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Kisállattartási szociális földprogram. Új elem a pályázati felhívásban, hogy a 2010
és 2016 közötti időszakban legalább négy alkalommal valósítottak meg szociális
földprogramot, az új programjukban külön 200 000 Ft többlettámogatás igénybevételével mintakert létrehozását kell vállalniuk. 2018-ban a közfoglalkoztatással
egybekötött szociális földprogram integrálódik a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási programjába. [4]

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK TÁMOGATÁSA
HAZAI FORRÁSOKBÓL TÖRTÉNIK
1992-től a programot a mindenkori szociális ügyekért felelős minisztérium koordinálta, a program működéséhez kizárólag nemzeti forrásokból biztosították a
pénzügyi alapot. A pályázó szervezetek hozzájárulása is jelentős volt. Például az
önkormányzatok önkormányzati földterületet és/vagy ingatlant és/vagy eszközöket biztosítottak, térítés nélkül. Gyakran a helyi partnerek, helyi lakosok önkéntes
munkával támogatták a kedvezményezetteket. (Hosszú időn keresztül a pályázóknak 10% saját erőt kellett biztosítaniuk a programhoz, jelenleg ez nem kötelezettségük.)
A szociális földprogram támogatási összegei, 1992–2017

Készült: a programot támogató minisztériumok támogatási adatai alapján
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A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI (1992–2017)
A szociális földprogram fejlődési szakaszainak egyik indikátora a támogatási öszszegek változása. 1992-ben, a „hőskorszakban” összesen 11,5 millió forintot biztosított a program hét településnek, meghívásos pályázati támogatással. 1994–2000
között, a „növekedés korában” a támogatási összegek folyamatosan emelkedtek.
2001-től 2004-ig, a „strukturálódás korában” a források nem bővültek, de a területi kiterjesztés folytatódott. 2005 és 2009 között, az „alkalmazkodás korában”
voltak a legnagyobbak a változások az évenkénti támogatási összegek terén. 2010
után, a „foglalkoztatás korában” a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogramra fordított források domináltak a támogatási forrásokban.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK SZABÁLYOZÁSÁNAK HÁROM SZINTJE
1. A központi irányításért és szabályozásáért az évenkénti pályázati felhívást kiíró
minisztérium felelős. A pályázati felhívások határozzák meg a program átfogó
és konkrét céljait, a működtetők körét és kötelezettségeit, a rendelkezésre álló
forrásokat, a támogatási összeg felhasználásának szabályait. A minisztériumok
a pályázati rendszer működtetésébe közreműködő szervezeteket vonnak be. A
pályázati rendszer és a pályázatkezelő intézményrendszer változásai folyamatos
kihívásokat jelentenek a program megvalósítói számára.
2. Lokális szinten a működési szabályokat a pályázó-megvalósító szervezetek alkotják helyi rendeletekben, szervezeti, működési szabályzatokban.
3. A kedvezményezetti szinten a megvalósító szervezet megállapodást köt a kedvezményezett családdal a programban való részvétel feltételeiről, a kedvezményezett jogairól és kötelezettségeiről.
A 2. és a 3. szint szabályozása minden programnál egyedi.

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK KEDVEZMÉNYEZETTJEI
A kedvezményezettek körének összetétele széles. A családok kiválasztása és bevonása helyi szabályozás alapján történik, általánosságban a kedvezményezettek
olyan helyben lakó családok, amelyek elsősorban szociális jövedelemből élnek, az
aktív korú családtagok a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak, vagy foglalkoztatásuk kizárólag közfoglalkoztatásban, időszakosan biztosított.
Alsómocsoládon a kedvezményezettek körét így határozták meg: „A program
célcsoportja a mezőgazdasági, háztáji gazdálkodásra képes aprófalvas lakosság,
akik munkanélküliek, mélyszegénységben élnek, vagy épp munkahely és nyugdíj
mellett a rendelkezésre álló háztáji mezőgazdasági infrastruktúra (pl. ólak, pajták,
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»hostel« stb.) kihasználásával, illetve a megtermelt javak saját fogyasztásával a kiadásaikat csökkentik. A program az általánosan szociálisan rászorultak közül három célcsoportra fókuszál:
Nagycsaládosok, a három vagy több gyermeket nevelő szülők. A családfenntartó
rendszerint az apa, az anyának a gyermekek nevelése igen nagy terhet jelent, ezért
is az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés szinte lehetetlen. A gyermekek
rendszerint rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülnek az alacsony egy
főre jutó havi jövedelem miatt.
Aktív korú nem foglalkoztatottak és családjaik, ahol a nem foglalkoztatott vagy
megváltozott munkaképessége vagy szakképzettség hiányában nem talál munkát,
illetve motiválatlansága vet gátat a munka világában történő szerepvállalásának.
A harmadik csoport a még jó egészségi állapotnak örvendő, dolgozni óhajtó nyugdíjasoké, akik a nyugdíjuk mellett az önellátásukhoz hozzájáruló tevékenységet vállalnának, de egyedül, külső segítség nélkül erre nem képesek.
A csoportok kiválasztásának szempontjai közül elsősorban a családban lévő alacsony egy főre jutó havi jövedelem dominál, leginkább ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.” [5]
ZalA-KAR kistérségben: „A kedvezményezetteket a települési képviselőtestületek választják ki. A térségből részt vevő települések lakosságának száma átlag 500
fő, így a helyi döntéshozók személyesen ismerik a programban részt vevőket, mentális állapotukat és a programhoz szükséges adottságukat. A kiválasztás a helyi rendeletben meghatározott rászorultság alapján úgy történik, hogy a település a helyben szokásos módon hirdeti meg a programot, melyre a jelentkezés önkéntes.
Kérelmet írásban kell benyújtani (a hivatal dolgozói segítenek a kitöltésben), a döntést határozatban a helyi képviselőtestület hozza, melyről a megvalósító Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Kft.-t értesíti. Szükség esetén, a helyszínen győződnek meg
a döntéshozók a program megvalósításához szükséges elengedhetetlen feltételekről
(ólak állapota, konyhakert állapota).” [5]

A szociális földprogramok rendszere sokszínű
„… nincs két egyforma földprogram. A program keretet adott, hogy a települések a
saját adottságaik, képességeik, lehetőségeik szerint töltsék ki azokat. Ezek a keretek
nagyon jól sikerültek, nagyon sok helyen tartóssá váltak vagy magként funkcionáltak, hogy egészen más gazdálkodási formák, helyi gazdaságok, tevékenységek nőjenek ki belőlük…” [6]
Az eltelt évek alatt különféle típusok alakultak ki a szociális földprogramok helyi rendszerében. Jellemzően önellátásra termeltek, de több helyen elérték a piacra
termelést is. Néhány helyen a kettő ötvözete valósult meg, mert a családok között
voltak, amelyek képessé váltak a helyi piacra termelésre is. Az évek során sokféle
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szociális földprogramon alapuló modell alakult ki. Mindvégig megmaradt a program szociális jellege.
Rozsályon a szociális földprogram az elsők között, 1992-ben indult. Azóta is
mintaként szolgál a szociális földprogramot működtető települések számára. A
Rozsályon kialakított önellátó települési modellnek része a szociális földprogram.
„…[F]öldprogram pályázatain nyerve a falunak lehetősége nyílik arra, hogy évente 20-30 hátrányos helyzetű családnak fölszántsuk a földjét, palántával, vetőmaggal
lássuk el őket. A program eredményeként több cigány család is uborkát vagy burgonyát termeszt…” (Sztolyka Zoltán polgármester).

Jászladány az önellátásra termelő programok egyik példaértékű gyakorlata. 2014től működtetik a szociális földprogramot. Célkitűzésük: a hátrányos helyzetű, elsősorban roma családok jövedelemszerző képességének és munkamotivációjának
erősítése, támogatása, továbbá a résztvevők ösztönzése saját háztartásgazdaságuk,
kertkultúrájuk kialakítására.
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A tiszaadonyi szociális földprogram az önfenntartó modell jó példája.
A településen 1999-ben indult a szociális földprogram, mely „gyutacsa” volt a
közel két évtizedes településfejlesztésnek. „A program működtetése az évek során
folyamatosan változott. Az első időszakban az anyakecskék beszerzésével és a kedvezményezettek részére történő kihelyezéssel természetesen csak az önellátásra termelés feltételeit tudták biztosítani, piaci értékesítés szóba se kerülhetett. A tenyészállomány gyarapodása és állattartó ingatlan vásárlása, valamint fejőgépek beszerzése
lehetővé tette a tej értékesítését, így a kedvezményezettek egy része piaci bevételhez
juthatott. A kecskeállomány folyamatos bővülésével és az EU-szabványoknak megfelelő üzemeltetési engedéllyel rendelkező sajtgyártó üzem kialakításával a sajt értékesítése volt a következő lépés, amelyhez már szükségük volt állandó fizikai létszámra, így munkahelyek is létrejöttek.” [7, 8]
Tudatosan építkező, a település számára elérhető támogatási programok forráskoordinációjával, a területfejlesztési és foglalkoztatási programok szinergiáival
működik a mintaszerű helyi szociális gazdasági modell.

Az önellátó konyhakerti növénytermesztés egyik mintája Homrogd község szociális földprogramja. „A programba való bevonás elsődleges szempontja a szociális
rászorultság, a gyermekek száma, illetve az önkéntes alapon történő jelentkezés volt.
A konyhakerti növénytermesztésben a mindennapi étkezést segítő termelési struktúra kiválasztását az önkormányzat határozta meg. A kedvezményezettek véleménye elsősorban azzal összefüggésben került figyelembevételre, hogy kinek milyen
feltételek között ideális a programban való részvétel. Azon cigány családoknak, akik
a település »parasztportáin« éltek, akik elhalt idős emberek házait vették meg, elsősorban a nagy kertek – 400-600 négyszögöl – művelését ajánlották… Akik nem rendelkeztek jelentős kerttel, azok részére az önkormányzat biztosított művelésre előkészített földterületet 200-400 négyszögöl terület nagyságban.” [5]

Rendszer és váltás.indd Sec11:449

2018. 10. 17. 11:11:32

450 | Újítások és kísérletek
Edde községben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013-tól működtet szociális
földprogramot. Bogdán Hajnalka, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
szerint „[a] szociális földprogram lehetőséget és reményt ad a részt vevő családoknak. A szociális földprogram húzóerőt jelentett, sokan kedvet kaptak a kisállattartáshoz. A Mintakert programba olyanokat vontunk be, akik rendelkeztek kerttel,
mert a mi célunk, hogy megmutassuk a mintakertet azoknak, akik még nem művelik saját kertjüket.”

Kázsmárkon a helyi ellátórendszer szerves része a szociális földprogram, a kezdetektől működtetik, 21 éve kapnak pályázati támogatást a programhoz. Az évek
alatt több alprogramot működtettek. A szociális földprogramban szerzett tapasztalatokat és a támogatásból beszerzett eszközöket (a gépparkot) jól hasznosították
a Belügyminisztérium támogatásával működő kistérségi startmunka-mintaprogram értékteremtő mezőgazdasági programjában. A települési önkormányzati tapasztalatokra építve Kázsmárkon az utóbbi években a Roma Nemzetiségi Önkormányzat önállóan pályázik és működtet szociális földprogramot.

A PROGRAMMŰKÖDTETÉS SAJÁTOSSÁGAI, A MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT
INNOVATÍV ELEMEI
A szociális földprogramok működtetőinek folyamatos kihívást jelent, hogy kevés
külső forrásból, a helyi sajátosságokra alapozva kell változást kezdeményezniük.
Az a tapasztalat, hogy a programot megvalósító szervezet vezetőjének – leginkább
a polgármesternek – központi szerepe van az eredményességben. A polgármester
elkötelezettsége, karizmatikus személyisége, innovatív képességei meghatározók.
Az innováció arra a képességre épül, hogy tudnak-e másképpen tekinteni a dolgokra, képesek-e újszerűen meglátni és megfogalmazni a feladatokat, és azokat
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megoldani. A szociális földprogram sokszínű rendszerében gyakori az innováció:
új módszereket, eljárásokat dolgoznak ki, vagy meglévőket alkalmaznak új területeken. Az ötletek gyakorta a kedvezményezettektől származnak, s ezeket a szociális földprogram könnyen befogadja. Az ilyen kis léptékű fejlesztések is a családok és kedvezményezettek önbecsülését erősítik, és hozzájárulnak a közösségfejlesztéshez.
Tormáson a kedvezményezettekre építve szerveztek közösségi rendezvényeket.
A rendezvényeken meghirdették a földprogramban termelt termények versenyét,
„Mutasd meg a krumplidat!” elnevezéssel. „…[A] koordinátor látogatásai növelték
a támogatottak sikerélményét a szakember pozitív véleménye hallatán. Kíváncsi érdeklődéssel faggatták a koordinátort, hogy milyen összehasonlítási tapasztalatai
vannak. Ezen igény vetette fel, hogy olyan közösségi összejöveteleket szervezzenek,
ahol a kedvezményezettek saját tapasztalataik alapján győződhetnek meg sikereikről, vagy a gondozás, nevelés ismereteinek hiányosságairól.” [5]
Páprádon alulról jövő kezdeményezésre szerveződtek társulások. „…Három kedvezményezett család között létrejött egy »eszközbeszerzési közösségi társulási megállapodás«, abból a célból, hogy – a támogatás elnyerése esetén – közös tulajdonban
használhassanak egy kerti rotációs motoros kapát. Két kisebb közösség pedig közösen megalakította a »vadvédelmi társulási megállapodást«, melyben a közösen működtetett vadvédelmi villanypásztorrendszer használatát szabályozták.” [5]
Nagykörűn a résztvevők javaslatára rendszeresen működő klub alakult. „…Fórumot tartottak a művelődési házban, mely lehetővé tette, hogy a résztvevők a tervezés során is beleszólhassanak a program alakításába. Végső soron ez az esemény
is előfutára volt a klub létrehozásának, ami a közvetlen, személyes kommunikációnak is színtere. A program érintettjeinek együttműködése, kapcsolattartása a Földprogram Klub keretében történik. A klubprogramokon a részt vevők javaslatokat
tehetnek az esetleges változtatásokra.” [5]
ZalA-KAR kistérségben közösségi kertet művelnek. „…Innovatív elemnek bizonyult a közösségi kertek megalkotása, ahol lehetőség van a kedvezményezettek
munkakultúrájának és a társadalmi kapcsolatoknak a fejlesztésére. Egymástól »fogásokat leshetnek el«, illetve irányítás mellett növelni tudták a termelékenységet.
Közös örömet nyújtó látvány volt a 8-10 támogatott által ültetett és egyforma karóval ellátott paradicsomültetvény.” [5]
A szociális földprogramok rendszerében innovatív elem, hogy a kedvezmények,
juttatások az önálló háztartásgazdaság működését segítik elő, a helyi programok
kialakításában a megvalósító szervezetnek nagy önállósága van a szervezeti forma, a szabályozás és a gazdálkodási tevékenység kialakításában. A tervezésbe bevonják a családokat, a helyi partnereket. Például Páprádon „…személyesen felkerestek minden érintett kedvezményezettet, és felmérték igényeiket, a családdal
közösen megbeszélték a lehetőségeket, a tervezett juttatások típusát és a támogatás

Rendszer és váltás.indd Sec11:451

2018. 10. 17. 11:11:32

452 | Újítások és kísérletek
mértékét. Lehetővé tették, hogy a támogatási értékhatáron felül jelentkezett igényeket is teljesülhettek, ha a család önerőként vállalta az értékkülönbözet térítését. A
személyes felmérések összesítése alapján határozták meg a program tartalmát, a
költségvetés összegét, az alprogramok típusát és számát, és véglegesítették, hogy három fő területet (alprogramot) kívántak fejleszteni: a kisállattartást, a vegyes kultúrás kertészkedést és a közösségi vadvédelmi programot.” [5]
Udvariban: „…[a] kistelepüléseken általában az emberi kapcsolatok nagyon szorosak, és ez így van Udvariban is. A program kidolgozásában mindig támaszkodott
a lehetséges – később a tényleges – kedvezményezettek véleményére, érdekeire. Így
történt a tevékenység a növénykultúrák kiválasztásakor, a programban hasznosítandó – az önkormányzat tulajdonában lévő – földterület kijelölésekor. Figyelembe
vették a kedvezményezettek érdekeit a program szabályainak megalkotása során is,
mind a helyi önkormányzati rendelet, mind a program működési szabályzata, mind
a szerződések szövegének összeállításában.” [5]
Pl. Tormáson „…[a] program tartalmának meghatározása az igények és a meglévő kapacitások függvényében került kialakításra. Szem előtt tartva a befektetett
munka eredményének viszonylag rövid időn belül történő »megtérülését«, ami további kitartásra ösztönzi a programban részt vevőket.” [5]
A szociális földprogram működtetése feltételezi a különböző szakmák együttműködését, a valódi hatékonyság eléréséhez sokféle szakértelem bevonása szükséges. A működtető településeken új típusú kapcsolatok alakulnak a családok és
a településen működő szolgáltatások, szervezetek, intézmények között. A szociális-gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szakemberek sok településen részei a
program működtetéséért felelős teamnek. A gazdálkodást segítő támogatás lebonyolításában a fő szerep a megvalósításért felelős szervezeté. Ugyanakkor ahhoz,
hogy eredményes legyen a program, be kell kapcsolódniuk az agrártevékenységet
támogató, ellenőrző, szolgáltató helyi szakembereknek is. Az állatorvos, a falugazdász, a mezőgazdasági vállalkozó a kereskedő a program idejére kapcsolatba kerül
nemcsak a lebonyolításért felelős szervezettel, hanem a családokkal is. A szociális
földprogrammal új családtámogatási forma alakul ki.
Gyakori, hogy a megvalósító települések közötti együttműködést generálja a
szociális földprogram. A közös eszközbeszerzés, eszközhasználat, a szakmai és
adminisztratív feladatok ellátása és a képzések, a szaktanácsadás biztosítása azok
a területek, melyek a jó gyakorlatok közé tartoznak. Például Zala megyében a
ZalA-KAR kistérségben a pályázati program megvalósítója nonprofit szervezet,
de az önkormányzatoknak is van feladatuk a program működtetésében. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kesznyét gesztorságával három község szerződéses
keretek között működött együtt.
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AZ EREDMÉNYEK NEM CSAK SZÁMOKBAN FEJEZHETŐK KI,
A HOZAM SEM ELHANYAGOLANDÓ
Például Alsómocsoládon úgy vélik, hogy a hozam többszöröse a támogatásnak. A
megtérülést a következő módon számították ki 2011-ben: a programban egy-egy
kedvezményezetthez 25 db 3 hetes előnevelt húshibrid csirkét helyeztek ki, melyek a takarmányozástól, az elhelyezéstől függően kb. 8 hét alatt 2 kg-os súlyt érnek el. Ez idő alatt hozzávetőleg 1,5 kg takarmányt kaptak a kedvezményezettek
a tartáshoz. A húshibrid csirkékkel egy időben 25 db 4 hetes kettős hasznosítású
csirkét is kihelyeztek. Ezeknek az állatoknak kb. 10 hét szükséges a 2 kg-os testtömeg eléréséhez. A csirkék ára (2008-ban) kb. 300 Ft/db (egy kedvezményezettre
számítva 15 000 Ft), a növendéktáp-szükséglet 50 db csirkét tekintve egy hónapra
75 kg, ára 140 Ft/kg (egy kedvezményezettre számítva 10 500 forint). Az alprogramban részt vevő családok 25 500 forint értékű támogatáshoz jutnak. A családoknak a további takarmányozáshoz még kb. 150 kg takarmány (táp, szemestakarmány) kell, melynek értéke kb. 15 000 forint. Az alprogram befejezésekor
várhatóan 100 000 forint érték keletkezik (2000 forint/egyed). [5]
A szociális földprogramokat működtetők (polgármesterek, roma vezetők, koordinátorok) rendre visszatérő megállapítása, hogy a szociális földprogram a legkevesebb anyagi forrásból a legtöbb eredményt felmutató hazai pályázati rendszer,
amelyet több évtizedes tapasztalat bizonyít.
Az igazán fontos eredmények nem fejezhetők ki mérhető indikátorokban. A
saját kertben megtermelt élelmiszer egészségessége, a családok saját munkájuk
miatt érzett elégedettsége, a közösség elismerése, a megművelt kertek szépsége, az
anyagi biztonság, a piacnak való kisebb kiszolgáltatottság azok a szoft elemek, melyek egyértelmű eredményként azonosíthatók.
A szociális földprogram működtetőinek egyöntetű véleménye, hogy a részt vevő
családok, személyek aktivitása megmarad, motiválttá válnak a személyiséget stabilizáló megküzdésben, önértékelésük erősödik, képzettségi szintjük emelkedik,
ezáltal nő az esélyük a munkaerőpiacra való visszajutásra vagy önálló megélhetés
biztosítására, továbbá a kedvezményezett családok szociális gondoskodásra való
rászorultsági szintje csökken, öngondoskodási igényük nő.
A program helyi társadalmi hatásaként a következő eredmények születtek:
– javult a megélhetési biztonság a hátrányos helyzetű rétegek körében;
– a település népességmegtartó ereje növekszik, kisebb az elvándorlási kényszer;
– hasznosulnak azok a helyi erőforrások, melyeket a piacgazdaság nem tud
hasznosítani;
– erősödik a társadalmi tolerancia a hátrányos helyzetűek és a roma kisebbség
iránt.
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A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM MINT TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ
Csoba Judit 2017-ben a Horizont 2020 Program InnoSI (Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe) című projekt keretében készült könyvében a szociális földprogram sajátosságait, az elmúlt negyedszázad legfontosabb
fordulópontjait, az átalakuló környezeti feltételeket, alkalmazkodási stratégiákat
és a további fejlesztési lehetőségeket tekintette át. A szociális földprogramról készült esettanulmányban vizsgálta a társadalmi innováció elméleti és gyakorlati
kérdéseit, s elemezte az aktív társadalmi szerepvállalás egyéni és közösségi kereteit, működési sajátosságait.
A szociális földprogram innovatív jelentőségét így határozza meg: „A társadalmi innováció gyakorlatban való megjelenési formájának, a speciális ellátások és
szolgáltatások kialakításának, valamint a társadalomszerveződés új modelljének
elemzésére kiváló lehetőséget kínált a szociális földprogram. Ez az innovációs kísérlet – mint az empirikus vizsgálat is igazolta – egyszerre tartalmazza a jogi keretek,
a szabályozás és a finanszírozás (ha nem is minden esetben a program számára
kedvező irányú) innovációját, a jóléti rendszerek lokális szereplőinek hálózatosodására irányuló törekvéseket, valamint az együttműködési, motivációs és szolgáltatási rendszerek megújítására tett kísérleteket.” [10]

FÜGGELÉK

Szociálisföldprogram-esetpélda: önellátásra termelő típus [9]
Az elsődleges cél a kedvezményezett család saját szükségleteinek kielégítése;
a megtermelt árut a maguk fogyasztására használják fel, illetve a felesleget el is
adhatják. Készült Ságújfalu település 2008. évi pályázatának felhasználásával
(észak-magyarországi régió, Nógrád megye, salgótarjáni kistérség).
A település rövid
bemutatása

A település lakosságszáma 2008-ban 1046 fő volt. Az aktív korú lakosság
száma 596, ebből a regisztrált munkanélküliek száma 150.

A programhoz
való csatlakozás

Ságújfalu önkormányzata 1996 óta vesz részt a szociális földprogramban.
Már a kezdetektől állattenyésztéssel foglalkoznak.

A program
általános célja

Cél az állattartási program működtetésével: a kedvezményezettek részére
adott természetbeni támogatással és ezáltal a termelő munkára aktivizáló
ösztönzéssel segíteni a településen élő szociálisan rászoruló családokat, hogy
ezáltal étkezési célú nyúl-, illetve csirkehús, tojás, valamint a tenyésztési felesleg leadását követően pénzbeli kiegészítő jövedelem álljon a családok rendelkezésére.
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A program
tartalma

A község területén gyenge minőségű a termőföld, ezért a szociális földprogramban nem hagyományos földműveléssel, hanem állattenyésztéssel foglalkoznak 3 alprogram működtetésével. (A szociális földprogramban alprogramként azonosítandó, ha a programban különböző a mezőgazdasági
ágazati besorolás, a termesztés/tenyésztés típusa és/vagy a kedvezményezett
családok foglalkoztathatósági szintjétől függő a tevékenység. Külön
alprogram a különböző növények termesztése, pl. a paprikatermesztés- és
paradicsomtermesztés-alprogram, továbbá alprogramnak tekintendő, ha
azonos a termesztés/tenyésztés típusa, de a kedvezményezettek tevékenysége különböző, pl. a kedvezményezettek egy csoportja csak önellátásra termel
burgonyát, másik csoportja pedig csak a piacra.)
1. alprogram: nyúltenyésztés
30 családhoz családonként 6 db-os tenyészállományt helyeznek ki. Az állatok gondozása egész évben napi rendszerességű munkát biztosít, így aktivizáló hatása folyamatos. A tenyésztés eredménye: családonként egy évre közel 30 kg konyhakész nyúlhús.
2. alprogram: tojótyúk tartása
20 családhoz családonként 10 tyúkot helyeznek ki. Az állatok gondozása
egész évben napi rendszerességű munkát biztosít, így aktivizáló hatása folyamatos. Az eredmény: családonként napi 6-9 tojás, éves szinten átlagosan
2500 tojás megtermelése várható.
3. alprogram: húshibrid csirke tenyésztése
50 családhoz családonként 20 db előnevelt csirkét helyeznek ki. Az állatok
gondozása egész évben napi rendszerességű munkát biztosít, így aktivizáló
hatása folyamatos. Az eredmény: normál tartási körülmények között évenként közel 50-60 kg vágócsirke.

A program
célcsoportja

Az elsődleges célcsoportot a szociálisan rászoruló családok alkotják: tartós
munkanélküliek, nyugdíjasok, nagycsaládosok, illetve az alacsony egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező személyek.

A kedvezményezet tek
kiválasztása,
bevonása

A kedvezményezettek kiválasztásának alapvető szempontja az önkéntesség.
A jelentkezők közül a meghatározott jövedelmi szempontok alapján, valamint az előző évi programban végzett tevékenységük minősége szerint történik a kiválasztás.

A program
szabályozása

A program a települési szociálpolitika szerves részét alkotva, képviselő-testületi rendelet alapján, valamint a vonatkozó szervezeti és működési szabályzat szerint működik. A program alanya az önálló családi gazdaság, háztartás. A kedvezményezettek nem létesítenek munkaviszonyt. Mivel az
igények nagyobbak, mint ahány családot be tudnak vonni a programba,
évenkénti rotáció alkalmazásával, valamint nagyobb önkormányzati önerő
bevonásával biztosítják az igények minél szélesebb körű kielégítését.
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Konkrét
tevékenységek

– adminisztrációs, könyvelési, elszámolási, ügyviteli feladatok;
– a program kezdeti szakaszában a takarmány megvásárlása és a településre szállítása;
– a takarmány ingyenes rendelkezésre bocsátása a kedvezményezetteknek;
– az állatok védőoltása;
– helyi koordinátor és állatorvos bevonásával az állatok tartási körülményeinek ellenőrzése;
– mezőgazdasági képzés biztosítása a munkaügyi központ támogatásával a
részt vevő családok egy-egy tagjának;
– szaktanácsadás biztosítása az állatok tartásának segítésére, takarmánybeszerzéshez stb.;
– a tenyésztésre átadott állatok megfelelő gondozása;
– sajáterős hozzájárulás: az állatok elhelyezésére szolgáló ketrecek, ólak biztosítása, a program által biztosított takarmány kiegészítése a szükséglet szerint;
– részvétel az önkormányzat által biztosított képzésen, tanácsadáson;
– a következő feltételek elfogadása és betartása: az alapállományt nem adhatják el, idő előtt nem vághatják le, az elhullott állatot azonnal pótolni kell,
illetve az ingyenesen biztosított takarmányt nem adhatják el, nem cserélhetik el.

Módszerek
a célcsoport
bevonására,
a lemorzsolódás
megelőzésére,
a foglalkoztathatósági szint növelésére

– tájékoztató fórumok szervezése a projekt menetének ismertetésére;
– a családok havonként legalább egyszeri megkeresése (monitoring);
– tapasztalatcserék a családok között;
– szaktanácsadás, képzés biztosítása;
– mentálhigiénés tréningek szervezése;
– közösségi rendezvények. pl. nyúlszépségverseny szervezése

Szociális hatás

Az állatok tartása, tenyésztése által a családok rendszeres, folyamatos aktív
munkával saját maguknak termelik meg a húst, a tojást, illetve a felesleg eladásával pluszjövedelemhez jutnak. A jelenleg részt vevő családok közül
senki sem kért az önkormányzattól segélyt, a program indítása óta a kérvényezők száma havi 20-25 főről 4-5 főre csökkent. A programban részt vevők
saját bevallása szerint havonta plusz 15-20 ezer forint kiegészítő jövedelemre tesznek szert.
A programban való részvétel, a rendszeres munkavégzés a munkanélküliek
mentális állapotára is jó hatással van.

Személyi
feltételek

A program működtetéséhez rendelkezésre álló személyek:
– programvezető (polgármester) – önkéntesként;
– koordinátor – önkéntesként;
– állatorvos – megbízással;
– pénzügyi előadó – önkéntesként;
– kisebbségi önkormányzat képviselője – önkéntesként
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JEGYZETEK
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5. A példákat a Jó gyakorlatok a szociális földprogramokban c. kiadványból idéztük. A
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programkoordinátorai által kitöltött kérdőívek alapján szerkesztette dr. Varga Imre és
dr. Nagyné Varga Ilona, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, 2011.
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Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, 2006, 9.
9. A szociális földprogram önfenntartó modellje Tiszaadonyban, l. Lakatos József: A szociális földprogram önfenntartó modellje Tiszaadonyban, előadás, in: Konferenciakiad-
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vány a szociális földprogramok 25 éves jubileuma alkalmából szervezett „A hazai felzárkózáspolitika gyökerei – 25 éves a szociális földprogram” című konferenciáról, Lakitelek,
2018. március 22., 37, http://eselyfk.hu/
10. Az esetpélda forrása: Csoba Judit (szerk.): Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja, Debrecen, Szociotéka – Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 336.
11. Az idézet forrása: Csoba Judit: A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci
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Horváth Olga

Befogadás és rehabilitáció – hajléktalanok
munkában

„A célok nem parancsok, hanem elkötelezettségek. Nem határozzák meg a jövőt, pusztán
mobilizálják a szervezet forrásait és energiáját,
hogy megalkossa saját jövőjét.”
(Peter Drucker)

I. BEVEZETÉS
Rengeteg emlék bukkant fel bennem, amikor felkértek, hogy vegyek részt ebben
a közös visszatekintésben, hiszen a Szociális Törvény 25 évének története elválaszthatatlan a pályámtól, azoktól a sikerektől és kudarcoktól, amelyeket 22 év
alatt megéltem. 1990-ben még meg sem száradt a tinta a CSSK-vezetői kinevezésemen, tömegesen jöttek a hajléktalan emberek egy cetlivel a kezükben, rajta a
nevem és a címem, hogy segítsek. Akkor még a város egyik hírhedt szegregátumában működött a SZETA1 által felügyelt hajléktalanszálló és a családsegítő szolgálat is. Keveset tudtam akkor még hajléktalan emberekről, magáról a hajléktalanságról, de a családsegítőnél dolgozó munkatársaim is így voltak ezzel. Ma már
történelem, ám akkor a szakmai útkeresésünket erősen meghatározták a Gyuris
Tamástól (Menhely Alapítvány), Mezei Gyuritól (ÚJCSAKŐ) és Oross Jolitól tanultak.
Ekkoriban a Népjóléti Minisztérium finanszírozott minket, s létrejött a Szociális Válságkezelő Programok irodája, többek közt azzal a feladattal, hogy kiépítse
a hajléktalanok ellátásához szükséges intézményrendszert. A már korábban létrejött „hajléktalanműhely” javaslatai alapján elkészültek az első szakmai ajánlások.
1992-ben született meg az a rendelet,2 amely már nevesítette a szállásnyújtó rendszereket: ezek közül az éjjeli menedékhely és az átmeneti szállás mellett egy harmadik ellátási forma volt a rehabilitációs és kríziskezelő intézmény. Ez idő tájt nagyon sokszínű, többségében civil szervezetek által létrehozott intézmények
szolgálták a hajléktalan embereket. 1993-ra az alulról építkező mozgalomként in1
2

Szegényeket Támogató Alap.
2/1999. (I. 6.) NM-rendelet.
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dult ellátórendszert már számtalan konfliktus terhelte, amelyek többek közt a
szabályozatlanságból, a szakmai sokféleségből adódtak. A kialakult feszültségek
oldását szolgálta az azóta többször módosított Szociális Törvény,3 amely meghatározta a hajléktalanügy területén az illetékességet, az ellátási kötelezettséget, s
definiálta a hajléktalanságot, emellett a szolgáltatás intézményeit és feladatait.
A törvény megszületésekor, 1993-ban az addig mozgalomként működő hajléktalanellátás a szervezett, intézményesített szolgáltatásnyújtás felé mozdult el. Ez
az időszak nemcsak szervezeti szinten hozott változásokat, hanem izgalmas, sokszor heves szakmai vitákat is eredményezett. E vitáknak fontos kerete és terepe
volt 1992. április 8-án a családsegítők és a hajléktalanellátásban dolgozók által
létrehozott HAJSZOLT.4
A Szociális Törvény megszületése előtt Szombathelyen is létrejött Segítőház
néven egy hajléktalanellátó intézmény, amelyet 1992. április 13-án Lakner Zoltán kormánybiztos adott át. A munkásszállóból alig pár hónap alatt átalakított
szombathelyi Segítőházban helyet kapott a családsegítő, az idős emberek gondozási központja és a hajléktalan emberek szállása is. Ma már hihetetlennek tűnik,
de akkor a hajléktalanszálláson egyedül dolgoztam, miközben irányítottam, szerveztem a családsegítést is. Nagy segítségemre voltak a családsegítő munkatársai,
amíg néhány tanulni vágyó, elkötelezett közhasznú munkavállalót sikerült megnyerni erre a területre. 1994-től megjelentek az első szociális munkások is. Volt
már fedél a fejünk felett, lettek munkatársak, a megszületett Szociális Törvény
pedig szabályozott kereteket, kiszámítható finanszírozást biztosított. Elkezdhettünk hát szakmát „csinálni”.

II. A HAJLÉKTALAN EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁT, FOGLALKOZTATÁSÁT
MEGALAPOZÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ FELTÉTELEK
1996-ban egy véletlennek köszönhetően született meg a hajléktalan emberek foglalkoztatásának gondolata. Ebben az időszakban rengeteg szervezeten belüli és
kívüli feszültség nehezítette a munkánkat. Egyre több hajlék nélküli kopogtatott
szállásért, akik közül sokan alkoholbetegek voltak. Szaporodtak a konfliktusok a
szállón élők és a szociális munkások között is. A társadalmi szolidaritás mértéke
is jelentősen csökkent, mind több lakossági panasz érkezett. A munkatársaim közül többen választás elé állítottak: vagy ők, vagy a hajléktalanok. Én pedig nem
tudtam, miként legyek úrrá a kialakult helyzeten. Egy rádióriport adta a megoldást. A riporter egy a szállón élő hajléktalan embert faggatott arról, hogy miért
iszik. Ő elmondta, hogy nem csinálnak semmit, egész nap unatkoznak a szállón,
3
4

1993. évi III. tv.
Hajléktalan Szolgálatok Országos Kamarája, később Egyesülete.
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ezért mennek a kocsmába. Ettől a pillanattól kezdve csak az járt a fejünkben, mit
tegyünk, mibe tudnánk bevonni őket, milyen elfoglaltságot tudnánk szervezni a
számukra. Mindig oda jutottunk, hogy munkát kellene találnunk nekik, hogy jövedelmük legyen, így növelve a társadalmi elfogadottságukat. Ehhez pénzre volt
szükségünk, amit a Megyei Munkaügyi Központ segítségével sikerült is előteremteni. Éder Gézának, az akkori központ vezetőjének elévülhetetlen érdemei
vannak abban, hogy megindulhatott a foglalkoztatás.
1996-ban először 20 fővel létesítettünk munkaviszonyt. Többségük a házon
belül, néhányan a telephelyeinken dolgoztak (takarítás, mosás, udvarrendezés), s
voltak, akik a város közterületeinek gondozásában vettek részt. Hamar kiderült,
hogy a foglalkoztatás önmagában nem megoldás. Nemhogy csökkentek volna a
konfliktusok, ellenkezőleg: megszaporodtak. Később a kialakult helyzetet elemezve be kellett látnunk, hogy a munkaszervezés hiánya, a segítői és a foglalkoztatói
szerepek összekeveredéséből adódó súlyos szerepkonfliktusok, továbbá az évtizedes munkanélküliségből adódó teljesítménydeficitek a kudarc okai. A foglalkoztatottak többségének egyáltalán nem volt munkatapasztalata, többen éveket,
évtizedeket töltöttek a rendszerváltás előtt börtönben vagy különböző intézményekben közveszélyes munkakerülés, esetleg kényszergyógykezelés miatt.
A foglalkoztatási terveink miatt a szakmán belül sokan őrültnek tartottak bennünket, számos kritikát kaptunk, s a kudarcok miatt már én sem voltam benne
biztos, hogy jó úton járunk.
De ekkor már nem voltunk egyedül a foglalkoztatás gondolatával. Kovács Ibolya főosztályvezető támogatásával foglalkoztatást megalapozó módszertani műhelyek szerveződtek, belőlük pedig kinőttek azok a foglalkoztatók, amelyek elkötelezték magukat a hajléktalan emberek munkaerőpiaci esélyeinek növelése mellett.
A teljesség felsorolása nélkül csak néhány szervezetet említek: a debreceni REFOMIX, az esztergomi RELABOR, a szombathelyi és a győri SEGÍTŐHÁZ, valamint
a PÉCSI TÁMASZ Alapítvány nevét.
Ez a műhelymunka sokat segített abban, hogy egymás tapasztalataiból is építkezve tudatosabban gondoljuk végig és szervezzük meg a hajléktalan emberek
foglalkoztatását.
A ’90-es évek közepére már mindannyian napi kapcsolatban voltunk a megyei
munkaügyi központokkal és kirendeltségekkel. Az ekkor megjelent MüM-rendelet,5 amely többek között rendelkezett a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról,
újabb lehetőségeket kínált a foglalkoztatás szervezéséhez.
Ez idő tájt az önkormányzat megbízásából közhasznú foglalkoztatási programokat indítottunk, most már a város közterületein is dolgozva. A közhasznú foglalkoztatottak között voltak hajléktalanok, romák, régóta munkanélküliek, s a
munkaerőpiacról piacképtelen szakmájuk miatt kihullók. Ebben az időszakban a
5

6/1996. (VII. 16.) MüM-rendelet.
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munkahelyteremtés és -megőrzés támogatására, valamint a foglalkoztatás bővítésére biztosított forrásokból alakítottuk ki azt a munkaszervezetet, amelyben már
a szakszerű irányítást, a felügyeletet és a megfelelő eszközparkot is biztosítottuk.
Elkezdtünk úgy működni, mint a többi foglalkoztató a városban. A programba
diplomás, középfokú végzettségű embereket is sikerült bevonni. Ők egyrészt a
közfoglalkoztatottak irányítását, másrészt a szociális szolgáltatásban hiányzó munkaerőt pótolták.
Nagy meglepetésünkre a több éve, sokszor évtizedek óta munkanélküli emberek szívesen vállalták a munkát, amit most már a szálló falain kívülre szerveztünk:
a város közfeladatainak elvégzésében vettünk részt. Akkor tudatosult bennünk,
hogy ennek a lépésnek nemcsak a foglalkoztatásban, hanem a társadalmi integrációban is jelentős szerepe lehet. Ettől kezdve kerestük azokat a partnerségeket,
amelyek munkahelyeket teremtettek, s melyeken keresztül nyitni lehetett a város
foglalkoztatói és lakói irányába. Elsőként egy részben magántulajdonú kertészeti
vállalkozással, a PRENOR-ral kötöttünk együttműködést a park karbantartására.
Velük később parkfenntartó képzési programokat is indítottunk.
A külső munkahelyeken való megjelenés új kihívásokat hozott. Ahhoz, hogy a
munkát a különböző problémával küzdő emberek el tudják végezni, az elvárásoknak meg tudjanak felelni, elfogadják őket, és pozitív visszajelzést kapjanak, soksok hátrányt kellett ledolgozniuk, amihez újabb és újabb szolgáltatásokra volt
szükség.
Elsőként olyan tréningeket szerveztünk, amelyekkel a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat, az emberi együttéléshez szükséges kompetenciákat, képességeket fejlesztettük. A konfliktustűrő képesség, a rapportkészség és a külső megjelenés javítására (fogpótlás, fodrász, ruházat rendbetétele stb.) s az első fizetésig
a megélhetés biztosítására rengeteg időt, az akkor már működő vállalkozásaink
bevételeiből pedig forrást is biztosítottunk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy
a programban részt vevők a szálló falai közül kilépve természetes szocializációs
terepen, kollégák között, munkavégzés során gyakorolhassák a megszerzett
ismereteket, kompetenciákat, de még ennél is lényegesebb volt, hogy újra kellett
építeni az emberi kapcsolataikat.
2000. május 1-jétől a Szociális Törvény módosításával6 az Országgyűlés a rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos együttműködési kötelezettség elemeit is bővítette. Meghatározták a települési önkormányzat, illetőleg a munkaügyi központ kirendeltségeinek feladatait a segélyezettek foglalkoztatásában,
előírták a segélyezettek számára a megfelelő munkalehetőség elfogadásának kötelezettségét, a rendszeres szociális segély további folyósításának előfeltételeit. A
foglalkoztatás szervezését a települési önkormányzat az akkor még mindig költségvetési intézményként működő Segítőházra „telepítette”. Jelentős számú segé6

Módosította a 1999. évi CXXII. törvény.
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lyezettnek kellett munkát ajánlanunk. Ezek az emberek eltérő munkakultúrával,
végzettséggel, képzettséggel, szociális kompetenciákkal rendelkeztek, sokuk akkor
már évek óta segélyezettként élt. Nekik kellett értelmes munkalehetőséget, sokuknak pedig rehabilitációs terepet biztosítanunk úgy, hogy ne büntetésként éljék meg
a munkát, s legyen továbblépési lehetőségük is. Hatalmas volt a feladat, sok-sok
konfliktussal, de ez volt az az időszak, mikor a csapat megtanult foglalkoztató
szervezetként működni, s a hátrányos helyzetű emberek, köztük a hajléktalanok
társadalmi és munkaerőpiaci rehabilitációjának kereteit, tartalmát és módszertanát is megalapozta.
Ebben az időszakban több hajléktalanellátó szervezet próbálkozott a foglalkoztatással más és más keretek között. Volt, ahol intézményen belül foglalkoztattak,
munkajutalom formájában, máshol az ellátórendszeren belül munkaviszonyban
történő foglalkoztatással próbálkoztak, és akadt, ahol – mint nálunk is – az ellátórendszeren kívül látták biztosítottnak a foglalkozási és a társadalmi rehabilitáció esélyeinek növelését.

III. A TÁRSADALMI ÉS A MUNKAERŐPIACI BEFOGADÁST SEGÍTŐ
PROGRAMOK 2000-TŐL 2010-IG
2000-ben az akkori Család- és Munkaügyi Minisztérium a munkanélküliség kezelésére létrehozott Munkaerőpiaci Alap terhére Kovács Ibolya főosztályvezető
irányításával modellkísérleti programot indított 4 régió 14 hajléktalanellátó szervezetének a részvételével. A programban a hajléktalanellátás területén, valamint
a munkaügyben dolgozó szakemberek működtek együtt annak érdekében, hogy
a hajléktalanok foglalkoztatására, munkaerőpiaci és társadalmi integrációjának
növelésére javaslatokat tegyenek.
A programban7 összesen 1200 hajléktalan emberről készült felmérés, amelynek során többek közt megkérdeztük őket a munkaerőpiaci karrierjükről is. A
felmérést követő elemzésekből kiderült, hogy a hajléktalanok mindegy 25%-ának
volt valamilyen fokú munkaképesség-csökkenése. Az iskolai végzettség tekintetében elenyésző volt a 8 osztálynál kevesebbet végzettek aránya (2,5%), a 8 osztályt
50% végezte el, szakmunkás-bizonyítvánnyal 32%, gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettséggel 13%, felsőfokú végzettséggel pedig 2,5%-uk rendelkezett. Míg
iskolai végzettség tekintetében nem volt jelentős különbség a népességben
mértekhez viszonyítva, a szakképzettséget vizsgálva hamar kiderült, hogy ha van
is szakmájuk, az a munkapiacon már kevésbé konvertálható. Vas- és fémipari
szakmával 25%-uk, építőipari, építőanyag-ipari szakmával 14%-uk rendelkezett.
7

A felmérésről összefoglaló készült összefoglalóról l. Gyuris Tamás – Horváth Olga – Oross Jolán:
Hajléktalanellátás 2004, 106–112.
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Hátrányaikat a munkaerőpiacon tovább súlyosbította az életkoruk, hisz többségük 40–59 éves volt. Sokuk soha semmilyen kapcsolatban nem állt a munkaügyi
szervekkel. Csak 34%-uk volt regisztrált munkanélküli, 64%-uk pedig már 3 vagy
több esztendeje nem dolgozott. A program felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanok jelentős hányada állapotjavító, munkára motiváló, szakma ismereteket
felfrissítő programokkal munkaerőpiaci szereplővé tehető. Ennek érdekében 32
fő foglalkoztatást segítő szakember képzésére is sor került, akik munkaerőpiaci információkat nyújtottak az igénybe vevőknek, kapcsolatot tartottak a munkaügyi központokkal, a foglalkoztatásban érintett szervezetekkel, szervezték a támogatott programokat.
Ez az alig féléves program a rövid időtartam ellenére nagyon jelentős volt. Segítette a szakmai- módszertani munka megalapozását, felkeltette a szakma érdeklődését és tenni akarását a társadalmi integráció érdekében. Arra is ráirányította
a figyelmet, hogy míg a hajléktalanok jelentős hányada foglalkoztathatóvá válhat,
s megfelelő támaszok működtetésével boldogulhat a munkaerőpiacon, addig van
egy réteg, amely megváltozott munkaképessége, súlyos társadalmi kirekesztettsége okán rövid távon nem tehető munkavállalóvá. A szakma pedig megtanulta,
hogyan tudja a hajléktalan embereket segíteni az életmódformálásban, a személyes hatékonyság növelésében, s milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy kilépjenek
a munkaerőpiacra, és ott tartósan jelen legyenek. A Munkaerőpiaci Alapból ezt
követően nem indultak speciálisan a hajléktalan emberek foglalkoztatását segítő
megalapozó programok, de a szaktárca a területet ettől kezdve pályázatok útján
jelentős mértékben támogatta, s a munkaügyi központok is nyitottak az intézmények
felé.
Ez a program a Segítőház életében is meghatározó volt: a kollégák egyre inkább
elköteleződtek a rehabilitációs programok, az integrációs folyamatok menedzselése
iránt. Világossá vált számunkra, hogy állapotjavító, motiváló, szakmamegújító
képzések, új ismeretek szerzése, társadalmi befogadás, a piaci szereplőkkel való
kapcsolatépítés és partnerség építése nélkül „az út nem járható az utcáról vissza a
társadalom felé”.
A fenti szakmai kihívásoknak köszönhetőn 2002-ben a szombathelyi önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján létrejött a hajléktalan emberek ellátása és a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása céljára alapított Savaria Rehab-team Közhasznú Nonprofit Kht., amely később kft. formában működött. A
szociális törvény és az állami normatív hozzájárulás átadásáról szóló költségvetési
törvény és az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapozta meg a kht. biztonságos, kiszámítható működését.
A korabeli sajtóban az alábbi rövid hír jelent meg: „…kiderült, hogy a hajléktalanok munkához juttatása piaci körülmények között is megvalósítható, a tartósan
hosszú idő óta munka nélkül lévők pedig piaci szereplők is lehetnek, sőt olyan forrásokhoz tudnak így hozzájutni, melyekhez eddig nem volt lehetőségük. Így vált,
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illetve válik a Segítőház hajléktalanokat ellátó rendszere, illetve a foglalkoztatás
közhasznú társasággá. …Kézi kaszálást, kis javítási munkákat ajánlanak fel a város lakóinak, költöztetést-szállítást, udvari munkát, kisbútorkészítést, zárjavítást.”
Ekkor már biztosan tudtuk, hogy a csakis a foglalkoztatás, a munkavégzés, a
munkaerőpiaci integráció az, ami a hajléktalanlétből kiutat jelenhet. A felismerésen és a létrejött új szervezeti és gazdálkodási formán kívül még sok minden
kellett ahhoz, hogy a hajléktalan emberek ne csak ideig-óráig dolgozzanak, hanem
eltartottból önmagukat eltartói, magukról gondoskodni képes állampolgárok legyenek.
A tudatos módszertani építkezés eredményeként állt össze az a rendszer, amely
már nemcsak munkaerőpiaci történetként, hanem integrációs eszközként kezelte
a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását. Ennek a rendszernek négy fontos
tartópillére volt: a képzettségi szint növelése, a tartós és folyamatos munkavégzésre való felkészítés, a pszichés rehabilitáció és a lakhatás megteremtése.
Az első igazi áttörést, a program megalapozását az Új esély OFA-program jelentette. 2004 februárjában 15 fővel egy 8 hónapos, 650 órás fatömegcikk- és eszközgyártó OKJ-képzéssel összekapcsolt foglalkoztatási programot indítottunk.
A programban részt vevőknek már munkára felkészítő tréningeket is szerveztünk,
biztonságos lakhatást biztosítottunk, állapotjavító szolgáltatásokat nyújtottunk és
közvetítettünk, az első fizetésig segítettük a megélhetésüket, illetve a munkafolyamatba épített képzés során fizetést is kaptak. A képzést szakképző intézmény
(REMEK) bevonásával szerveztük, a felzárkóztató programokon pedig a mentor
munkatársak készítették fel a résztvevőket az általános iskolai osztályozó vizsgákra, ami előfeltétele volt az OKJ-s képzettség megszerzésének. A szakképző intézménnyel napi munkakapcsolatot alakítottunk ki. A programban részt vevők 2004
augusztusában sikeres vizsgát tettek, s szeptember 1-jén kezdték meg a munkát a
kht. asztalosműhelyében, amely hosszú éveken keresztül lakossági és intézményi,
önkormányzati megrendeléseket is kiszolgált. Lényeges eleme volt ennek a programnak a résztvevők biztonságos lakhatásának megteremtése. A programban
részt vevő hajléktalanok egyrészt az otthonházunkban (kulcsos ház), másrészt az
önkormányzattól bérelt lakásokban – szociális munkás felügyelete mellett – kaptak elhelyezést.
Miközben a felkészítő programokkal a hajléktalan emberek jelentős hányada
munkához jutott a nyílt munkaerőpiacon és a kht. által létrehozott munkahelyeken, volt egy csoport, amelynek tagjai súlyos beilleszkedési zavarokkal küzdöttek,
az együttéléshez és az együttműködéshez szükséges kompetenciáik is hiányoztak.
Náluk a szocializációt kellett újraszervezni, újraépíteni. Ekkor hoztuk létre a nappali centrumot.
Ezek között a keretek között a szociális rehabilitációt az alábbi szolgáltatásokkal, programokkal támogattuk:
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– az önálló életvitelhez szükséges praktikus ismeretek fejlesztésével, a hajléktalan életformából adódó leépült vagy ki sem épült képességek, készségek kialakításával, ismeretek pótlásával, bővítésével és ezek használatával;
– az önálló életvitelhez, az emberi kapcsolatok kialakításához szükséges szabályok és struktúrák újraépítésével, interiorizált tevékenységi minták kialakításával.
Az előre megtervezett foglalkozások mellett jelentős szerepe volt a programban
a napi rutinok gyakoroltatásának. Így jutottak el a résztvevők az önellátástól a
háztartási munkákon át a munkavégzésig, illetve a társadalmi kapcsolatok építéséig.
A munkavégzés a Szociális Törvény szabta keretek között, az időközben megjelent szakmai rendeletben8 szabályozott terápiás munka keretei között valósult
meg mindaddig, amíg az intézményi jogviszonyhoz kötődően meg nem jelent az
intézményen belüli foglalkoztatás lehetősége. 2004-ben a szociális tárca a foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítása miatt olyan új foglalkoztatási formában gondolkodott, amely a célszervezetektől elbocsátott, szociális intézményekben élők számára munkalehetőséget kínál. Akkor az előzetes becslések szerint az
új foglalkoztatási forma közel négyszáz intézményben élő kilencezer lakó vagy az
intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személy számára kívánta megteremteni a
foglalkoztatás új feltételeit. Ezt egy 74 szervezet által kipróbált pályázati program
alapozta meg, majd a Kovács Ibolya főosztályvezető által vezette munkacsoport
a program tapasztalataira és más, működő programok eredményeire támaszkodva készítette el azt a szakmai projektet, melynek alapján 2005-ben a Szociális Törvény felhatalmazásával bevezették a munka-rehabilitációs, valamint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást.
E munkaformák deklarált céljai, bár a törvény azóta többször módosult, ma is
időszerűek: a munkára való fizikai és lelki-szellemi képességek gyakorlat által való
megőrzése, fejlesztése, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés, termékek előállítása, szolgáltatások, munkafolyamatokra való betanítás, a nyílt vagy
védett munkaerőpiacra történő kivezetés és a rendszeres jövedelemtermelő képesség fenntartása.
A Savaria Rehab-team Kht. is részt vett a csoport munkájában, s 2004-től a készülő szabályozást már beépítettük a jövőbeli terveinkbe.
2004-ben az Európai Regionális Fejlesztési programból új típusú nappali intézményi beruházásba kezdtünk, ahol a hajléktalan emberek társadalmi integrációja érdekében komplex szociális, oktatási, munkaerőpiaci szolgáltatások
működtetése indult el 2006-ban. Ez az intézmény 2011-ig szolgálta a hajléktalanok
integrációját, majd ekkor a tulajdonos átadta az épületet a városi családsegítő központnak, s ettől kezdődően új irányt vett az addig felépített rehabilitációs, integrációs folyamat.
8

1/2000. ( I. 7.) SzCsM-rendelet.
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2005-től az európiai uniós források megjelenésével több komplex rehabilitációt,
reintegrációt támogató program jöhetett létre a kht. keretei között. Az integrációt
leginkább azok a programok szolgálták, amelyek a társadalomba való visszailleszkedést támogatták.
Egy idő után már nem elégedtünk meg azzal, hogy a kht. legyen a terepe a munkavégzésnek: azt szerettük volna, ha a város lakossága is jelen van a programjainkon. Ezért képzéseinkbe bevontuk a városban élő hátrányos helyzetű embereket
is. Helyet adtunk olyan szakköröknek, ahol részt vettek hajléktalanok is, és varrással, szövéssel, kiadványszerkesztéssel foglalkozó kézművesműhelyeket, amelyek a lakosság részére szolgáltattak. Az intézményen belül papírtéglát gyártottunk, kézműves fa- és papíripari termékeket kínáltunk a saját boltunkban.
Foglalkoztatási programjainkhoz olyan nemzetközileg is elismert foglalkoztatókat
kerestünk, akik befogadták, majd továbbfoglalkoztatták a rehabilitációs programok résztvevőit.
2006-ban elindult HEFOP 2.2.2. sz. központi program, amelynek két komponense a szociális szolgáltatások modernizációját, s ezzel összefüggésben a szociális és munkaügyi integrált szolgáltatásnyújtás szakmai sztenderdjeit kívánta
megalapozni. Ebben a programban megjelenhettek az évek során szerzett tapasztalataink is.
Ezekben az években a megye, a régió, a környező országok munkaerőpiaca egyre erőteljesebben igényelte a szakképzett munkaerőt. Elsősorban az autó- és a
gépgyártás területén keresték a hegesztő, minősített hegesztő szakmunkásokat.
Így indult el a hegesztőképzés, amely a korábbi munkaerőpiaci programokban
nem hozott sikereket. Nem kis izgalommal kezdtük el a munkát, hisz a kiválasztott célcsoporttagok között nagy arányban voltak komplex hátránnyal küzdők,
ami hatványozottan csökkentette az integrációs esélyeiket. Ezért már az előkészítés során a célcsoporthoz igazítottuk a képzési programot, a képzést alapozó, előkészítő ismereteket is beépítve; így például a mértékegységek megismerése, az
átváltások, vagy a szakrajzot megelőző szabadkézi rajzolás, méretezés is bekerült
a tematikába. A hallgatók minden modul lezárásakor elméleti ismeretekből és
gyakorlatból is vizsgáztak, s résztanúsítványt kaptak. Az eljárás szerinti hegesztőképzésre ráépítettük a minősítetthegesztő-képzést is, amellyel a végzetteknek
lehetőséget nyújtottunk magasabb státuszú állás elnyerésére akár idehaza, akár a
környező országokban. A képzés során német nyelvet is tanítottunk, hogy a nyelvismeret birtokában a munkavállalási lehetőségeik bővüljenek.
A képzés folyamatában elsődleges volt a tapasztalatszerzésre épülő tanulás, ami
valóságos munkaterepeken valósult meg. Partnerünk volt a régió egyik jelentős
vállalkozása, a Vastech Kft., a nyugat-dunántúli régió gépjárműiparának meghatározó szereplője, a BPW Hungária Kft., továbbá az ALFA-MONT Kft.
Ezt a programot több más hazai és európai finanszírozású program követte, az
alábbi eredményekkel:
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2005-től 2010-ig a programokban részt vevők asztalos, varró szakmunkás, dísznövénykertész, hegesztő, minősített hegesztő, kiadványszerkesztő, lakatos, kosárés fonottbútor-készítő, hulladékgazdálkodó szakirányokban szerezhettek OKJ-s
végzettséget, s a komplex fejlesztés hatására megnyílt előttük az elsődleges
munkaerőpiac. Ezek a programok kiutat kínáltak a hajléktalanságból, segítették
az egzisztenciális biztonság megteremtését és a kapcsolati háló újbóli kiépítésének
lehetőségét.
Ez a keret és tartalom feledtette a korábbi tanulási kudarcokat, s azok is képesek voltak haladni, akik az alapvető ismeretek híján voltak. A munkában elért sikereik igen motiválónak minősültek, a fizetés pedig a megélhetés mellett az önbecsülésüknek is jót tett. A munkatapasztalat-szerzést egyre több piaci partner
segítette, a résztvevők pedig a munkahelyeken megismerkedtek a termeléssel, a
piaci működéssel, a munkaerőpiac elvárásaival, s életüket meghatározó kollegiális kapcsolatokra tettek szert.
A projektek teljes időtartama alatt a foglalkoztatottak munkaerőpiaci, szociális,
de nem egyszer jogi adósságkezelési szolgáltatásokat is igénybe vettek, ami nagyban segítette a projektben való bennmaradásukat.
A programokba való belépés mindig önkéntes volt. A toborzás, a bevonás időszakában folyamatos tájékoztatást kaptak, pályaorientációs tréningeken vettek
részt, választást és kiválasztást segítő üzemlátogatásokat szerveztünk számukra,
a szerepelvárást szembesítettük a realitással. Arra is figyeltünk, hogy akik valamilyen oknál fogva nem kerülhettek be a projektbe, ne kudarcként éljék meg a
kimaradást, hanem jussanak újabb lehetőségekhez. A kiesőket más képzési, foglalkoztatási programokba irányítottuk.
A képzés és foglalkoztatás időtartama alatt megnövekedett az igény a védelmi,
támogató szolgáltatásokra. Paradox módon, miután a programban részt vevők
munkaviszonyt létesítettek és jövedelemre tettek szert, rögtön megtalálta őket a
végrehajtó, s nem egyszer az igazságszolgáltatás is. Ebben a szakaszban a múltból
magukkal hozott problémák kezelésére is fókuszálni kellett. A munkaügyi-jogi
tanácsadás mellett már a pénzügyi-gazdasági, adósságkezelési, illetve családi gondjaik megoldásában is jogi segítséget igényeltek. Folyamatosan készítettük fel őket
emellett a munkaerőpiacra történő kilépésre. Többek között személyes hatékonyságot növelő, konfliktuskezelő csoportfoglalkozásokat szerveztünk, a munkaügyi
központ, illetve a kirendeltség munkatársai folyamatosan tájékoztatták a résztvevőket a munkaerőpiaci folyamatokról s az igen népszerű külföldi munkavállalásról, továbbá segítséget nyújtottunk az önéletrajzíráshoz, felkészítettük őket az
állásinterjúkra. Mindezeken túlmenően a cég munkatársai igény szerint – a munkáltatókkal megegyezve – a helyszínen segítették a beilleszkedést, nem egyszer a
kialakult konfliktusok kezelését is.
Mindezzel párhuzamosan, ahogy a képző intézmények munkatársait is felkészítettük a célcsoportra, a munkáltatókat is fel kellett készíteni a munkavállalók
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fogadására. A képzés zárása előtt állásbörzéken vettünk részt, próbamunkát szerveztünk a cégeknél, munkaebédre invitáltuk a leendő munkáltatókat, ahol megismertettük őket a lehetséges támogatásokkal, a hátrányos helyzetű célcsoporttal.
Ezek a projektek, amelyek több ezer ember juttattak munkatapasztalathoz –
közel kétszázan képzettséget szerezhettek, s helyük lett a munkaerőpiacon – nem
maradtak visszhang nélkül. Egyre több munkáltató keresett meg bennünket, s
kérte a segítségünket a munkaerő pótlása vagy megtartása céljából. 2008–2009ben már egy kihaló szakma újraélesztése érdekében keresett meg bennünket a
város egyik legnagyobb munkáltatója, így indult el a lakatosképzés.

IV. UTÓIRAT
2008-tól a kht. egyre több olyan hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztatott, akik szakmával rendelkeztek, de szakismereteik megújításra szorultak. Műszaki vezetők irányításával vállalkozásokat indítottunk, ahol szakmafelújító programokat szerveztünk, s egyre több munkát már a piacon nyertünk el. Részt vettünk
önkormányzati bérlakások felújításában, önkormányzati intézményeknek nyújtottunk szolgáltatásokat, közterületet gondoztunk.
Ezek már a recesszió évei voltak, mikor a piac szereplői egyre nagyobb gyanakvással nézték a ténykedésünket, s mind több konfliktus gátolta a működést.
De ez már egy másik történet. 2010. április végétől már mások írták és írják az
egykori Savaria Rehab-team rehabilitációs, reintegrációs törekvéseinek történetét.
A Szociális Törvénnyel a 25 évből 18-at egymással szoros szimbiózisban éltünk
meg, hisz nemcsak a felhasználója, a végrehajtója, hanem az alakítója is lehettem.
Sokszor vitattam, néha hevesen is egyes rendelkezéseit, de a végső elszámolásnál
az minősíti ennek a törvénynek az erejét és jelentőségét, hogy mit sikerült megvalósítani általa. Ha meg kellene fogalmaznom, mi volt ennek a törvénynek a fő erénye, azt mondanám: az a keret-jelleg, amely nem gátolta a kezdeményezéseinket.
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Ghyczy Gellért – Szeder Mária

A falvak és tanyák segítői:
a falu- és tanyagondnoki szolgálatok

A szerzők írásukat szeretett kollégájuk,
barátjuk, Szanyi Éva emlékének ajánlják.

Manapság a forgalmas utaktól, a közlekedési, szolgáltatási centrumoktól, csomópontoktól, nagyvárosoktól távol eső, nehezen megközelíthető (kis)települések, ritkán lakott területek, tanyák lakóinak ellátása egész Európában komoly kihívás elé
állítja a szakembereket. Az infrastruktúra hiányosságai, a közlekedési nehézségek,
a szolgáltatások magas fajlagos egy főre eső költségei, az ellátásra szorulók számának növekedése – különösen az idős emberek körében – nem csupán hazánk számára jelent egyre nagyobb terhet. E problémával szemben úgy tűnik, Magyarország egy olyan megoldással rendelkezik, melyet itt fejlesztettek ki, és amely
rendre komoly elismerést szerez a nemzetközi fórumokon, a szakmai diskurzusok
során.
A nemzetközi érdeklődés egyik kiemelkedő eseménye volt a 2005-ben Miskolcon megrendezett, az Európai Unió jó gyakorlatainak bemutatását célzó Peer Review-eseménysorozat magyarországi tanácskozása, ahol a tagállamok érdeklődő
szakemberei előtt nyílt lehetőség e sajátos szolgáltatási forma bemutatására. Az
alkalom különlegességét az is mutatja, hogy az úgynevezett nyitott koordináció
keretében meghirdetett együttműködésnek első ízben adott helyt Magyarország,
ezzel együtt pedig az első szociális szolgáltatás, melyet bemutatásra érdemesnek
tartottak mind a hazai, mind az uniós szakemberek, éppen a falu- és tanyagondnoki szolgálat volt.
A falugondnoki szolgálatot a résztvevők három forrásból ismerhették meg: egy
magyar szakértő tanulmányából, egy felkért külföldi szakember írásából, valamint lehetőségük adódott helyszíni látogatásra is. Mindezek alapján egyöntetűen
kiváló kezdeményezésnek tartották, egyrészt mert a helyi közösségek erejét próbálja mozgósítani, másrészt univerzalitása, komplexitása, harmadrészt a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hatékony biztosítása, negyedrészt az alacsony bekerülési és működési költségei miatt.
Az 1989 óta működő, egyfajta szociális hungarikumnak tekinthető falu- és tanyagondnoki hálózat mára a vidék megkerülhetetlen intézményrendszerévé vált.
Olyannyira, hogy a Kárpát-medence területére szétterjedő hálózat követendő min-
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tát kínál, és követőket vonzott Erdélyben és a Vajdaságban is, ahol a hazai szakemberek támogatása révén szintén működnek falu- és tanyagondnokságok.
Ha nagyon leegyszerűsítjük, hogy tulajdonképpen mi is az a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat/szolgáltatás, azt mondhatnánk, hogy egy, az adott kistelepülésen vagy tanyavilágban élő ember, akit a helyi közösség megválaszt falugondnoknak, és aki ezt követően az önkormányzat vagy egy szociális intézmény
alkalmazottjaként segít a helyi közösség és tagjai problémáinak megoldásában.
Ehhez a személyiségén és a tudásán túl a legfontosabb eszköze egy gépjármű. Tevékenysége szerteágazó, egy-egy feladatának egyetlen indokát a településen meglévő szükség vagy igény adja. Munkája a valódi hiányra és problémára koncentrál,
nem azt nézi, hogy az most az egészségügy, a kultúra, a sport vagy a művelődés
területére esik-e.
Ahogy azt Kemény Bertalan, a szolgáltatás alapjainak megalkotója írja: „A jó
falugondnok minden problémát észrevesz, amin tud, segít, amit nem tud megoldani (idő, benzin, tudás hiányában), annak megoldását másként igyekszik szorgalmazni. Érdeklődik, információt keres, kér, közvetít, tettre bátorít, ötletet ad, véleményt formál, a »köz« véleményét alakítja. Röviden: azon dolgozik, hogy újra
működjön, újra életképes legyen a falu »közössége«.”1
A jól működő szolgálatok gondnokait bizalom övezi a családok, a helyi közösségek részéről, ők pedig nap mint nap megszolgálják ezt a bizalmat. Nélkülük a
gyerekek nehezen jutnának óvodába, úszásoktatásra, az idősek gyógyszereinek
kiváltása, orvoshoz jutása alig lenne megoldható: a vasúton, a menetrend szerinti
busszal nehezen megközelíthető területek számára a kimozdulás lehetőségét jelentik. A hagyományok megőrzésében és tovább éltetésében, a helyi kulturális
programok életben tartásában is megkerülhetetlen a szerepük.
A falu- és tanyagondnokok tevékenységi körére több kifejezést használhatunk:
segítő, szolgáltató, szervező, fejlesztő, támogató stb. Nem élesen elhatárolódó fogalmak, működési módok ezek. Az, hogy melyik írja le legjobban a falugondnok
működését egy adott területen, attól függ, hogy saját maga látja-e el közvetlenül
az adott szolgáltatást, vagy segíti, ösztönzi, összefogja a többieket, s mások közvetítésével vagy másokat képessé téve gondoskodik az igények kielégítéséről. Szerepe, részvételének módja tehát a szolgáltatástól a szervezésen át a menedzselésig
változhat, s ezek nem szükségképpen határolódnak el egymástól: egymás mellett
is megjelennek.
A falu- vagy tanyagondnok lehetséges tevékenységeiből számos szerep körvonalazható.

1

Kemény Bertalan: Ki a falugondnok?, in Csörszné Zelenák Katalin (szerk.): Falugondnokság – vidékfejlesztés szelíd módszere, Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, 2004.
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Lehet:
– szociális segítő;
– településüzemeltető;
– lakossági szolgáltató;
– intézményellátó (beszerző, szolgáltató);
– közösségszervező, -fejlesztő;
– településfejlesztő;
– helyi gazdaságszervező;
– kultúraterjesztő, -közvetítő, népművelő;
– információs központ, kapcsolatszervező;
– a faludemokrácia iskolája.
Egyszemélyes intézmény. Bárki felvetheti, hogy nem kapcsolódhat össze enynyiféle eltérő természetű szerep egyetlen ember működésében. Nos, a falugondnokok a megmondhatói, hogy mindeme szerepek előfordulhatnak, ha nem is mind
egyszerre és kifejletten. A falugondnokság rugalmas rendszer. Könnyen vesz fel
új, és hagy el szükségtelenné váló tevékenységeket. Egymástól nagyon eltérő jellegű funkciókat is képes szükség esetén ellátni. De mindezen felül van egy nagyon
fontos, lényegi sajátossága, amely eltér a szakosított intézményektől. A falugondnoknak olyasmit kell tennie, aminek még vagy már nincs gazdája. Amint azonban
„rááll valamire”, máris valamiféle meglévő intézményhez kezd hasonlóvá válni,
ami által kapcsolódni fog ehhez a szférához (önkormányzat, szociális szolgáltatás,
egészségügy, kultúra, sport, munkaügy, kereskedelem, vállalkozásfejlesztés stb.),
így a legkülönbözőbb szükségleteket kiszolgáló szervezettípusok léphetnek kapcsolatba a falugondnokon keresztül. S ez az átjárás az, ami a falugondnokot megkülönbözteti minden más szervezettől, amely specializált módon vagy csak az
egyik, vagy csak a másik tevékenységet végzi, végezheti. Egy bentlakásos intézmény vagy nappali ellátás, noha szüksége lenne rá, a szolgáltatási keretei között
nem veheti át a teleház üzemeltetését vagy a könyvtár működtetését. Erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget, az csak a szervezet/intézmény más erőforrásainak felhasználásával kivitelezhető. Ilyen megkötés a falu- vagy tanyagondnokot nem gátolja: elképzelhető, és a szakmai tevékenységébe bele is fér, hogy
munkaideje egy részét a teleházban vagy a könyvtárban töltse, gondoskodva annak nyitva tartásáról, működéséről. A falugondnok számára minden összefügg
mindennel. Ezáltal olyasmire képes, amire rajta kívül kevesen: mindig a teljes embert, az egész családot, a közösséget, a települést látja maga előtt.
Mindezek miatt joggal mondhatjuk, hogy a falu- és tanyagondnoki szolgálat a
magyar szociális ellátórendszer talán legjobban célzó eleme, mely valódi választ
ad a kistelepüléseken élők problémáira. A falu- és tanyagondnokok azok, akik
szinte egyedüliként mindennapos, élő kapcsolatban állnak a falvak közösségeivel.
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A kistelepülések közösségeiben, a tanyavilág lakóinak szemében kulcsszereplői a
helyi információáramlásnak, a szolgáltatások elérésének, és a faluval, az intézményekkel való együttműködésnek. Településeiken ismerik az egyéni és közösségi
szükségleteket, összekötő kapcsot jelentenek a családok és a járásban, megyében
működő egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények között, amelyek
a legtöbb kis lélekszámú faluban, tanyán ma már nem is elérhetőek. Valódi hidat
építenek a szakemberek, a szolgáltatások eljuttatásában éppúgy, mint a helyben
élő emberek számára a városok nyújtotta lehetőségek elérésében.
Sokszor emlegetjük, hogy a szolgáltatás egyfajta hungarikum, hiszen hazánkban jött létre és csiszolódott a kistelepülések és tanyasi lakott helyek számára sok
helyen létfontosságú szolgáltatássá. Különleges abból a szempontból is, hogy bár
sokan és sokat tettek azért, hogy mára kiterjedt hálózatról beszélhessünk, tulajdonképpen két embernek – Kemény Bertalannak és Szanyi Évának – köszönhetjük a létrejöttét és a szociális rendszerbe illesztését.
Az ötlet a ’80-as években keletkezett, az akkori hatalom aprófalvak megszüntetését célzó politikájára válaszul. Az alapkérdés, mely Kemény Bertalanban ötlött
fel – miközben megbízása szerint a kipusztulásra ítélt települések felmérésével kellett volna foglalatoskodjon –, az volt, hogy mit lehetne tenni ezekért a nehéz helyzetben lévő falvakért a rombolás, az összevonás, az elnéptelenedés megakadályozásaként. Látogatásai során találkozott olyan helybéliekkel, akik önkéntesként
„vállalták a falut”2 annak minden gondjával, bajával, és a lakókat ösztönözve, támogatva, segítve igyekeztek a közösséget megerősíteni s a pártállam újabb és újabb
intézkedéseivel szemben ellenállóbbá tenni.
A falu- vagy tanyagondnok személye eredetileg az ilyen vidéki emberek személyiségének összegyúrásából alakult ki. Velük találkozva merült fel Kemény Bertalanban az az ötlet, hogy ha ezekben a falvakban lehetne egy olyan központi figura, aki hatással van a többi lakosra, akiben bíznak, akitől segítséget, tanácsot
kérhetnek, az segíthetne azokban a napi nehézségekben, melyek a kihalás felé vezetik e településeket. Ezeknek a viszonyoknak helybeliként a falugondnok aktív
részese, alakítója. Meghatározó alakja az egész település életének. Törekvéseit a
település és az ott élők helyzetének javítási szándéka motiválja.
Ezt a példákból összeállított elméleti figurát próbálták meg életre kelteni 1990ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol az akkori megyei tanács támogatásával, modellkísérlet keretében elindulhattak az első szolgálatok. A kezdeményezés rendkívül népszerűvé vált, és a kezdeti szolgálatok bebizonyították, hogy
hatékonyan tudnak segíteni a kistelepülések és az ott élők gondjain. Ez megfelelő
alapot és érvet adott annak a törekvésnek, melynek célja a szolgáltatás minél több
településen való létrehozása lett. Voltaképpen ez volt az a kezdeti erő, mely a szol2

Ezt a kifejezést Kemény Bertalan használta több írásában és beszédében.
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gáltatás szociális szolgáltatási rendszerbe való beépülését eredményezte. E folyamat egyik legfontosabb szereplője volt Szanyi Éva, az akkori Népjóléti Minisztérium munkatársa, aki felkarolta a falugondnokságok ügyét.
A modellkísérletet követően 1991-től újabb szolgálatok jöhettek létre, immár
országos szinten, kezdetben a rendszerváltást övező szociális nehézségek kezelésére létrehozott Válságkezelő Programiroda, majd később az akkor Népjóléti Minisztériumnak, aztán számtalan átalakítást, átszervezést megélve számos néven
nevezett, a szociális ágazatot irányító minisztérium pályázati támogatásának köszönhetően. Az európai uniós csatlakozást követően pedig a korábbiaknál lényegesen nagyobb mértékben nyílt uniós forrásból lehetőség az elhasználódott autók
cseréjére, valamint az új szolgáltatásokhoz szükséges gépjárművek beszerzésére.
1996 az az év, mikor a falugondnoki szolgálat megjelent a Szociális Törvényben,
melynek alapján az 500 főnél kisebb településeken, illetve külterületi lakott helyen
a szociális alapszolgáltatások falugondnoki szolgálat közreműködésével is elláthatók lettek. E szabály még meglehetősen általános jellegű, számos, a napi működést jellemző kérdésre nem adott választ, ám a korábbi modellkísérlet immár a
szolgáltatási rendszer részévé vált. 1998 különösen jelentős változást hozott, ugyanis a falugondnoki szolgáltatás működésének támogatása bekerült a költségvetési
törvénybe, melynek következtében minden önkormányzat, amely e szolgáltatást
működtette, 900 000 Ft/év állami normatív támogatást igényelhetett. E változás a
szolgáltatások számának növekedéséhez vezetett. 1999-től a létrehozás csak működési engedély birtokában lehetséges, 2000-ben megjelentek a falugondnoki szolgálatra vonatkozó részletes szakmai szabályok a Szociális Törvény végrehajtási
rendeletében, 2003-ban elkülönült egymástól a falu- és a tanyagondnoki szolgálat,
2004-től térítésmentessé vált, 2010 óta pedig elkülönülnek a szolgálat alapfeladatai és kiegészítő tevékenységei, melyek végzését minden szolgálatnak vezetnie kell
a napi tevékenységet igazoló dokumentációban.
A jogszabályi változások egyik oldalról egyre mélyebben beágyazták a falu- és
tanyagondnoki szolgálatokat a szolgáltatási rendszerbe, amivel óhatatlanul együtt
járt az adminisztrációs és bürokratikus kötelmek, feladatok növekedése, másrészt
viszont folyamatosan pontosították a végzett tevékenység elvárt szakmai tartalmát, a felelősségi követelményeket, valamint az ellátottak jogainak érvényesülését.
Mindvégig megmaradt ugyanakkor a szabályok széles és laza rendszere, igyekezvén lehetőséget adni, hogy a települések a helyi szükségletekre reagálva alakítsák
ki a tevékenység pontos összetételét. Kemény Bertalan korábban már idézett írásában megemlíti Szanyi Évát, aki a jogalkotás kezdeti alapelveiről a következőképpen írt: „A szabályozás során mindig gondosan ügyeltünk arra, hogy ne merevítsük be a túlzott szabályozással a szolgáltatást, csupán kereteket jelöljünk ki, amely
között minden falunak lehetősége nyílik arra, hogy a szolgáltatást a helyi igényekhez és szükségletekhez igazítsa, hogy azt mindig rugalmasan alakítani tudja a helyi
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társadalom változásaihoz.”3 Bár hosszas vitákat folytathatunk arról, vajon a szolgáltatási rendszer jogszabályainak bővülése, részletezettsége mennyire ennek a
szellemében történt, úgy véljük, ez az az alapelv, melyet a mindenkori jogalkotónak figyelembe kell vennie, mert ez adja meg a szolgáltatás sajátosságát, erejét,
egyben a különlegességét, egyediségét.
Az elérhető állami támogatás és a tevékenység sokszínűsége hamar népszerűvé
tette a szolgáltatást a kistelepülések és a tanyavilággal rendelkező települések önkormányzatainak körében. Ennek megfelelően a ’90-es évek közepétől folyamatos
emelkedés figyelhető meg a szolgálatok számában. Ezt mutatja a következő táblázat is, mely a KSH adatait tartalmazza.
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Az adatok diagramon való feltüntetése ezt a folyamatos – máig tartó – fejlődést
még jobban szemlélteti:

3

Kemény Bertalan: Ki a falugondnok?, in Csörszné Zelenák Katalin (szerk.): Falugondnokság – vidékfejlesztés szelíd módszere, Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, 2004.
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A szociális szolgáltatások nyilvántartási rendszerének adatai szerint 2018 szeptemberében összesen 978 falu- és 458 tanyagondnoki szolgálat működött az országban. Ezek értelemszerűen az ország kistelepüléses területein (Baranya, Somogy, Zala, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben), valamint az Alföld tanyavilággal
tarkított, különösen déli és észak-keleti területein (Csongrád, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye) működnek a legnagyobb számban,
ahogy azt az alábbi térkép4 is mutatja:
Falu- és tanyagondnoki szolgálattal ellátott települések 2018. március 21-én

falugondnok
tanyagondnok

4

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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A szolgáltatás intézményesülését és az egyes szolgálatok számának növekedését
elejétől végig kísérik a falu- és tanyagondnoki egyesületek, melyek létrehozásának
célja a településeken dolgozók szakmai közösségének, érdekvédő, támogató hátterének kialakítása volt. Az első egyesületek 1993-ban Somogy és Baranya megyében jöttek létre, ezeket az elkövetkezendő években újabbak követték. A szinte a
teljes ország területét lefedő falugondnoki hálózat fejlődésének csúcsaként alakult
meg az egyesületek és a Magyar Falufejlesztési Társaság részvételével a Magyar
Tanya- és Falugondnoki Szövetség 2000-ben, amely hosszú időn keresztül e hálózat legfőbb működtetője, a falu- és tanyagondnokságok képviselője, a szakmai fejlődés központi szereplője volt Kemény Bertalan elnökletével. E szervezet vállalt
oroszlánrészt a szolgáltatást nyújtók képzési programjának kialakításában és megszervezésében is, melynek elvégzése a mai napig kötelező minden falu- vagy tanyagondnoknak a munkavállalás kezdetét követő egy éven belül. A Szövetség,
bármilyen kiemelkedő funkciót is töltött be, a később a tagok között elhatalmasodó viták és ellentétek következtében nem tudta tovább betölteni korábbi szerepét, jelentősége folyamatosan csökkent, majd később meg is szűnt. Az egyesületek
azonban a mai napig igyekeznek az eredetileg nekik szánt feladatok ellátására.
A megyei/regionális falugondnoki civil szervezetek tagjai általában falu-, illetve tanyagondnokok. Így az egyesületek elnöke is egy, a tagok által választott falugondnok. Mivel az egyesületi tagok falugondnokok, akik a saját területükön dolgoznak, szükség van egy olyan munkatársra, aki teljes munkaidőben foglalkozik
a szervezet ügyeivel, koordinálja, szervezi, vezeti azt. Ezek a munkatársak az úgynevezett koordinátorok, akik kivétel nélkül felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,
s a településfejlesztés, a közművelődés, a szociálpolitika területén dolgoznak vagy
dolgoztak korábban. Szinte mindegyikük kötődik valamilyen módon az aprófalvakhoz. A koordinátori hálózat így fontos szereplője a rendszer civil oldalának.
„Tevékenységük hasonlít a falugondnokokéra: megcselekszik, amire az általuk segítetteknek szüksége van, és amit maguk nem tudnak megtenni. Pályázatot írnak,
ellenőriznek, könyvelnek, programokat szerveznek, önkormányzattal tárgyalnak,
odafigyelnek, reagálnak és képeznek. Istápolják az egyesületeket szervezetként, és
támogatják a falugondnokokat emberként.”5
A falugondnoki egyesületek tevékenysége a helyi igényeknek és lehetőségeknek
megfelelően eltérő, de alapelemeiben hasonló:
– a falugondnokok érdekképviselete;
– problémáik feltárása és közös megoldása;
– kapcsolattartás, találkozók és közös programok szervezése;
– bekapcsolódás az országos szintű információáramlásba, az irányító szervekkel való kapcsolat fenntartása;
5

Jakab Julianna – Zikkert Antal – Furó Annamária – Faludi Erika: Együttműködés a szociális ellátórendszerben. A falugondnokság lehetőségei és útjai. Zárótanulmány. Vértesacsa, Magyar Tanya- és
Falugondnoki Szövetség, 2005.
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– a hálózat működésének, terjesztésének és fejlesztésének segítése.
Az egyesületek alkotják tehát az összekötő láncszemet a szakminisztérium, a
falugondnoksággal foglalkozó szervezetek között, elsősorban pedig segítik a szolgálatok működését, szervezik a falugondnoki programokat, és biztosítják az információáramlást.
Ugyan a kezdeti idők óta sok minden átalakult, a szolgáltatás jellege, a munka
sokszínűsége vajmi keveset változott. A falugondnokság megmaradt a szociális
terület sehova igazán be nem sorolható csodabogarának, amely nem csupán a szociális kérdésekkel foglalkozik, hanem „átkalandozik” a kultúra, az egészségügy,
a sport, a közösségfejlesztés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a közfoglalkoztatás, de akár a polgárőrség területére is.
Az eltelt közel 30 év során sok minden megváltozott a falu- és tanyagondnokságok életében. Mára már szervesen beépültek a szociális szolgáltatások rendszerébe, s noha talán megalkotói és kezdeti zászlóvivői egy-két dolgot talán nehezményeznének, alapjaiban véve a tevékenység jelentős része hű maradt az eredeti
alapelvekhez. Ugyanakkor sajnos sok probléma is feszíti a rendszert.
Mindezek közül legfontosabb a szolgáltatás állami finanszírozásának összege,
amely a fenntartási, működtetési költségeknek alig felét, kétharmadát biztosítja.
Mivel a kistelepülések és tanyák lakóinak oldaláról nézve létfontosságú szolgáltatásról beszélünk, a legtöbb település igyekszik saját forrásból megoldani a kiadások fedezetét, de ma már gyakorta találkozunk olyan falu- vagy tanyagondnokokkal is, akik napra meghatározott kilométerlimittel kénytelenek dolgozni, ez pedig
nem elég a legfontosabb utakra sem. Bár a szolgáltatás messze a legköltséghatékonyabb módja a helyi problémák kezelésének, annak állami támogatása ezt a fontos
szerepet nem tükrözi.
A falugondnok egyszemélyes szolgáltatás, annak minden előnyével és egyben
veszélyével együtt. E helyzetben gyakorta kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a település vagy a szolgáltatást működtető intézmény vezetőjével szemben. Sajnálatos
módon erre főleg akkor kerül sor, ha a falu- vagy tanyagondnok jól végzi a feladatát. Ilyenkor a lakosság körében egyre népszerűbb falu- vagy tanyagondnok kiváltja a vezetőnek, leginkább a település polgármesterének gyanakvását, féltékenységét. Az ellene indított támadásokban a falu- vagy tanyagondnok kiszolgáltatott,
és ha nincs lehetősége vagy ereje felvenni a kesztyűt, alulmarad, aminek a település látja kárát. Olyan is előfordul persze, mikor a korábbi gondokból lesz a falu új
vezetője, ám az ilyesmi gyakrabban végződik a falugondnok távozásával vagy behódolásával, s ezzel együtt a szolgáltatás minőségének romlásával. Hasznos lenne,
ha az ilyen helyzetben lévők segítséget kaphatnának. A hálózatot szervező egyesületek ugyan igyekeznek ezt a szerepet betölteni, az eseményekre való ráhatásuk
esélye azonban kicsi.
Ugyancsak gyakori eset, mikor a falu- vagy tanyagondnok elképzeléseit a helyi
vezető vagy az önkormányzat „elnyomja”, és túlsúlyba kerülnek az egy-egy intéz-
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ménynek végzett tevékenységek. Ez falugondnokok esetében leginkább az önkormányzati feladatok (postakihordás, az ügyintézők, a jegyző, a polgármester szállítása vagy épp hivatali épületek, közterületek karbantartása, fűtői, nők esetében
takarítói feladatok stb.), tanyagondnok esetében pedig a belterület vagy a szolgáltatást működtető intézmény, szolgáltatási központ intézményeinek ellátását (pl.
intézményekbe ebédhordás, intézményi dolgozók szállítása, anyagbeszerzés, szállítás, karbantartás stb.) jelenti. Az ilyen szolgáltatások vajmi keveset valósítanak
meg abból az eszméből, ami miatt az egész rendszer kialakult.
Külön esetként kell kezelnünk a szociális szakma helyi és néha országos, szakértői szinten történő átalakítási, intézményesítési törekvéseit. Ezekben az esetekben a specializált és pontosan lehatárolt illetékességi területű intézmények vezetői,
illetve a szociális szolgáltatások rendszerének egészét tervező, fejlesztő szakemberek igyekeznek a szolgáltatás intézményi oldalról nézve rendszertelennek, kaotikusnak tűnő működését korlátok közé szorítani. Ilyenkor születnek azok a javaslatok, melyek le akarják nyesegetni a falu- és tanyagondnokság általuk felfedezni
vélt vadhajtásait. Sok esetben találkoztunk már olyan szociálisintézmény-vezetővel, aki nem tudta a helyén kezelni e szolgáltatás sajátosságait, és azt a szociális
intézmények rideg keretei közé kívánta szorítani. Ezek a törekvések a mai napig
megfigyelhetők, és véleményünk szerint ez a mozgatórugó felfedezhető a szolgálatokra vonatkozó jogszabályok egyre részletesebb eljárásokat, feladatokat tartalmazó módosításaiban is. Noha nem gondoljuk, hogy ezek a napi működést vagy
a szolgáltatás eredeti alapelképzelését ellehetetlenítenék, fontosnak tartjuk jelezni,
hogy ezek a törekvések folyamatosak. Meggyőződésünk, hogy amennyiben elérik
céljukat, a falu- és tanyagondnoki szolgálatokban rejlő lehetőségek jelentős mértékben csökkenni fognak.
Mindezek miatt elengedhetetlen a szolgáltatás eredeti alapvetéseinek megőrzése a szociális szakemberek képzésein csakúgy, mint a helyi döntéshozók, vezetők
számára elérhető fórumokon, sajtóban, tanulmányokban.
A falu- és tanyagondnoki szolgálat a nehézségek ellenére igazi magyar sikertörténet. Az elmúlt 30 évben egy elképzelés szökkent szárba, és növekedett a kistelepülések és a tanyavilág nagy részét elérő, támogató szolgáltatási hálózattá. Eredete, léte szervesen kapcsolódik a magyar vidékhez, hiszen abból nőtt ki, arra reagál.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mai falu- és tanyagondnok mintáit egyszerű,
ám lelkes és a közösségért tenni akaró emberek adták, akik a józan paraszti eszükre hallgatva álltak ellen a szocialista rendszer faluromboló elképzeléseinek. Éppen
ezért erős és kipróbált, és mivel a kistelepülések és a tanyavilág sajátos környezetében alakult ki, még 30 év elteltével is az ott lakók problémáira, elvárásaira, igényeire alapul. Hatékonysága és ereje ebben rejlik. S ha a tanyák és kistelepülések,
ezzel együtt történelmünk, kultúránk, hagyományaink eme fontos szeleteinek
megőrzése kiemelt kormányzati célkitűzés, hát őrizzük meg a falu- és tanyagondnokságot is olyannak, amilyennek létrejött.
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Szerek és szertelenségek –
A szenvedélybetegségek történelmi alakulása

Az alábbi összefoglalóban elsősorban azt szeretném bemutatni, hogy a 25 éves
Szociális Törvényben miként alakult a szenvedélybetegségek szabályozása, és ez
mennyiben befolyásolta a szenvedélybetegek ellátásáért felelős intézményrendszer
alakulását, fejlődését. Terjedelmi okok miatt nincs lehetőségem arra, hogy a szakmai, társadalmi és egyéb összefüggéseket részleteiben is bemutassam, jelen keretek között csupán egy rövid kronológiai áttekintésre vállalkozom. Ehhez azonban
érintőlegesen tekintsük át, miként alakult a szenvedélybetegségek előfordulása a
történelem során…
Bármelyik kultúrát is vizsgáljuk, szinte mindegyikben felfedezhető a pszichoaktív anyagok valamilyen szintű jelenléte és használata, még akkor is, ha a „szer” küldetése egészen eltérő szerepet töltött be az adott társadalmakban és időszakokban.
A dohányzás története a Kr. e. 5000–3000 közti időszakra nyúlik vissza, európai megjelenése körülbelül a XVI. századra tehető, míg a dohánytermesztés és
a cigarettagyártás iparosítása a XIX. század második felében vált jellemzővé.1 Ettől az időszaktól kezdve a dohányzás terjedése és népszerűsége töretlennek mondható.
Magyarországon évtizedek óta kiemelkedően magas az egy főre jutó cigarettafogyasztás. Az 1990-es évek átlagát tekintve a világ vezető dohányfogyasztói között vagyunk. A hivatalos statisztikák ugyan néhány éve csökkenő mértékű dohányzást mutatnak, de továbbra is igen nagy probléma, hogy jelentős mértékben
nőtt a csempészett cigaretta forgalma.2
Az alkoholtartalmú italok fogyasztása szinte minden kultúrára jellemző. Egyes
régészeti források szerint már az ókori piramisok mellett is épültek gabonasört
előállító erjesztők, amiből arra lehet következtetni, hogy a dolgozók kenyérben és
sörben kapták meg a munkájukért járó ellenszolgáltatást. A bor a görög és a római
mitológia fontos kelléke volt, de előkelő helyet foglal el a keresztény szimbolikában is.3 Az európai kultúrkörben – így Magyarországon is – az alkohol fogyasz-

1
2
3

Gately, 2003.
http://regi.oefi.hu/color/adat.htm
Lajtai, 2007.
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tása a mindennapi társadalmi élet szerves részévé vált, alkoholizáló nemzetté válásunkban több társadalmi tényező is beazonosítható.
A becslések szerint Magyarországon az alkoholfüggők száma 2005-ben 720 000
volt. A 2010-es adatok szerint az egy főre jutó átlagos alkoholfogyasztás – az európai átlagot is meghaladóan – 11,3 liter volt, amellyel a világranglista nyolcadik
helyén állunk. Aggasztó tendencia, hogy a legutóbbi kutatások szerint a nemi különbségek kezdenek összemosódni, a nők alkoholfogyasztás szempontjából is felzárkóznak a férfiakhoz.4
A szerencsejáték, a játék szeretete, a nyerni akarás izgalma is egyidős az emberiséggel, a játék számtalan formája társadalmilag elfogadott. Az, hogy a játékszenvedély lehet kóros is, csak a rendszerváltás idején vált nyilvánvalóvá a társadalom
tagjai számára. Mára sajnos a felnőtt lakosság játékszenvedély-előfordulási gyakorisága 1,9%, ami majdnem duplája az európai átlagnak.5
A fent említett szenvedélybetegségekhez mérten a kábítószer-használat lényegesen rövidebb múltú hazánkban, Magyarországot ugyanis viszonylag későn, az
1960-as évek közepén érte el a kábítószer-fogyasztási hullám. A drogfogyasztás
hazai terjedésének kezdetét a legtöbb szakember az 1970-es évek végére teszi, a
klasszikus kábítószerek hazánkba történő beáramlása pedig az 1980-as évektől
tapasztalható.6
A legfrissebb kutatási adatok szerint a megkérdezett kilencedik-tizedik évfolyamos diákok 26,8%-a vallotta, hogy fogyasztott már életében valamilyen tiltott
vagy legális drogot. Csaknem minden ötödik diák próbált már tiltott szert, minden hatodik vett be gyógyszert orvosi javaslat nélkül, és minden tizedik kipróbált
már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő új pszichoaktív anyagot (designer-drogot).7
Az ESPAD 2015-felmérés alapján az iskoláskorúak körében a legelterjedtebb
kábítószer 2015-ben (is) a marihuána volt a kilencedik-tizedik évfolyamon. Az ezt
követő drogok sorra legális, vagy részben legális szerek. A második helyen új pszichoaktív szerek egy csoportja, a szintetikus kannabinoidok állnak, majd az orvosi javaslat nélkül szedett nyugtatók/altatók, ezek alkohollal történő együttes fogyasztása következik.
A korábbi ESPAD-vizsgálatok eredményeivel összevetve megállapítható, hogy
minden szer fogyasztásának elterjedtsége számottevően csökkent 2015-re a magyar középiskolások körében. A szerfogyasztás gyakorisága is a ritkább használat
irányába tolódott el, és az első használat életkora sem csökkent a korábbi adatokhoz képest.

4

„A mentális zavarok ellátásának nemzeti stratégiája” – tervezet, 2018.
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1905/1/vt2015n1p59.pdf
6
http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/a_rendszervaltozas_hatasa_a_kabitoszerfogyasztasra.html
7
ESPAD, 2015.
5
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A tiltott és a legális szerek életpreferencia-értéke
1995 és 2015 között a 16 éves diákok között
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A felnőtt lakosságot illetően a kutatási adatok azt mutatják, hogy a 18–64 éves
népességben minden tizedik (9,9%), a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy (17,7%) fogyasztott az élete során valamilyen tiltott
drogot. A tiltott drogok éves prevalencia-értéke a felnőtt népességben 2,3%, a fiatal felnőtt népességben pedig 5,3%.8
Az utóbbi évek változásai, a kábítószerpiac átalakulása, illetve az új pszichoaktív anyagok széles körű megjelenése azt eredményezte, hogy a kábítószer-használat során egyre kockázatosabb magatartásformák jelentek meg, és a magyarországi kábítószer-jelenség átalakult, összetettebbé vált. Európai viszonylatban hazánk
elveszítette korábbi kedvező helyzetét, és ma már – a környező közép-európai országokhoz hasonlóan – a közepes drogérintettségű országok közé tartozunk.
A mindenkori kormányzat viszonyulása természetesen nagyban befolyásolja a
szenvedélybetegségekhez való hozzáállás alakulását, hiszen az adott társadalom jogrendszere, ellátórendszere, attitűdje és a fogyasztás kontrollálására irányuló szándéka nagyban meghatározza, mit tekintünk elfogadhatónak vagy éppen problémásnak,
illetve hogy milyen mértékűnek érezzük a problémát. Pedig a gond valóban súlyos,
hiszen a legális és illegális szerek visszaélésszerű fogyasztása éves szinten is több tízezer ember haláláért és szétesett családok tömegéért tehető felelőssé hazánkban.
8

http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/populacios-vizsgalatok/populacios-vizsgalatok-tenyek-es-szamok
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Ha visszatekintünk arra, hogy az elmúlt két-három évtizedben miként alakult
a szenvedélybetegségek előfordulása, és miként változott a kapcsolódó szabályozás, akkor azt látjuk, hogy mindenféle korlátozó/tiltó politika ellenére a magyarországi pszichoaktív szerfogyasztás jelentős változáson ment át az elmúlt időszakban. A változások hátterében a szakértők egy része a társadalmi tényezők mellett
a felnőtt társadalmak megváltozott kockázatértelmezését és a fogyasztáshoz való
megváltozott viszonyát feltételezi.
A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy az elmúlt évtizedekben miként formálódott a szenvedélybetegek ellátását biztosító intézményrendszer.
Ehhez azonban ismét vissza kell lépnünk egy kicsit az időben.
Történetileg mind a pszichiátriai, mind az addiktológiai, mind pedig a szociális ellátás kórházi, illetve intézményi keretek között valósult meg hazánkban a II.
világháborút követően. Ezt az időszakot rendkívül gyors ütemű intézményi fejlesztés jellemezte, amely a szociális otthoni férőhelyek számának növelésére irányult. Itt látták el a rászorulók többségét, függetlenül attól, hogy szociális probléma, elmebetegség vagy valami más probléma volt a kiváltó ok.
A szegényházak felszámolásával, majd később az egyházak államosításával és
a szerzetesrendek feloszlatásával úgy szűnt meg az egyházak szociális gondoskodásban betöltött szerepe, hogy közben nem született új, működő alternatíva.
A ’60-as években, a pszichiátriai ellátás szocializálására irányuló törekvésnek
köszönhetően egyre nyitottabbá váltak a pszichiátriai osztályok, s elkezdték alkalmazni a gondozási modellt, majd hamarosan kialakult a pszichiátriai gondozók hálózata.
A kuratív medicina előtérbe kerülésével párhuzamosan az egykori szocialista
országokban, így hazánkban is háttérbe szorult a megelőzés, és a mentálhigiéné
is szalonképtelen fogalommá vált. Változást csak a ’80-as években tapasztalható
új kutatási módszerek megjelenése és az új orvosi szemléletmód kialakulása eredményezett a pszichiátriai/addiktológiai ellátásban.
Az 1970-es évek végén a gazdasági fejlődés megtorpanásával egyre láthatóbbá
vált, hogy az az ideológiai meggyőződés, miszerint a szocializmus felépítésével a
szociális bajok és társadalmi problémák eltűnnek, nem tartható tovább. A társadalmi problémák és egyenlőtlenségek, illetve ezek következményei növekedni kezdtek.
Miközben szép lassan az alkoholfogyasztás társadalmilag is elfogadott öngyógyító
magatartásformává vált, a meglévő szociális és egészségügyi intézményrendszer
nem tudta hatékonyan kezelni a szenvedélybetegek komplex szociális, testi és lelki
problémáit. S bár a kábítószer-használat évtizedeken keresztül nem jelent meg valós
problémaként a társadalom tagjai számára, a szakemberek már a ’80-as évek vége
felé megfogalmazták a kábítószerfüggők specializált ellátási igényét.9

9

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/228.html
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Az ellátást kezdetben állami/önkormányzati működtetésű egészségügyi szolgáltatók, később egyházi/civil nonprofit szervezetek biztosították, ez utóbbi szervezetek szerepvállalása a mai napig meghatározó fontosságú maradt.
A fenti nehézségek ellenére a szociálpolitikára irányuló és átfogó reformelképzelésre egészen az 1989-es rendszerváltásig várni kellett, a szociális ellátórendszer
alapjait és működésének kereteit rögzítő Szociális Törvény elfogadására pedig
1993-ban került sor.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény
csakúgy, mint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, kétségtelenül meghatározó fontosságú az addiktológiai ellátórendszer magyarországi fejlődése szempontjából, hiszen mindkét törvényben rögzítésre került a kliensközpontúság, illetve az ellátáshoz történő hozzáférés javításának szükségessége.
Véleményem szerint azonban az addiktológiai ellátórendszer fejlődési ívét nem
elsősorban a fent említett törvények, hanem a nemzetközi szakmai szervezetektől
származó szolgáltatásszervezési modellek határozták meg, amelyeket sok esetben
az adott részterület legfontosabb elveit rögzítő stratégiai dokumentumok emeltek
át a szakemberek számára.
Korábban a szenvedélybetegek szolgáltatásait egyfajta lineáris folyamatként írták le (pl. ellátási piramis), amely a kliensek célhierarchiáját és az ellátások progresszivitását tükrözi. Az utóbbi években ugyanakkor különösen a droghasználókkal összefüggésben megjelentek olyan szolgáltatásszervezési megközelítések is,
amelyek azt képviselik, hogy a droghasználók társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a szolgáltatásoknak már korábban – akár a kezelés megkezdése
előtt is – rendelkezésre kell állniuk.10
Ellátástervezési szempontból meghatározó fontosságúnak értékelhető a felépülés-központú megközelítés, melynek célja a kliens egészségi állapotának javítása,
lehetőség szerint a tartós szermentesség elérése, ha ez nem lehetséges, a kábítószer-használathoz kapcsolódó ártalmak csökkentése, illetve a társadalomba történő integráció/reintegráció előmozdítása. Ez a megközelítés képezi az alapját a
2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégiának is.
A megközelítés szerint a kezelés-ellátás területén a legfontosabb eredmény az,
ha a kliens felépül, visszailleszkedik a közösségbe/a társadalomba, és józanná válik. Viszont azt is eredményként kell elfogadni, ha a kevésbé motivált, a változásra
nem annyira kész kliensek további szerhasználata kisebb megterhelést jelent önmaguk, illetve a környezetük számára. Fontos, hogy a fenti szemlélet a szerhasználó és a segítő intézményrendszer első találkozásánál jelenjen meg, és a szolgáltatások igénybevételének minden pontján érvényesüljön, függetlenül attól, hogy a
10

https://mat-a-kulonbozo-celrendszerek-azonositasa-az-ellatast-szolgalo-komplex-rendszerek-tervezese-soran.pdf
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kliens hol lép be az ellátórendszerbe. Ez a megközelítés meghatározó elvként, egyfajta irányjelzőként is működik az ellátástervezés folyamatában, és egyértelművé
teszi, hogy a modell csak teljes ellátási spektrum esetén működik hatékonyan.
Az alábbiakban egy a drogfüggők kezelését célzó modell elemeit láthatjuk a
NIDA (National Institute on Drug Abuse) ajánlásával.
GYERMEKGONDOZÓI
SZOLGÁLTATÁSOK
CSALÁDI
SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKKÉPZÉS

ÁLLAPOTFELMÉRÉS
LAKHATÁSI/
KÖLTÖZTETÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK

MENTÁLIS
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK

VISELKEDÉSTERÁPIA
ÉS TANÁCSADÁS

KEZELÉSI TERV

SZERHASZNÁLAT
MONITOROZÁSA

KLINIKAI ÉS
ESETMENEDZSMENT

FARMAKOTERÁPIA

ÖNSEGÍTŐ/
SORSTÁRS
SEGÍTŐ CSOPORT

FINANSZÍROZÁS

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK

FOLYAMATOS KEZELÉS

OKTATÁS
JOGI
SZOLGÁLTATÁSOK
HIV/AIDSSZOLGÁLTATÁSOK

A leghatékonyabb programok több terápiás eszköz kombinálásával biztosítják,
hogy a szolgáltatások a kliensek igényeire reagáljanak.

AZ ÁTFOGÓ DROGTERÁPIA ELEMEI (A NIDA ALAPJÁN)11
A következőkben azt tekintem át, hogy az elmúlt 25 év alatt miként épültek fel az
egyes ellátási elemek az addiktológiai ellátás vonatkozásában.
Az 1993. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben a
szenvedélybetegségekkel összefüggésben először csak két intézménytípusról volt
szó. Az egyik a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
a másik a szenvedélybetegek nappali intézménye volt.

11
Forrás: https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-researchbased-guide-third-edition/frequently-asked-questions/what-drug-addiction-treatment (Letöltés ideje: 2018. 09. 27.)
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A szenvedélybetegek nappali ellátásáról
A szenvedélybetegek nappali ellátása eredetileg a szakellátások közé került, de ma
már az alapellátások közé soroljuk. Létrehozása a szenvedélybetegek számának
emelkedésére és arra a szakmai igényre vezethető vissza, mely szerint a társadalomnak még szélesebb körben szükséges biztosítania a reintegráló ellátás feltételeit.
A nappali megnevezés arra utal, hogy adott helyiségben, meghatározott napközbeni nyitva tartás mellett különféle szolgáltatásokat nyújt szenvedélybetegek
és hozzátartozóik részére. Egyéni konzultációs és csoportos foglalkozásokat biztosít, lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, higiénés
szükségletek kielégítésére, étkeztetésre, és a helyi igényeknek megfelelő közösségi
programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, önsegítő csoportoknak.
A különböző önsegítő csoportok (Anonim Alkoholisták, Névtelen Anyagosok,
Névtelen szerencsejátékosok, Al-Anon stb.) tevékenysége kiemelten fontos a szenvedélybetegek felépülésében, mivel a különböző csoportok amellett, hogy lehetővé teszik az azonos problémakörrel küzdők összetartozását, azonosulását, interakcióit, hatékonyan képesek előmozdítani a tartós józanságot és a felépülést.
A nappali ellátási forma kapcsán indokolt kiemelni a szolgáltatás preventív hatását, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel minőségének javításával, a személyiség fejlesztésével,
a közösség támogatásával megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább
izolálódjon, állapota rosszabbodjék. A nappali ellátás fontos ismérve továbbá a
fent említett rehabilitációs szemlélet, amely az igénybe vevők képességeinek fejlesztését, szinten tartását, a társadalmi életben való aktív részvételét, valamint az
önálló életvitel kialakítását, megerősítését célozza.
A nappali ellátás komplex, az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodik,
és az ellátást igénybe vevő aktív együttműködésére alapoz. Az együttműködés
eredményeképpen épül az ellátott saját élete és környezete iránti felelősségérzete,
megtapasztalja saját erőfeszítéseinek pozitív eredményeit, illetve képessé válik a
negatív élethelyzetek kezelésére.

A szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeiről
Az addiktológiai rehabilitációs intézményi gyakorlat Magyarországon a ’80-as
évek időszakáig ismeretlen külföldi orvoslási eljárásnak számított. A szolgáltatást
kezdetben külföldi kapcsolatokkal rendelkező egyházak, majd a református egyház drogterápiás intézetei, később alapítványi, önkormányzati és egészségügyi
fenntartású intézetek nyújtották.12
12

Mándi, 2014.
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Az addiktológiai rehabilitációt nyújtó szolgáltatók az orvosi rehabilitáció korábbi megfogalmazásától eltérően azonban úgy gondolták, hogy a rehabilitáció
messze nem korlátozódik az orvosi ellátásra, hanem a terápiás tevékenységben
részt vevő, megfelelő képzettségű valamennyi szakember (szociális munkás, addiktológiai konzultáns stb.) feladata.
E tevékenységben az egyéni kompetenciák eltérőek lehetnek, minden szakember a maga szakmai hatókörében képes a leghatékonyabb rehabilitációs célú intervencióra. A kiválasztott intervenció minden esetben a beteg aktuális állapotához, képességeihez, igényeihez igazodik, figyelembe veszi a kliens kulturális
meghatározottságát és társadalmi környezetét.
A rehabilitációs otthonokban alkalmazott módszerek – a szolgáltatók szakmai
meggyőződésének megfelelően – különbözőek. Egy részük magatartásformáló
technikákat, pszichológiai és spirituális módszereket és a saját kompetenciát fokozó technikákat alkalmaznak (egyéni és csoportterápiák, komplex farmako-,
pszicho- és szocioterápia), másik részüknél az intézmény fő specifi kuma a közösség gyógyító erejébe vetett hit, a mintakövető tanulás, az interprofesszionális stáb
működtetése és a 12 lépéses módszer.
A szolgáltatást igénye vevők többnyire az otthonukból vagy az egészségügyi ellátásból érkeznek, de gyakran előfordul, hogy egy másik szociális intézmény, például alacsonyküszöbű szolgáltató segítségével kerül a rehabilitációs intézetbe. A
lakók nemét illetően a férfiak vannak többségben, s a szenvedélybetegségek közül
az alkoholfüggőség a leggyakoribb. Az intézményekben élők nagy része már évek
óta ellátásban részesül.
A rehabilitációs tevékenységet végző szolgáltatók körében külön csoportot alkotnak a drogterápiás intézetek, amelyek negyed évszázada szolgálják a felépülés
esélyét. A jelenleg működő drogterápiás intézetek többségének a terápiás közösség
képezi a terápiás program alapját.
A Terápiás Közösségek Európai Szövetsége az alábbiak szerint fogalmazza meg
a terápiás közösség definícióját: „A terápiás közösség olyan drogmentes környezet,
amelyen belül a szenvedélybetegséggel élő emberek szervezett és strukturált módon
élnek együtt annak érdekében, hogy támogassák a változást, és lehetővé tegyék a
drogmentes életet a külső társadalomban. A terápiás közösség kicsinyített társadalmat mintáz, amelyben a bennlakók és a munkatársak mint facilitátorok, meghatározott szerepeket töltenek be, és egyértelmű szabályokat tartanak be, melyek mind
a lakó megváltozásának folyamatát hivatottak elősegíteni. Az ön- és kölcsönös segítés a terápiás folyamat pilléreit jelentik, melyben a lakó a főszereplő, aki elsődlegesen felelős a személyes növekedéséért, és aki értelemmel felruházott és felelős élet
kialakítására törekszik, védelmezve a társadalom jóllétét” (Broekaert–Kooyman–
Ottenberg, 1998).13
13

http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/files/tiny_mce/SzSz2012_1_74-87.pdf)
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A drogterápiás otthonokban folyó munkát elsősorban egészségügyi és szociális
szakemberekből álló multidiszciplináris team biztosítja, de a felépülés előmozdításában jelentős szerepet kapnak további szakemberek is (pl. lelkész, jogász), illetve a talpra állt szenvedélybetegek is.
S bár időben ismét nagyot ugrunk, még mindig a rehabilitációs ellátásokhoz
kapcsolódóan szükséges megemlíteni, hogy 2016-ban fontos fejlesztésekre került
sor a rendkívül súlyos hiányokkal küszködő gyermek- és ifjúsági addiktológiai
ellátás területén. Vidéken két (Ráckeresztúr, Szatymaz), a fővárosban egy helyszínen, összesen három gyermek- ifjúsági addiktológiai rehabilitációs intézmény
kezdte meg működését a 10–16 éves szenvedélybetegek rehabilitálása céljából.
Míg a Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum Szatymazon és a Magyarországi
Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúron elsősorban
fiúgyermekek és fiatalok érkezését várja, addig az Emberbarát Alapítvány Budapesten lánygyermekek rehabilitálását biztosítja, egyelőre modellprogramként,
egyedi támogatás keretében. A szaktárca a szolgáltatások normatív alapú finanszírozásának kialakítását, a jelenlegi elképzelések szerint 2019-ben tervezi a Szociális Törvényben.
A Szociális Törvény szenvedélybeteg-ellátást érintő következő módosítására
1999-ig kellett várni, amikor is törvényi szinten meghatározták a személyes
gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat az alábbiak szerint:
a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény;
b) rehabilitációs intézmény;
c) lakóotthon;
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény;
e) támogatott lakhatás;
f) egyéb speciális szociális intézmény.

Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekről
(szenvedélybeteg-otthonokról)
A törvény szerint a szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki – jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján
– szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de – a külön jogszabályban meghatározott –
kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul.
A szenvedélybetegek ápolását, gondozását nyújtó intézmények jellemzően alkoholfüggőséggel küzdő személyeket látnak el. Lényegesen kisebb arányban ugyan, de
előfordulnak gyógyszerfüggőséggel vagy kábítószer-függőséggel kezelt kliensek is.
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Szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatások férőhelyszám-változásai
Szolgáltatási
forma

Alacsonyküszöbű szolgáltatás
Közösségi
alapellátás
Nappali
intézményi
Átmeneti
intézmény
Ápoló-gondozó otthon
Rehabilitációs intézmény
ebből
lakóotthon
Támogatott
lakhatás

Év
Férőhely- Székhely/
szám
telephely/
(fő)
szolgáltatás
száma (db)
n. a.
n. a.
2018

Szolgáltatási
forma
induló éve
(év)
2003

Év

2003

2005

3065

1993

1998

1999

Férőhely- Székhely/
szám
telephely/
(fő)
szolgáltatás
száma (db)
58

n. a.

2018

3949

88

96

3

2018

3588

90

1999

43

5

2018

137

7

1993

1993

634

15

2018

1324

24

1993

1993

2018

649

30

1999

2005

26

4

2018

88

8

2014

2014

106

9

2018

267

24

A szenvedélybetegek lakóotthona
Szintén 1999-ben született meg a rehabilitációs célú lakóotthonokról szóló szabályozás, amely olyan 16 évnél idősebb személyek elhelyezéséről szól, akik családban
élnek, és képességeik fejlesztése, valamint rehabilitációja családjukban nem oldható meg, továbbá a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni
fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezésük indokolt az önálló életvitel megteremtése érdekében.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Az átmeneti elhelyezés komplex szociális és mentális szolgáltatást biztosít, melynek
célja a társadalmi reintegráció. Többségében olyan kliensek kerülnek átmeneti gondozásba, akiknek a szerfüggőségét korábban már kezelték, például egészségügyi ellátás keretei között, szociális rehabilitációs ellátási formában, egzisztenciális és családi problémákkal küzdenek, nagy százalékban munkanélküliek, elváltak.
Az alapítványok és egyesületek által fenntartott átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények egy része vegyes profilú, vagyis az intézmény keretében több ellátási
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forma működik egy telephelyen. Az állami fenntartású pedig integrált intézmény,
melynek keretében több ellátási forma üzemel egy szervezeti keretben, de különböző telephelyen.
Az átmeneti otthon nyújtotta lehetőségek az egyéni utaktól függően különböző
kimenetelűek lehetnek. A kliensek egy része a mentális, pszichés és fizikai állapotuk miatt tartós bentlakást nyújtó intézményekbe kerül. Ugyanakkor sok esetben
az úgynevezett félutas ház alapelveinek megfelelően a komplex rehabilitációs-reszocializációs programok segítségével pl. a drogterápiás intézményekből érkező ellátottak esetében nagy eséllyel sikerül a társadalmi beilleszkedés.
A törvényi szabályozás egy évig teszi lehetővé az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben való tartózkodást, ami további egy évvel meghosszabbítható. Az
intézményekben a leggyakrabban előforduló szenvedélybetegség-típus az alkoholizmus, a kábítószerfüggés, a gyógyszerfüggőség. A nemek megoszlást tekintve
egyértelműen a férfiak vannak többségben.14

A támogatott lakhatás
2013. január 1-jétől mint új ellátási forma került bevezetésre a támogatott lakhatás, amely a szenvedélybetegek számára is igénybe vehető, és az életkornak, az
egészségi állapotnak és az önellátási képességnek megfelelően az ellátott önálló
életvitele érdekében biztosítja a szolgáltatásokat a komplex támogatási szükségletfelmérés eredménye alapján.
– Az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális
támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül;
– személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programokkal, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés
szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási
forma megválasztásában;
– az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel
támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez
szükséges új készségek elsajátítására.
Tekintve, hogy a Szociális Törvény kellően tág keretek között rögzíti a támogatott lakhatást, a jogszabályi környezetet lehetővé teszi, hogy néhány speciális –
nagyfokú érzékenységet és összetett szakmai válaszokat igénylő – célcsoport ellátása is ezen szolgáltatástípus keretei között valósuljon meg a jövőben. Ilyen

14

A szociális szolgáltatások helyzete Magyarországon 2001–2005.
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speciális csoport lehet például az addiktológiai problémával élő édesanyák és gyermekeik elhelyezése támogatott lakhatásban.
A támogatott lakhatás bevezetése a szenvedélybetegek szociális ellátási palettáján a gyakorlatban lehetővé tette, hogy a fentiekben jelzett tág keretek között a
többségében rehabilitációs intézményből érkező kliensek számára megfelelő feltételeket biztosítson az önálló életvitel kialakítására intézményes keretek nélkül,
közel hozva a valós lakhatási, egzisztenciális, szociokulturális és egyéb körülményeket. Az elmúlt pár év tapasztalata azt mutatja, hogy a kliensek általában fél-egy
évig tartózkodnak ebben az ellátási formában.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása
A szenvedélybetegségek közösségi ellátását – az alapellátás keretei között – 2003ban alakították ki azzal a céllal, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak
a közösségbe.
A közösségi ellátás során a gondozás és a tanácsadás minden eleme a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. Az ellátás hatékony segítséget nyújt a kliensek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, képességeik, készségeik megtartásában, esetleges fejlesztésében, továbbá a
mindennapi életükben adódó konfliktusok kezelésében, szociális és mentális gondozásukban, végül az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban.
Az ellátási forma a gondozási tevékenység során a kliensre szabva, a természetes segítők aktív közreműködésére épít, és az egyéni megoldásokat preferálja az
intézményes lehetőségekkel szemben.15
A törvényi előírásoknak megfelelően a szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében nyújtott szolgáltatásokon túl, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő
szolgáltatásokat, továbbá a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális,
kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetén.
Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése és ellátása, a szerhasználat, valamint a szerhasználathoz kapcsolódó járulékos ártalmak csökkentése, továbbá az életvitelt,
illetve a szerhasználatot illető változás előmozdítása és segítése. Az előzőekben
leírtakkal együtt az alacsonyküszöbű szolgáltatás lényege az egészségügyi és szo-

15

http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/szenajanlas.pdf
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ciális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, az absztinencia elérése ugyanakkor nem jelenik meg elsődleges célként.16
Az alacsonyküszöbű intézmények, szolgáltatások kiemelt szerepet játszanak a
nehezen elérhető vagy a kezelésben és ellátásban nem részesülő célcsoportok megtalálásában, a szolgáltatásokba történő bevonásában.
Az elmúlt időszakban több esetben is lehetőség nyílt a szenvedélybetegek közösségi ellátásának s az alacsonyküszöbű szolgáltatásoknak a kapacitásbővítésére,
így ezen ellátási módok vonatkozásában jelentős fejlődés történt. A közösségi alapellátásokat érintő új szakmai tartalmak kialakítása s a szakmai irányelvekbe történő beemelése érdekében műhelymunkák szerveződtek, és új szakmai szabályozót dolgoztak ki 2018-ban.17

A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY ELLÁTÁSTERVEZÉSSEL/SZERVEZÉSSEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEIRŐL
A nemzetközi szakmai szervezetek (mint pl. a NIDA) javaslata alapján az ellátórendszereket a kliensek szükségletei, valamint a kezelés-ellátás eredményei szerint
érdemes fejleszteni. A szükségletalapú és eredményközpontú ellátás ugyanakkor
a beteg-, illetve kliensutak optimális szervezését jelenti, és azt feltételezi, hogy a
kezelő-ellátó rendszereken belüli és azok közötti teljes ellátási spektrum kiépül,
és a szociális ellátásokkal szoros együttműködést mutat az egészségügyi szolgáltatások rendszere.
A fentiek miatt tulajdonítok jelentőséget Szociális Törvény 2002-től hatályos
kapcsolódó rendelkezésének, mely szerint a szolgáltató szabadon dönthet arról,
hogy integráltan vagy önálló szervezeti formában kívánja nyújtani a szolgáltatásokat.
Az egészségügyi és a szociális ellátások összehangolása érdekében számos intézkedés történt az elmúlt időszakban, a beteg- és a kliensutak áttekinthetővé tételével kapcsolatban azonban még nagyon sok feladat maradt.
Az integrált ellátásokat illetően már jelenleg is több kiváló példa mutatja ennek
hatékonyságát, sajnálatos ugyanakkor, hogy sok esetben nem a fent jelzett szakmai elvárás dinamizálja az ellátás ilyen irányú szervezését, hanem a finanszírozási nehézségek orvoslása.

16
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/214-szakmai-ajanlasokpsz-asz-ssz-reszere
17
http://szocialisportal.hu
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AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SEGÍTÉSRŐL
Először talán kissé távolinak tűnhet a kapcsolat, de tekintve, hogy a szerhasználat
gyakran veszélyeztetheti a gyermekek egészségét és iskolai teljesítményét, indokoltnak tartom megemlíteni az óvodai és iskolai segítéssel kapcsolatos változásokat. 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelyek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.18
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátása a köznevelési intézmény,
valamint a család- és gyermekjóléti központ közötti együttműködési megállapodás
alapján történik. Mivel a tapasztalatok szerint a szerhasználók többsége iskoláskorban fogyaszt először valamilyen pszichoaktív anyagot, az iskola kiemelten fontos
prevenciós színtér. Meggyőződésem, hogy egy megfelelő képesítéssel és szakismerettel rendelkező óvodai és iskolai szociális segítő nemcsak jelentősen befolyásolhatja a szerhasználat kialakulását, de megfelelő felkészültség esetén részt vállalhat
a szenvedélybetegségek megelőzését célzó programok megvalósításában is.

ZÁRÓGONDOLATOK
25 év alatt számtalan változás történik egy ember, egy szakterület vagy egy törvény életében. Ha az addiktológiai szakterület törvényi szabályozását szeretném
értékelni, akkor azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell eljárni, mivel az addiktológiai helyzetkép önmagában is jelentős változáson ment át az elmúlt időszakban. Az új pszichoaktív anyagok terjedése még összetettebbé tette az egyébként
sem kedvező addiktológiai helyzetet, ami jelentős nyomást helyezett a gyakran
kapacitáshiányokkal és finanszírozási nehézségekkel küzdő ellátórendszerre.
Meggyőződésem továbbá, hogy a Szociális Törvény addiktológiai vonatkozásait nem szerencsés önállóan értékelni, hiszen az addiktológiai ellátórendszer
egészségügyi szolgáltatási lába, illetve annak szabályozási és finanszírozási rendszere jelentősen befolyásolja és bizonyos mértékben meg is határozza a szociális
szolgáltatók lehetőségeit. Sajnos a két szektor közös problémája, hogy a finanszírozási szempontok gyakran felülírják a szakmai szempontokat, behatárolva a fejlesztés ívét.

18

https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos/229-ovodai-es-iskolai-szocialis-segito-szolgaltatasrol-diohejban
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Az elmúlt 25 év vonatkozásában mindenképpen pozitívumként értékelhető,
hogy az addiktológiai spektrum legtöbb eleme kiépült vagy kiépülőben van, több
ellátási mód vonatkozásában egyértelműen javult az ellátórendszer hozzáférése.
A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javulása ellenére azonban továbbra is esetlegesek az intézményi és a szektorok közötti együttműködések, továbbra is korlátozottan érvényesíthetők a minőségbiztosítási szempontok. A speciális csoportok
ellátását is lehetővé tevő, akár kisebb számú, de differenciáltabb ellátási szegmensek kialakítása felé szükséges elmozdulni, ami a speciális ellátási igényekre való
hatékonyabb reagálást tesz lehetővé.
Megítélésem szerint a régi problémákat is magán hordozó, de új kihívásokkal
is terhelt addiktológiai ellátórendszer, illetve a működését meghatározó szabályozás csak korlátozottan és bizonyos késéssel tud reagálni az ilyen mértékű kihívásra, ugyanakkor még így is képes arra, hogy kereteket, lehetőséget és segítséget
biztosítson a gyógyulni vágyó szenvedélybetegek és családtagjaik számára.
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