A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
IX. évfolyam 12. szám 2003. december
lában? A versenyre, a társadalmi kiszorítósdira berendezett életünk, s az ennek a szolgálatába szegődött iskola igen jó médium megtanulni elfeledkezni arról, hogy függünk egymástól!
Az „együttélés”-re berendezkedő társadalmak esetében
azonban a szociális munka is új értelmezést kap! A kiáltó
igazságtalanságok csillapítására való törekvés, vagy az egyenlőtlenségek felszámolásának az igénye helyett sokkal inkább a
mediátori, egyének és/vagy csoportok közötti kommunikációt
segítő, érdekegyeztető, az érdekbeszámítási folyamatok gondozásával összefüggő képességek kerülnek előtérbe.
Fontos figyelmeztetés ez a szakmásodás újabb stációjára fellépni készülő, kamarai képviselethez jutó szociális munka minden
képviselője számára. Komoly kockázata van a tradíciók és standardok bűvkörébe kerülő szakmai önkép számára, hogy esetleg
megmerevedik, és fokozatosan elveszíti az
újabb kihívásokra való
érzékeny reagálás, a
megújulás képességét.
Számos előttünk járó
ország példája igazolhatja ezt a félelmet. A
TARTALOM
mi „szakmai öttalálatosunk” az lesz, ha ezeket a tendenciákat időben felismerjük, és
elég erősek leszünk a
negatív hatások elhárítására!

BEKÖSZÖNTŐ
Amikor ezt a beköszöntőt
írom, - pénteken este – még nem lehet tudni, hogy megnyerte-e
valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét, a 4,3
milliárdot! Egyet biztosan tudok: - ha el is viszi valaki, az biztosan nem én leszek, mert egy árva szelvény nem sok, annyit se
fektettem be a szerencsémbe. Már régen nem osztom meg a
sorsomat a szerencsével. Végzem a dolgom, ami vagy sikerül,
s akkor örülök, vagy nem, s akkor elkenődöm kicsinység.
Így hát azon se kell rágódnom, hogy mit tennék, ha én „ütném
meg a bankot”: adnék-e belőle másoknak? a szűk családomnak? hozzátartozóim szélesebb körének? Barátaimnak - esetleg? … no és persze, persze: jótékonykodnék … netán jótékonykodnék? Mert hát
Isten kedvére való, ha
akinek van, az ad annak, akinek nem jutott!
Aki rendszeres lottózó, az persze tudja,
hogy a legnagyobb
nyertes az állam; szokták is mondani
egy elkent mosoly
mellett szelvényvásárláskor: „Kifizetem az
eheti adómat!” Vannak országok, ahol
egyértelmű, kézzel
fogható közcélokat
kötnek a lottó-koncesszió kiadásához.
Konkrét kulturális,
szociális feladatok megvalósulását szolgálja a lefölözött nyerési
szenvedély. Nem tudom, hogy változtatnék-e a szokásaimon,
ha tudnám, hogy a hajlék nélkülieket, vagy a sokgyerekeseket
„támogathatom” a lottózóban hagyott pénzemmel?!

ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu

EGYÜTT-ÉLÉS = CO-EXISTENCE
= Vándorkiállítás Kelettől Nyugatig
A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK KAMARÁJA
= Jogszabály-tervezet
EAPN KONFERENCIA BUDAPESTEN
= A magyarországi nemzeti hálózat kiépítése
POSTALÁDÁNKBÓL
= Ajánlott kifejezések listája
a fogyatékos EMBEREKKEL kapcsolatban
UTCAGYEREKEK
ELŐ-SZILVESZTER
= „Hát, elég beteg kiscsávó lehetett,
ha összehozta a fenti elmeotthont...”

E számunkat az „EGYÜTTÉLÉS” jegyében szerkesztettük.
„Együtt élni” azt jelenti, hogy kölcsönösen kiegészítjük egymást. Vannak helyzetek, amiket a másik, vagy mások nélkül
nem lehet megoldani. Egymásra utalva, kompromisszumok révén juthatunk csak el céljainkhoz. Ehhez lemondásra, toleranciára van szükség: állítólag ezek tanulható tulajdonságok. Jogosan kérdezed azonban Kedves Olvasó, hogy hol, hogyan kellene elsajátítanunk ezeket a képességeket? A családban? Az isko-
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= EGYÜTTÉLÉS =
= CO-EXISTENCE =
(Vándorkiállítás
Kelettől Nyugatig)

A jeruzsálemi Museum on the
Seam for Dialogue (Múzeum
a Peremen, a Párbeszédért)
egy szokatlan és elgondolkodtató óriásplakát-kiállítást hozott
létre „Megértés és Együtt-élés” (Co-existence) címmel, amely jelenleg világkörüli útját
járja. A kiállítás megtekintésével, a világ számos művészének, az együtt-élésről alkotott
vizuális üzenetét élhetjük át.

teket, műhelybeszélgetéseket, szemináriumokat, kerekasztal beszélgetéseket, filmfesztiválokat és gyermekprogramokat).
Ez a kiállítás arra bátorítja és
ösztönzi az embert, hogy elgondolkodjon
a TOLERANCIA és
a MEGÉRTÉS
jelentéséről
és
megfogalmazza azokat a kérdéseket -magunkkal és közösségeinkkel kapcsolatban-, amelyekre választ kell adnunk.
A „Museum on the Seam” a
művészetet határok nélküli
nyelvnek tekinti, melynek segítségével valamennyi korosztállyal, vallással és nemzetiséggel párbeszédet kíván kezdeményezni.
A kiállítás (világkörüli útja
során) folyamatosan gazdagodik a vendéglátó városok által
kiírt helyi versenyek legérdekesebb műveivel. Az óriásplakátokat minden kiállító városban központi helyen, az együtt-élés helyszínéül szolgáló
városrészben állítják fel, és ezzel egyidejűleg, az együtt-élés
témájához kapcsolódó sok más
rendezvényt tartanak (koncer2
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„Az az álmom, hogy eljön a nap, amikor ez a nemzet fölemelkedik és végre megéli hitvallásának valódi jelentését: « Mi a következő igazságokat
maguktól értetődőnek tartjuk: minden
ember egyenlőnek teremtetett. »
Az az álmom, hogy egy nap Georgia
vörös dombjain a hajdani rabszolgák
és a hajdani rabszolgatartók fiai együtt ülhetnek majd a testvériség asztalánál.
Az az álmom, hogy egy nap Mississippi Állam, amely most az igazságtalanság és elnyomás tüzében ég, ez az
állam a szabadság és az igazság oázisa lesz.”
(Martin Luther King)

„Németországban, amikor a nácik
a kommunistákért jöttek, nem szólaltam föl az érdekükben, mert
nem voltam kommunista. Azután
eljöttek a zsidókért, és én nem
szólaltam föl, mert nem voltam
zsidó. Azután eljöttek a szakszervezeti tagokért, és én nem szólaltam föl, mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán eljöttek a
katolikusokért, és mert én protestáns voltam, nem szólaltam föl.
Aztán eljöttek értem… És addigra
már nem maradt senki, aki fölszólalhatott volna ÉRTEM!”
(Martin Niemöller)
„Ellenséget szerezni egyrészről nagyon rossz dolog. Megzavarja lelki
békénket és tönkre tesz jó dolgokat. De ha más nézőpontból szemléljük, csak egy ellenség bírhat
minket arra, hogy türelmet gyakoroljunk. Senki mástól nem kapunk
lehetőséget arra, hogy toleránsak
legyünk. A földön élő 5 milliárd
ember többségét nem ismerjük,
ezért az emberek többsége nem
késztet minket arra, hogy toleranciát és türelmet tanúsítsunk. Csak
akiket ismerünk és akik nekünk
problémát okoznak, azok nyújtják
számunkra annak lehetőségét,
hogy toleranciát és türelmet gyakoroljunk.”
(Dalai Láma)
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den rászorulónak szolgáltatniuk kell - függetlenül annak korától, jövedelmétől, rokonságától, politikai elkötelezettségeitől,
fajától, vallásától és társadalmi státuszától”. (B.) : Az önérdektől független maximális szolgáltatásra törekvés: A nemprofesszionalisták a klienseik fizetségéhez hígíthatják szolgáltatásaikat, a professzionalisták ezt nem tehetik meg. A professzionalistáknak készen kell állniuk szolgáltatásaik megfelelő
szintű nyújtására, még személyes kényelmetlenségük árán is.
(C.): Bár meglehetősen ritkán szerepel írott formában az etikai
kódexekben, hallgatólagosan mégis elfogadott előírás, és megsértése gyakori viták tárgya a professziók tagjai között, hogy a
professzionális nem írhat elő vezérlő elveket a kliens életének
olyan elemeire, amelyekre nem terjed ki a teoretikus kompetenciája. Ha mégis megkísérel ilyeneket, az azt jelenti, hogy olyan területre lépett, ahol ő maga is laikus és ennélfogva egy
másik professzionális csoport felségterületét sérti.
A professzionális működés formális és informális intézményrendszerének (a szolgáltatások színterének, a képzési és kutatási intézmények, valamint a professzionális érdekvédő-önképzőkulturális szövetségek) életét a professzió maga-alkotta szabályrendszere határozza meg.

!!!!!!!!!!

Újabb állomásához érkezett a szociális munka
nagykorúsítása – szakmai kamara jön létre !
Ünnepi számunkban közöljük a 3SZ törvényjavaslatát
a „Szociális Munkás Kamara” létrehozásáról.

E TÖRVÉNY RÉVÉN A SZOCIÁLIS MUNKA
A NAGY TRADÍCIÓKKAL RENDELKEZŐ
PROFESSZIÓK CSALÁDJÁBA LÉP !

Érdemes megállni egy pillanatra, s végiggondolni, hogy milyen
előnyöket és kockázatokat rejt magában ez a lépés. A professziókat úgy jellemezhetjük, mint olyan foglalkozási csoportokat,
amelyeknek sikerült elérniük, hogy többé-kevésbé maguk szabályozzák a területükre vonatkozó foglalkoztatási normákat.
Ezt egyrészt azzal érték el, hogy olyan univerzálisan magasra
értékelt “értéktartalmú szolgáltatások” egyedüli előállítóiként
sikerült magukat elfogadtatniuk, mint például az emberi egészség (orvosok), a jogrend és az igazságszolgáltatás (jogászok), a
rend és a biztonság (rendőrök), a haza biztonsága (katonatisztek), az emberi tudás (tudósok), az isteni rend evilági érvényesülése (papok), az esztétikum és a katarzis (művészek), stb.
Az univerzális értékek szolgálata egyben azt is sugallja a külvilág felé, hogy a professziók felelőssége nem az egyéni önérdekhez kapcsolódik, hanem az összesség jólétéhez, az ilyen
szolgáltatások hiányában a közjó óhatatlanul sérül.
Másrészt olyan teoretikus tudás (illetve olyan képességek) egyedüli birtokosaiként jeleníthetik meg magukat, amilyennel az
ügyfelek nem rendelkeznek. Vagy azért, mert az sok évi speciális tanulás révén megszerezhető magas szintű teoretikus tudásanyagot feltételez (orvos, jogász, tudós), vagy speciális veleszületett képességek meglétét (művészek), illetve a közösség érdekében monopolizált technikai ismeretek birtoklását (militáris professziók). Bárhogyan is, de sikerült elérniük, hogy a
szakterületükről többé-kevésbé kirekesztették a kívülállók
tág körét és a laikus megrendelők kontrollját.
Nem csupán arról van szó, hogy a professziók körében nem érvényes a “fogyasztónak mindig igaza van, mert a fogyasztó
rendel” - jelszava. A professziók esetében a vezérelv abban áll,
hogy “a kliens - a szükséges teoretikus háttértudás (vagy az ihletett képességek) hiányában - nem képes megállapítani saját
szükségleteit és/vagy nem képes kiválasztani a nagy számú lehetséges szolgáltatás közül a megfelelőt.
Az így külső kontroll nélkül maradó professzió saját belső
rendszerével óvja meg magát a hibáktól és az önzéstől, mert ha
a visszaélések gyanúja túl széles körben elterjedne és permanenssé válna a kliensek körében, akkor a közösség visszavonhatná a professzió monopóliumait. A professziók ezért etikai
kódexeket és etikai bizottságokat állítanak fel az egyes tagok
visszaéléseinek, hibáinak kiiktatására, valamint olyan részletes
viselkedési szabályokat dolgoznak ki, amik a professzionális
működés egész intézményrendszerét lefedik. Az etikai kódex
alapvető elvei: (A.): Univerzalitás: “A professzionálisoknak
klienseik irányában érzelmi semlegességet kell mutatniuk. Min-

A professziók és a diszkriminalitás
A professziók hajlamosak rá, hogy a saját tagjaik leszármazottait fogadják be új tagokként a szakmába és a professzión belüli
előléptetéseket is saját köreiken belül oldják meg. A hazai egyetemi felvételi rendszerben a kormányzat évtizedeken át erőltette, hogy a fizikai dolgozók gyerekei minél nagyobb arányban
legyenek jelen a különböző egyetemeken. Minden ilyen kísérlet
ellenére az orvosok igen nagy százaléka orvos szülők leszármazottja, a jogászok jogász szülők gyermekei - és hasonló jegyeket fedezhetünk fel valamennyi professzióban. Úgy vélem, a
professzionalizálódás szintjére kihat a professzionális kultúra,
annak ezoterikus jellege, az ahhoz szocializálódás lehetősége.
A foglalkoztatáspolitikai elemzők szerint egy professzionális
csoport normái a cselekvés vezérfonalaként szolgálnak a
különböző társadalmi szituációkban. Minden professzió kialakítja a maga rendszerét az ilyen viselkedési szabályokról. A
megfelelő viselkedések egész sora létezik a professzión belüli
tekintély megszerzéséhez, a formális és az informális csoportokba való belépéshez és a foglalkozási hierarchián való előrejutáshoz megfelelő viselkedések szabályaiból. Kidolgozott normái vannak a kliensek fogadásának, illetve azok elutasításának,
a kikérdezésüknek, kezelésüknek. Megfelelő eljárások élnek az
elavult teóriák kihívására, az új technikák bevezetésére, a professzorok közti viták kezelésére. Röviden: a viselkedési normák
lefedik a személyközi helyzetek minden szintjét, ami csak előfordulhat a professzionális világban.
Ezt a kultúrát nagyon nehéz egy kívülállónak elsajátítania, de
az adott professziót művelő családban a leszármazottak éveken
át szocializálódhatnak ehhez a kultúrához. Ez pedig előnyt jelent számukra minden olyan kommunikációban, ami a profeszszió tagjaival zajlik, illetve köztük az egyetemeken, a munkahelyi beszélgetésekben. Gyakran megfigyelt jelenség, hogy a professzió körébe újonnan és “kívülről” belépő egyének csak az
adott professzió alacsonyabb presztízzsel bíró pozícióit tudják
elfoglalni, míg a professzió csúcs-pozícióiban a több generációs
professzionális kultúrával rendelkező emberek foglalnak helyet.
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
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A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG JAVASLATA A
MAGYAR SZOCIÁLIS MUNKÁS KAMARA

c) az országos, illetve a területi szervezet keretén belül
működő országos és területi szakmai tagozatok (a továbbiakban: országos és területi tagozat) útján látja el.
(2) A Kamarában területi és országos szinten, szakmai
tagozatok működnek. A szakmai tagozatok, az azonos
szakterületen szociális tevékenységet végző kamarai tagok
sajátos szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai
érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervei.
(3) A Kamara országos szervei és területi szervezetei jogi
személyek.
(4) A területi szervezet elnevezésében utalni kell annak
illetékességi területére.
(5) Az országos szervezet jogosult a Magyar Köztársaság
címerének használatára.
(6) Az országos szervezet székhelye: Budapest.
II. fejezet
A Kamara feladatai
3. § (1) A Kamara a szociális munkás hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben összehangolja és védi mind a
társadalom, mind pedig a szociális munkás hivatást gyakorlók érdekeit. Ennek érdekében védi a szociális munkás
hivatás tekintélyét, valamint képviseli és védi a szociális
munkás hivatást gyakorlók e hivatásból eredő jogait és
érdekeit.
(2) A Kamara:
a) megalkotja Alapszabályát, Etikai Kódexét, valamint e törvény keretei között - az etikai felelősség megállapítására irányuló etikai eljárás rendjét tartalmazó Etikai Eljárási Szabályzatát,
b) véleményezi a szociális munkások szakmai tevékenységét, illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint a szociális ellátórendszert egyéb módon érintő
jogszabályok tervezeteit,
c) véleményezi a szociális munkások tevékenységét, a
szociális ellátást, illetve a szociálpolitika főbb fejlesztési
irányait meghatározó állami, helyi önkormányzati döntések tervezeteit,
d) véleményezi a szociális munkát szolgáltató intézmények létesítését és működtetését,
e) véleményezi a szakmai alkalmasság tekintetében a
szociális munkát szolgáltató – az 1993. évi III. tv. illetve
az 1997. évi XXXI. tv. hatálya alá tartozó - intézményekben a magasabb vezető és vezető beosztású dolgozók megbízását és a megbízás visszavonását, illetve felmentését,
f) véleményezi a felsőfokú szociális képzés, a szociális
szakképzés, a továbbképzés és szociális szakvizsga során
érvényesítendő követelményszintet, különösen a képesítési
követelmények meghatározásával illetve az akkreditációval kapcsolatban,
g) véleményezi a felsőfokú szociális képzések és a szociális szakképzések gyakorlati képzési részével kapcsolatos feltételeket, különösen a gyakorlatok jellegével és időtartamával, valamint a terepgyakorlati helyek akkreditációjával kapcsolatban.
h) véleményezi a szociális munkás tevékenység minőségügyi rendszerét;
i) véleményezi a szociális munka szupervíziójának fel-

LÉTREHOZÁSÁRA

(Budapest, 2003. október)

.. ÉVI … TÖRVÉNY
A MAGYAR SZOCIÁLIS MUNKÁS KAMARÁRÓL
Az Országgyűlés elismeri a szociális munkások jogát a
szakmai önkormányzáshoz.
A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy a szociális
munkás hivatás művelői közvetlenül és választott testületei, tisztségviselői útján, demokratikusan, a jogszabályok
által meghatározott keretek között, önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és képviseljék szakmai, gazdasági és szociális érdekeiket, társadalmi szerepüknek és
súlyuknak megfelelő mértékben járuljanak hozzá a szociálpolitika alakításához, a lakosság szociális ellátásának javításához. Az Országgyűlés e célok elérése érdekében a
következő törvényt alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A Magyar Szociális munkás Kamara (a továbbiakban: Kamara) a szociális munkások szakmai, érdekképviseleti és önkormányzati köztestülete.
(2) E törvény alkalmazásában
a) szociális munkás: az a személy, aki hivatásszerűen
folytatja a szociális munkát
b) szociális munka: olyan, hivatásszerűen végzett tevékenység, melyet - a szociális illetve a gyermekjóléti ellátórendszeren belül vagy azon kívül - személyes szolgáltatásként nyújtanak, és amely az igénybevevők problémáinak
megoldásához szükséges erőforrások komplex mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük javítására, illetve
helyreállítására irányul.
(3) A Kamara tagja jogosult „bejegyzett szociális munkás”
megnevezés használatára.
(4) A (3) bekezdés rendelkezése nem érinti a felsőfokú
szociális alapképzésben oklevelet megszerző személy jogosultságát az oklevelének megfelelő cím használatára.
(5) A (3) illetve (4) bekezdés alá nem eső személy nem
jogosult a szociális munkás megnevezés használatára.
(6) Magyarország területén szociális munkát - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - az folytathat,
aki a Kamara tagja.
(7) A külföldi állampolgár szociális munkás kérelmére a
tevékenység végzése szerint illetékes területi kamarai szervezet határozott időtartamra engedélyezheti a szociális
munka kamarai tagság nélkül történő végzését, amennyiben a kérelmező a magyarországi szociális munkás tevékenység végzéséhez szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.
2. § (1) A Kamara a feladatait
a) a megyékben és a fővárosban működő területi szervezetei (a továbbiakban: területi szervezet),
b) országos szervezete, valamint
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tételeit,
j) részt vesz – kijelölt szerve útján - a felsőfokú szociális
képzések és a szociális szakképzések terepgyakorlati helyeinek akkreditációjában,
k) meghatározza a tagjai körében kötelező továbbképzés
szakmai feltételeit, elveit és programjait, rendszeresen ellenőrzi a teljesítést,
l) felkérésre - kijelölt szerve útján - szakértőként vesz
részt a szociális munka végzésével járó szolgáltatások minőségi ellenőrzésében,
m) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást
folytat le tagjai körében a szakmai tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben,
n) elmarasztalja az etikai és szakmai szabályokat vétkesen megszegő szociális munkásokat
o) nyilvántartást vezet tagjairól, és vezeti a szociális
munkások működési nyilvántartását,
p) kapcsolatot tart más kül- és belföldi szakmai szervezetekkel,
q) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása
alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi
önkormányzati szervektől jogszabály nem tiltja.
A véleményegyeztetés rendje
4. § (1) A 3. § (2) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök érvényesülése érdekében a
jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítéséért felelős
szervek, illetőleg személyek kötelesek
a) a jogszabályok, illetve döntések tervezeteit, valamint
azok indokolását véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy a Kamarának véleménye kialakításához megfelelő
idő álljon rendelkezésre,
b) a Kamara véleményét az előkészítés során mérlegelni, illetőleg
c) a Kamara véleményének figyelmen kívül hagyása
vagy részleges figyelembevétele esetén ennek okairól - a
jogszabályok, valamint a vezetői megbízással összefüggő
munkáltatói döntések kivételével - a Kamarát írásban tájékoztatni,
d) az elfogadott döntésekről, határozatokról a Kamarát
tájékoztatni.
(2) A 3. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
véleményezési jogkörét a Kamara a véleményt kérő által
meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetve - meg
nem felelő határidő kitűzése esetén - a határidő lejártát
megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására. Amennyiben a Kamara a rendelkezésére álló határidőn belül
véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem kéri a véleményezési határidő meghosszabbítását, a jogszabályok,
egyéb döntések előkészítéséért felelős szervek, illetve személyek a Kamara véleményének hiányában is kezdeményezhetik a jogszabály kiadását, illetőleg az egyéb döntés
meghozatalát.
(3) A Kamara - a 3. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárva - a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja arról, hogy a
megbízandó, illetőleg a vezetői megbízással már rendelkező személy

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, illetőleg nem áll-e
a vezetői megbízást kizáró kamarai etikai büntetés hatálya
alatt,
b) szerepel-e a működési nyilvántartásában,
c) esetében nem áll-e fenn olyan, a Kamara által ismert,
jogszabályon alapuló vagy egyéb ok, amely vezetői megbízatását kizárhatja vagy befolyásolhatja.
III. fejezet
A Kamara szervezete
A területi szervezet
5.§ (1) Valamennyi megyében és a fővárosban képviseleti,
ügyintézői szervekkel, valamint önálló költségvetéssel
rendelkező területi szervezetek működnek.
(2) A területi szervezet ellátja a törvényben és az Alapszabályban hatáskörébe utalt
feladatokat.
(3) A területi szervezeten belül az Alapszabály szerint
helyi választókörzeteket kell létrehozni. Az Alapszabály
helyi csoportok alakítását is elrendelheti.
6. § (1) A területi szervezet képviseleti szerve a területi
küldöttgyűlés. A területi szervezet vezetőséget, valamint
etikai-fegyelmi bizottságot választ.
(2) A küldöttgyűlésbe 5 tagonként kell 1-1 küldöttet négy
évre megválasztani a területi szervezet tagjai közül.
(3) A küldöttgyűlésben időközben megüresedett küldötti
helyre - a küldötti megbízatásból hátralévő időtartamra az érintett választókörzet tagjai - a megüresedéstől számított 60 napon belül új küldöttet választanak. Nem kell új
küldöttet választani, ha a küldötti megbízatásból hátralévő
időtartam a 60 napot nem haladja meg, és a küldötti hely
be nem töltésével a küldöttgyűlés nem válik határozatképtelenné.
(4) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több
mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén követendő eljárásról az Alapszabály rendelkezik.
(5) A küldöttgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők több mint felének az
egyetértő szavazatával hozza. Ha e törvény másként nem
rendelkezik, a szavazategyenlőség esetén követendő eljárásra az Alapszabály rendelkezései az irányadók.
(6) A területi elnökségnek a területi küldöttgyűlést szükség
szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívnia. Az
Alapszabály a képviseleti szerv kötelező összehívásának
más eseteit is megállapíthatja.
7.§ (1) A területi küldöttgyűlés a törvényben és az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására titkos szavazással, 4 éves időtartamra területi elnökséget (a továbbiakban: elnökség) választ, amely az új elnökség megválasztásáig látja el feladatait.
(2) Az elnökségbe tisztségviselőként egy elnököt, az Alapszabályban meghatározott számú alelnököt, valamint az
Alapszabályban meghatározott számú elnökségi tagot kell
megválasztani. Az elnökség tagjává kizárólag küldött választható meg.
(3) Az Alapszabály a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül
más tisztségviselők választását is kötelezővé teheti.
(4) Az elnökség határozatképességére és határozathozatalának módjára a 6. § (4) és
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ből, az érintett területi szervezetek arra egyébként jogosult
szervei jogkörüket nem gyakorolhatják.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodások
érvényességéhez a kamara országos elnökségének a jóváhagyása szükséges.
Az országos szervezet
11.§ (1) Az országos szervezet a Kamara országos képviseleti, ügyintéző és ellenőrző
testületeiből áll.
(2) A Kamara legfőbb képviseleti szerve a területi szervezetek választott küldötteiből álló
országos küldöttközgyűlés, melynek kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a Kamara Alapszabályának, Etikai Kódexének valamint Etikai Eljárási Szabályzatának megalkotása és módosítása,
b) országos tisztségviselőinek, az országos etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása,
c) az országos elnökség (a továbbiakban: elnökség) és a
felügyelő bizottság éves
beszámolójának az elfogadása,
d) a Kamara éves költségvetésének és a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolónak az
elfogadása.
(3) A küldöttközgyűlés tagjai:
a) a területi szervezet tagjai által minden 20 tag után a
területi szervezet tagjai közül 4 évre megválasztott küldöttek, szavazati joggal,
b) az országos tagozatok által tagjai közül tagozatonként megválasztott 5-5 küldött, szavazati joggal,
c) a Kamara országos tisztségviselői, tanácskozási joggal.
(4) Az országos küldöttközgyűlés összehívására a 6. § (6)
bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók azzal,
hogy a területi elnökségen az országos elnökséget, a területi küldöttgyűlésen az országos küldöttközgyűlést kell
érteni.
(5) Az országos küldöttközgyűlés határozatképességére a
6. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.
(6) A küldöttközgyűlés határozatait a szavazásra jogosult
jelenlévők több mint felének egyetértő szavazatával hozza.
Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.
12.§ (1) A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem
tartozó, jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a küldöttközgyűlés országos
ügyintéző szerveket és tisztségviselőket választ.
(2) Az országos szervezet ügyintéző, illetve ellenőrző
szervei:
a) az országos elnökség,
b) az országos felügyelő bizottság,
c) az országos etikai-fegyelmi bizottság.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl az Alapszabály más ügyintéző vagy egyéb szerv létrehozásáról is
rendelkezhet.
13.§ (1) Az elnökség tagjai: elnök, alelnökök, főtitkár,
valamint az Alapszabály szerinti számban megválasztott

(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(6) Az elnökség tagjai, ha nem küldöttek, a küldöttgyűlés
ülésén tanácskozási joggal részt vesznek.
(7) A területi szervezet tisztségviselői:
a) az elnök
b) az alelnökök
c) az etikai bizottság elnöke
8. § (1) A területi szervezet képviseleti szerve elnökből és
az Alapszabályban meghatározott számú, de legalább négy
tagból álló etikai bizottságot választ. Az etikai bizottság
tagjait az alakuló ülésen kell megválasztani.
(2) Az etikai bizottság az e törvényben és az Etikai Eljárási Szabályzatban meghatározott módon
a) közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában,
b) kivizsgálja a szakmai és etikai panaszokat és lefolytatja az első fokú etikai eljárást.
9. § (1) A Kamara területi szervezetein belül – a kamarai
tagok által végzett tevékenység összetételétől függően –
azokon a szakterületeken lehet szakmai tagozatokat létrehozni, melyek művelésére felsőfokú szociális végzettség
illetve szociális szakképzettség létezik. A szakmai tagozatok fajtáit az Alapszabály határozza meg.
(2) A területi szakmai tagozat létrehozását a tagok kezdeményezése alapján a területi elnökség határozattal hagyja
jóvá.
(3) A szakmai tagozat tagja lehet minden, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét
kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. A szakmai
tagozatok tagsági szabályait az Alapszabályban kell szabályozni.
(4) a szakmai tagozatok feladatai:
a) az egyes tagozatok által képviselt szakterületek sajátos szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása, és kamarán belüli képviselete,
b) a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezése,
c) a tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott
tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, és annak továbbítása
az érintett kamarai döntéshozó testületekhez,
d) az Alapszabályban részükre meghatározott egyetértési és véleményezési jog és feladatkör ellátása,
f) szakmai tanácsadás az etikai bizottságok által tárgyalt, egyes szakterületeket érintő etikai ügyekben szereplő szakmai kérdések kivizsgálásához,
g) egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő - az Alapszabályban rögzített - feladatok
ellátása.
(5) A 7-9. §-okban meghatározott szerveken kívüli további
szervek megalakításáról az Alapszabály rendelkezik.
10.§ (1) Egy vagy több területi szervezet írásban megállapodhat arról, hogy feladat- és hatásköreik egy részét részben vagy egészben társult módon látják el, illetve arról,
hogy azt a megállapodásban megjelölt területi szervezet
látja el. Azokban a feladat- és hatásköri kérdésekben, amelyek megállapodással kikerültek a területi szervezet hatásköréből, illetőleg egyes területi szervezetek illetékességé-
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további tagok.
(2) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az országos küldöttközgyűlés üléseinek összehívása,
b) fellebbezések elbírálása,
c) a véleményezési jog gyakorlása,
d) a törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály, illetve az Alapszabály által meghatározott egyéb
kamarai feladatok ellátása.
(3) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó hatáskörök gyakorlását az országos küldöttközgyűlés összes tagjának kétharmados szavazatával magához vonhatja, illetve
azok gyakorlásához utasítást adhat.
(4) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente
egy alkalommal ülésezik. Az Alapszabály az elnökség
kötelező összehívásának más eseteit is meghatározhatja.
(5) Az elnökség határozatképességére és határozathozatalára a 6. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések
megfelelően irányadók.
14. §. (1) A Kamara tisztségviselői:
a) az elnök
b) az alelnökök
c) az országos etikai bizottság elnöke
d) az országos felügyelő bizottság elnöke
e) az Alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok elnökei.
(2) A Kamarát az elnök, akadályoztatása esetén - az Alapszabályban meghatározott körben - a kijelölt alelnök képviseli. Az országos szervezet nevében aláírása az elnök,
továbbá az Alapszabályban e jogkörrel felruházott személyek jogosultak.
(3) Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze a napirendi
pontok megjelölésével.
(4) Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
15. § (1) Az országos etikai bizottság, illetőleg a felügyelő
bizottság az elnökből, valamint az Alapszabályban meghatározott számban megválasztott további tagokból áll.
(2) A felügyelő bizottság ellenőrzi a kamara működésére,
gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó
jogszabályok és belső szabályok érvényesülését az országos, illetve a területi szerveknél és tisztségviselőknél.
(3) Az ellenőrzés során az országos felügyelő bizottságot
megillető egyéb jogosultságokat az Alapszabály határozza
meg.
(4) Az országos felügyelő bizottság maga állapítja meg
ügyrendjét.
(5) Az országos etikai bizottság az e törvényben meghatározott etikai eljárás lefolytatásán kívül javaslatot tesz az
Etikai Kódex és Etikai Eljárási Szabályzat tartalmára, továbbá megkeresésre - folyamatban lévő, illetve egyébként
etikai eljárás alapjául szolgáló egyedi ügyek kivételével állást foglal általános érvényű szakmai etikai kérdésekben,
valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott egyéb
feladatokat.
16. § (1) A Kamara országos szervezetén belül, ha legalább három megyében megalakult az önálló tagozat, azokon a szakterületeken kell szakmai tagozatokat létrehozni,
melyek művelésére felsőfokú szociális végzettség illetve
szociális szakképzettség létezik

(2) Az Alapszabály további országos szakmai tagozatok
létrehozásáról is rendelkezhet.
(3) Az országos szakmai tagozatok létrehozásával, tagságával, feladataival továbbá jog és hatáskörével kapcsolatosan a 9.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
17. § (1) Az országos szervezetnek a küldöttközgyűlés, az
országos ügyintéző vagy ellenőrző szerv, illetőleg valamely országos tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe nem
tartozó feladatainak irányítását, illetve összehangolását az
országos szervezet főtitkára látja el az Elnök utasítása
alapján. A főtitkár az országos szervezettel munkaviszonyban áll.
(2) A főtitkár igazgatási-ügyviteli feladatait az Alapszabály állapítja meg.
(3) A főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az elnökség, egyéb
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
(4) A főtitkár gyakorolja az országos szervezetnek az irányítása alá tartozó - az Alapszabály szerint létrehozott ügyviteli szervezeténél foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
IV. fejezet
A kamarai tisztségviselők választása, visszahívása
18. § (1) A tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem
tisztségviselő tagjait a Kamara tagjai közül négyéves időtartamra, titkosan választják. Azonos tisztségre a kamarai
tag egymást követően legfeljebb két egymást követő alkalommal választható meg.
(2) A tisztségviselők, illetőleg az ügyintéző szervek nem
tisztségviselő tagjainak megbízatása – ha a törvény másként nem rendelkezik - az új tisztségviselők, illetve nem
tisztségviselő ügyintéző tagok megválasztásának a napján
szűnik meg.
(3) Ha tisztségviselő, illetőleg ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt szűnik meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 30
napon belül megválasztja az új tisztségviselőt, illetve az
ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagját.
(4) Amennyiben a tisztségviselő, illetve az ügyintéző szerv
nem tisztségviselő tagjának megválasztása a küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik, a (3) bekezdésben szereplő
választás céljából a küldöttközgyűlést a megbízatás megszűnésétől számított 90 napon belüli időpontra össze kell
hívni.
19.§ (1) Kamarai tisztségre e törvény keretei között választható minden kamarai tag feltéve, hogy vele szemben
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(2) Összeférhetetlen:
a) a kamarai tisztséggel, ha valaki a szociális munkát is
magában foglaló ellátórendszer kormányzati irányításában,
felügyeletében vagy finanszírozásában magasabb vezetői,
vagy egyébként ügydöntő jelleggel részt vesz,
b) a kamara területi szervében viselt tisztséggel, ha
valaki ugyanabban a megyében (illetve a fővárosban) a
kormányzat területi szervénél vagy önkormányzatnál a
szociális munkát is magában foglaló ellátórendszer kormányzati irányításában, felügyeletében vagy finanszírozá-
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sában magasabb vezetői, vagy egyébként ügydöntő jelleggel részt vesz; vagy
c) más, a szociálpolitika területén működő érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban országos vezető
tisztséget tölt be.
(3) Kamarai tisztségviselő a kamarai szervezetben más
tisztséget nem tölthet be.
(4) A helyi szervezetek ügyintéző szerveinek tagjai, a területi szervezetek illetve az országos szervezet elnökségének, valamint a felügyelő bizottságnak a tagja, továbbá - a
képviseleti szervek kivételével - az egymással irányítási,
ellenőrzési viszonyban álló kamarai szervek tagjai nem
lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b)
pontja) vagy bármely, munkavégzésre irányuló jogviszonyon alapuló tevékenységük ellátása során egymás alá- és
fölérendeltjei.
(5) A (2)-(4) bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi
okot az érintett a megválasztásakor köteles bejelenteni, és
azt a megválasztásától számított 15 napon belül megszüntetni. A megszüntetésről az érintett a választására jogosult
testületet haladéktalanul tájékoztatja.
(6) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (5) bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, illetőleg
ha azt az érintett választására jogosult kamarai szervvel
azonos szintű vagy az országos etikai bizottság, illetve a
felügyelő bizottság kezdeményezi, az összeférhetetlenség
kimondásáról az érintett választására jogosult szerv határoz. Az összeférhetetlenség tárgyában hozott határozattal
szemben jogorvoslatnak helye nincs.
(7) Az Alapszabály a (2)-(4) bekezdésben meghatározottakon kívül az összeférhetetlenség más eseteit is megállapíthatja.
20.§ (1) A tisztségviselő, illetve az ügyintéző szerv nem
tisztségviselő tagjának a megbízatása
megszűnik: az érintett halálával, lemondásával, visszahívásával, kamarai tagságának megszűnésével, az összeférhetetlenség kimondásával, valamint a meghatározott időtartam lejártával.
(2) A tisztségviselő és ügyintéző szerv nem tisztségviselő
tagjának a visszahívását az őt megválasztó testület tagjainak 10%-a, illetőleg a felügyelő bizottság kezdeményezheti írásban.
(3) A visszahívásról - titkos szavazással - az a kamarai
szerv dönt, amelyik az érintett személyt megválasztotta és
- visszahívás esetén - egyidejűleg megválasztja az új tisztségviselőt, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagját. Ha a döntésre a küldöttközgyűlés jogosult, azt a viszszahívás kezdeményezésétől számított 60 napon belüli,
egyéb döntésre jogosult kamarai szervet 30 napon belüli
időpontra kell összehívni.
(4) A visszahívás részletes szabályait az Alapszabályban
kell meghatározni.
(5) A területi szervezetek és az országos szervezet kamarai
tisztségviselőit az üzemi tanács elnökére vonatkozó munkaidő-kedvezmény és a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó védelem, az ügyintéző szervek nem
tisztségviselő tagjait az üzemi tanács tagjaira vonatkozó
munkaidő-kedvezmény illeti meg. A választott szakszer-

vezeti tisztségviselő munkajogi védelme tekintetében a
felettes szakszervezeti szervet külön törvény szerint megillető jogosultságokat a területi szervezet tisztségviselője
esetén a területi elnökség, az országos szervezet tisztségviselője esetén az országos elnökség gyakorolja.
(6) A kamarai tevékenységet teljes munkaidőben végző
tisztségviselőt megválasztásának időtartamára fizetés nélküli szabadság illeti meg.
V. fejezet
Tagsági viszony
21.§ (1) A Kamara tagja az a magyar állampolgár lehet,
aki
a) magyar egyetemen vagy főiskolán felsőfokú szociális
alapképzettséget igazoló oklevelet szerzett, vagy külföldi
felsőoktatási intézményben szerzett, szociális szakmai
képzettséget igazoló diplomáját honosították, illetve
egyenértékűvé nyilvánították
b) Magyarország területén szociális munkás tevékenységet folytat vagy kíván folytatni
c) az Alapszabályban meghatározott módon a kamarai
tagdíjat megfizeti, és
d) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
(2) Azt a személyt, aki az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek megfelel, a Kamara
tagjai közé - kérelmére - fel kell venni.
(3) A Kamara, kérelmére a tagjai sorába felveheti - ha
nemzetközi szerződés előírja, felveszi - azt a nem magyar
állampolgárt is, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, felsőfokú szociális alapképzettség nélkül is a Kamara tagja lehet az, aki
szociális szakvizsgát tett.
(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltétel nélkül is a Kamara tagja lehet az az egyetemi vagy főiskolai oktató, aki felsőfokú szociális képzésben oktat.
(6) Nem vehető fel a Kamarába
a) akinél olyan, a törvényben meghatározott ok áll
fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni,
illetőleg őt a Kamarából ki kellene zárni
b) a "kizárás" fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig az, akit a Kamarából kizártak,
c) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály,
illetőleg a Kamara etikai szabályzatába foglalt szabályok a
szociális munkási tevékenységgel összeférhetetlennek
minősítenek, a tevékenység folytatásának megszüntetéséig,
d) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll.
22.§ (1) A szociális munkás a Kamara azon területi szervezeténél kérheti tagfelvételét, amelynek illetékességi területén szociális munkás tevékenységet folytat, illetve
kíván folytatni.
(2) Az a szociális munkás, aki a tagfelvétel időpontjában
kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem folytat és
nem is kíván folytatni, tagfelvételét a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes vagy annál a területi kamarai szervezetnél kérheti, amelynek területén bármikor
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kamarai tagsághoz kötött tevékenységet folytatott.
(3) Az a szociális munkás, aki több területi szervezet illetékességi területén folytat, illetőleg kíván folytatni szociális munkás tevékenységet, maga dönt arról, hogy melyik
területi szervezetnél kéri tagfelvételét.
(4) A területi szervezet a szociális munkás felvételéről a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt. Ha a
szociális munkást a Kamara a tagjai közé felveszi, az új
tagot a kamarai nyilvántartásba be kell jegyezni, és ki kell
adni részére a tagsági igazolványt.
(5) A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtásától számított 30 napon
belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a
kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok
szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz.
(6) A tagfelvételre irányuló kamarai eljárásban nem vehet
részt az a személy, akitől az ügy tárgyilagos megítélése
nem várható, továbbá nem vehet részt a másodfokú eljárásban, aki az első fokú döntés meghozatalában részt vett.
23.§ (1) A területi szervezet felfüggeszti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak,
a) aki azt kéri,
b) akit jogerősen egy évet meg nem haladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, a szabadságvesztés időtartamára,
c) akit a szociális munkás foglalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltottak, az eltiltás időtartamára,
d) akit jogerősen felfüggesztés fegyelmi büntetéssel
sújtottak.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból
eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett tagsági
viszonyt a területi szervezet a tag kérésére helyreállítja, a
b)-d) pontok alapján felfüggesztett tagsági viszony pedig a
szabadságvesztés büntetés letöltését vagy végrehajthatósága megszűnését, valamint a jogerős bírói ítéletben, illetve
fegyelmi határozatban megállapított időtartam lejártát követő napon helyreáll.
24.§ (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki:
a) tagsági viszonyáról lemondott,
b) már nem felel meg a törvényben meghatározott tagsági feltételeknek;
c) tagdíjfizetési kötelezettségének legalább 6 hónapig
nem tesz eleget;
d) "kizárás" fegyelmi büntetésben részesült.
(2) Ki kell zárni a Kamarából azt, akit:
a) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,
b) a szociális munkási foglalkozástól végleges hatállyal
eltiltottak.
(3) Kizárható a Kamarából az, aki kirívóan súlyos fegyelmi vétséget követ el.
(4) Azt a szociális munkást, akinek tagsági viszonya az (1)
bekezdés a) pontja alapján szűnt meg, kérelmére a tagfel-

vételre egyébként illetékes területi szervezet ismét felveszi
a Kamara tagjai közé.
(5) Az a szociális munkás, akinek tagsági viszonyát az (1)
bekezdés b)-d) pontjai, illetve a (2) bekezdés alapján megszüntették, kérelmére a Kamara tagjai közé ismét felvehető. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek
igazolnia kell, hogy a megszüntetés oka már nem áll fenn,
a szabadságvesztés büntetését kitöltötte, illetőleg őt a bíróság foglalkozásának gyakorlására ismételten alkalmasnak
találta.
(6) Az, akit a (3) bekezdésben meghatározott okból zártak
ki a Kamarából, a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a Kamarába nem vehető fel.
(7) A tagsági viszony felfüggesztéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló értesítést, illetve határozatot meg kell küldeni a tevékenység folytatásának helye szerint illetékes
megyei közigazgatási hivatalnak, valamint az érintett személy munkáltatójának.
VI. fejezet
Felelősségi szabályok
25. § E törvény alkalmazásában etikai vétség:
a) a szociális munka szakmai szabályainak,
b) az Etikai Kódexében foglalt etikai szabályoknak
c) az Alapszabályban foglalt vagy a választott tisztségből eredő kötelezettségnek
a vétkes megszegése.
26.§ (1) Hivatalból vagy erre irányuló kérelem alapján
etikai eljárást kell lefolytatni etikai vétség elkövetésének
alapos gyanúja esetén, valamint, ha azt a szociális munkás
saját maga ellen kéri.
(2) A szociális szolgáltatások nyújtásának felügyeletét
végző hatóságok az etikai eljárás megindítását hivatalból
kezdeményezik amennyiben ellenőrzési tevékenységük
során etikai vétség elkövetését valószínűsítik.
(3) A szociális munkás által kezdeményezett eljárásra a
26-39. § rendelkezései megfelelően irányadóak.
27. § (1) A közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban
álló kamarai tag által elkövetett etikai vétség alapos gyanúja esetén a területi szervezet a munkáltatót írásban értesíti, és kezdeményezi a fegyelmi eljárás lefolytatását.
(2) A munkáltató, ha annak külön törvényben meghatározott feltételei fennállnak, az (1) bekezdés szerint kezdeményezett fegyelmi eljárást lefolytatja, ellenkező esetben a
kezdeményezést visszautasítja, és a visszautasítás indokáról a kezdeményezőt tájékoztatja.
(3) A munkáltató az általa tett intézkedés közlése mellett
köteles a Kamarát értesíteni, amennyiben a kamarai tag
olyan magatartást tanúsít, amely - véleménye szerint etikai vétséget valósít meg.
(4) A területi etikai bizottság - amennyiben a munkáltató a
jogerős fegyelmi döntés alapján az (1) bekezdés hatálya
alá tartozó személyeknél nem hivatalvesztés, illetve elbocsátás fegyelmi büntetést alkalmazott -, a kamarai taggal
szemben, a 32. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában szereplő etikai büntetéseket nem alkalmazhatja.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben az
etikai eljárás lefolytatására, illetőleg etikai ügyben határozat hozatalára, fegyelmi eljárás lefolytatása esetén, a jog-
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erős fegyelmi határozat meghozatalát követően kerülhet
sor. A megindult etikai eljárást a jogerős fegyelmi határozat meghozataláig fel kell függeszteni.
28. § (1) Etikai ügyben első fokon a területi szervezet etikai bizottsága (a továbbiakban: első fokú etikai bizottság)
jár el.
(2) Az etikai eljárást etikai vétség alapos gyanúja esetén
meg kell indítani, és azt a megindítástól - felfüggesztett
etikai eljárás esetén a jogerős határozat közlésétől - számított 60 napon belül le kell folytatni. Az etikai eljárás megindításáról a szociális munkást - az eljárás megindításával
egyidejűleg - írásban tájékoztatni kell.
(3) Az etikai eljárás nem indítható meg, ha az első fokú
etikai bizottságnak a cselekmény tudomására jutásától
számított 6 hónap, vagy ha a cselekmény elkövetése óta 1
év eltelt.
(4) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben büntetővagy szabálysértési eljárás is indult, a 6 hónapos határidő
az eljárást lezáró jogerős határozat területi szervezettel
történt közlésétől, az 1 éves határidő pedig az eljárás jogerős befejezésétől számít. A büntető- vagy szabálysértési
ügy lezárásáig az etikai eljárást fel kell függeszteni.
(5) A bíróság vagy szabálysértési hatóság határozatát megküldi az illetékes kamarai szervnek.
29. § (1) Az első- és másodfokú etikai eljárás során a - (4)
bekezdésben foglalt kivétellel - bizonyítási eljárást kell
lefolytatni, melyben az etikai vétség elkövetésével gyanúsított szociális munkás, illetőleg az eljárás megindítását
kezdeményező személy, vagy szerv meghallgatását lehetővé kell tenni. Az etikai bizottság a bizonyítás más eszközének igénybevételéről is határozhat.
(2) Az etikai eljárásban nem vehet részt az, akitől az ügy
tárgyilagos megítélése nem várható el. A másod fokú eljárásban nem vehet részt az a személy sem, aki az első fokú
határozat meghozatalában részt vett.
(3) Akivel szemben a (2) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. Kizárási okot az
eljárás alá vont szociális munkás, illetőleg az etikai eljárást
kezdeményező is az eljárás bármely szakaszában bejelenthet. A kizárási okot az etikai bizottság elnökének, a területi etikai bizottság elnökével szembeni kizárási okot az országos etikai bizottság elnökének, az országos etikai bizottság elnökével szembeni kizárási okot az országos elnökség elnökének kell bejelenteni, akik határoznak az eljárásból való kizárás tárgyában.
30. § (1) Az első fokú etikai bizottság döntését indokolt,
írásbeli határozatba foglalja, és megküldi az érintett szociális munkásnak, a szociális munkás munkáltatójának, illetőleg az etikai eljárást kezdeményezőnek.
(2) Az első fokú határozattal szemben az érintett személy,
illetve az etikai eljárást kezdeményező a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be
az első fokú etikai bizottságnál, az országos etikai bizottsághoz címezve.
(3) Az országos etikai bizottság a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli, indokolt határozattal
dönt az etikai felelősség tárgyában, és az első fokú etikai
bizottság határozatát helyben hagyja, megváltoztatja, vagy

megsemmisíti és az első fokon eljárt etikai bizottságot új
eljárásra utasítja.
(4) A másodfokú eljárásban az első fokú eljárás szabályait
kell megfelelően alkalmazni.
(5) A másodfokú határozat ellen az eljárás alá vont szociális munkás, valamint az eljárás kezdeményezője a kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre
(Pp. XX. fejezet) irányadó szabályok szerint bírósághoz
fordulhat. A perre a Fővárosi Bíróság illetékes.
(6) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az első
fokú etikai bizottság, illetve az országos etikai bizottság
eljárására, a határozatokra a kamara Etikai Eljárási Szabályzatába foglalt rendelkezéseket, valamint a közigazgatási eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
31. § (1) A jogerős határozat meghozatala után a kamara
elnöke vagy az eljárás alá vont szociális munkás, annak
halála esetén hozzátartozója [Pp. 13. § (2) bek.] új eljárást
kezdeményezhet, ha olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős hatósági határozatra hivatkozik, amelyet
az etikai bizottság nem bírált el, feltéve, hogy az elbírálás
esetén az etikai határozatra lényeges kihatással lett volna.
(2) Új eljárás kezdeményezésének az eljárás alá vont szociális munkás terhére csak annak életében, az elévülési
időn belül van helye. Új eljárást a kamarai szervezet elnöke, az érintett szociális munkás, annak halála esetén hozzátartozója kezdeményezhet.
(3) Új eljárás elrendeléséről az első fokú etikai bizottság
határoz. Az elutasító határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az új eljárást kezdeményező fellebbezhet az országos etikai bizottsághoz.
32. § (1) Kiszabható etikai büntetések:
a) megrovás,
b) pénzbírság, amely a mindenkori minimálbér havi
összegének háromszorosáig terjedhet,
c) a tagsági viszony 1-6 hónapig terjedő felfüggesztése,
d) a 24. § (2)-(3) bekezdései szerinti esetekben kizárás.
(2) Az első- és másod fokon eljáró etikai bizottság határozatát az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt etikai büntetések kiszabása esetén a bizottság eljáró tagjainak egyszerű, a c) és d) pontjában foglalt etikai büntetések kiszabása esetén - a 34. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - kétharmados szótöbbségével hozza.
33. § (1) Pénzbírság kiszabása esetén az etikai határozat
jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig, felfüggesztett
kizárás esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig, kizárás esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig az elmarasztalt szociális munkás kamarai tisztségre nem választható, a meglévő kamarai tisztsége megszűnik.
(2) Az etikai büntetés hátrányos következményei alól a
határozat jogerőre emelkedését követően, kizárás esetén a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével
az első fokú etikai bizottság - kérelmére - a büntetés hatálya alól mentesítheti az eljárás alá vont szociális munkást,
ha arra érdemes.
(3) A mentesítés iránti kérelem elbírálására egyebekben az
etikai eljárás szabályait kell alkalmazni.
34. § Az etikai eljárás költségeit a kamara előlegezi. Az
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etikai felelősség megállapítása esetén az etikai bizottság
határozatában kötelezheti az elmarasztalt szociális munkást az eljárás költségeinek részben vagy egészben történő
megfizetésére.
VII. fejezet
A Kamara állami felügyelete
35. § (1) A Kamara törvényességi felügyeletét az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed
ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, illetőleg egyébként bírósági vagy államigazgatási eljárásnak
van helye.
(2) Amennyiben a miniszter azt állapítja meg, hogy az
Alapszabály, más kamarai szabályzat vagy kamarai szerv,
illetve tisztségviselő határozata jogszabálysértő, illetőleg
alapszabály-ellenes (a továbbiakban együtt: jogsértő),
megfelelő határidő kitűzésével felhívja az érintett kamarai
szervet, tisztségviselőt a jogsértés megszüntetésére. A kamarai szerv (tisztségviselő) köteles - a miniszter felhívásában megadott határidőn belül - a jogsértést megszüntetni
vagy egyet nem értéséről a minisztert tájékoztatni.
(3) Ha a kamarai szerv vagy tisztségviselő a megadott
határidőn belül nem intézkedett a jogszabálysértés megszüntetésére, a miniszter keresetet nyújthat be a bírósághoz a jogsértő országos kamarai szerv vagy tisztségviselője esetén az országos kamarai szervvel, területi szerv vagy
tisztségviselője esetén az illetékes területi szervvel szemben.
(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás
eredményeként a jogsértést megállapítja,
a) a jogsértő Alapszabályt, más szabályzatot vagy határozatot, illetve annak jogszabálysértő részét hatályon kívül
helyezi, és új döntés meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából
elrendelheti a jogsértés megszüntetésére vagy a jogsértően
működő kamarai szerv (tisztségviselő) választására jogosult kamarai szerv összehívását,
c) a jogsértő kamarai szerv (tisztségviselő) működését
felfüggesztheti, vagy a kamarai szerv ellenőrzésére - a
kamarai tagok közül - felügyelő biztost rendelhet ki, ha a
működés törvényessége másként nem biztosítható.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott intézkedések közül a
bíróság az adott esetben leginkább megfelelő bármely intézkedést alkalmazhatja, illetve több intézkedés együttes
alkalmazását is elrendelheti.
(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti felügyelő biztos szükség esetén - köteles a működés törvényességének
helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni az illetékes területi szervezet küldöttgyűlését, illetőleg - területi
küldöttgyűlés vagy országos kamarai szerv jogsértő működése esetén - az országos küldöttközgyűlést. A felügyelő
biztost kirendelő bíróság a jogszerűség helyreállítására
határidőt szabhat, a felügyelő biztos feladatait meghatározhatja, szükség szerint - a felügyelő biztos felmentésével
vagy anélkül - új felügyelő biztost rendelhet ki.
(7) A felügyelő biztos tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a kirendelő bíróságot és a minisztert. A
felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és

az ellenőrzött kamarai szerv viseli.
(8) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki a Kamarában tisztséget nem viselhet, valamint az sem, aki az
ellenőrzött szervnél tisztséget visel, illetve akit az ellenőrzött kamarai szerv közvetlenül irányít. A felügyelő biztos
e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható, illetőleg e tevékenységéért vele
szemben hátrányos kamarai jogkövetkezmény nem alkalmazható.
(9) Az országos elnökség az Alapszabály és más szabályzatok elfogadásáról vagy módosításáról hozott döntést
hivatalból, az egyéb határozatot pedig felhívásra - az elfogadástól, illetőleg a felhívástól számított 15 napon belül törvényességi ellenőrzés céljából a miniszter rendelkezésére bocsátja. A döntés, határozat jogszerűségének ellenőrzésére alkalmas dokumentumokat, jegyzőkönyveket a miniszter felhívására az elnökség átadja. A miniszter álláspontjáról az elnökséget a döntés, határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül tájékoztatja.
VIII. fejezet
A Kamara működésének költségei
36. § (1) Kamara működésének költségeit
a) a tagjai által befizetett tagdíj és egyéb díjbevételek,
b) a törvényben meghatározott vagy a megállapodással
átvett közfeladatok ellátásához a központi költségvetéstől
átvett pénzeszközök,
c) a kamara egyes, - b) pont körébe nem tartozó - feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatások,
d) alapítványi és más támogatások,
e) szolgáltatási, valamint a kamara célkitűzésétől nem
eltérő gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó
bevételek,
f) pályázat útján elnyert pénzösszegek,
g) nemzetközi vagy hazai együttműködésből származó
pénzösszegek,
h) jogszabály által nem tiltott egyéb bevételek fedezik.
(3) A Kamara részére törvényben megállapított közfeladat
ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről és annak - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium fejezetén belül - elkülönített biztosításáról az
Országgyűlés dönt.
(4) Amennyiben közfeladat ellátására - az arra egyébként
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel kötött
megállapodás alapján - válik a Kamara jogosulttá, úgy a
feladat átadásáról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell
a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását is.
(5) Az etikai büntetésként kiszabott pénzbírság összegének
felhasználásáról az Alapszabály rendelkezik.
IX. fejezet
Átmeneti és vegyes rendelkezések
37. § (1) Az e törvény szerint megalakuló Kamara országos küldöttközgyűlését első alkalommal az e törvény alapján létrejövő Szervező Bizottság hívja össze a törvény
hatálybalépését követő 90 napon belüli időpontra.
(2) A Szervező Bizottság a törvény hatálybalépésével kezdi meg működését. A Szervező Bizottság összehívását és
működési feltételeit a Szociális Szakmai Szövetség bizto-
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sítja. A Szervező Bizottságba azon szervezetek képviselőit
kell meghívni, akik a törvény hatálybalépésekor alapszabályuk szerint a szociális munkás tevékenységet képviselő,
országos tevékenységi körű egyesületként, társadalmi
szervezetként működnek.
(3) A Szervező Bizottság szótöbbséges határozattal választja meg elnökét, és egyéb tisztségviselőit, továbbá
megállapítja működésének rendjét. A Szervező Bizottság
független szerv, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szervező Bizottságot elnöke képviseli.
(4) A Szervező Bizottság feladata a Kamara létrehozásában való közreműködés. A Szervező Bizottság gondoskodik az ideiglenes alapszabály tervezetének előkészítéséről.
A Szervező Bizottság az alapszabály elfogadásával megszűnik.
(5) A küldöttközgyűlésbe delegálási jogot az az országos
tevékenységi körű szervezet szerez, amely delegálási szándékát e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a
Szervező Bizottságnak írásban bejelenti.
38. § (1) Az alakuló küldöttközgyűlés dönt a Kamara ideiglenes Alapszabályáról, valamint az ideiglenesen megválasztott tisztségviselőkről.
(2) A küldöttközgyűlésbe a bejelentkezett országos szociális szakmai szervezetek szervezetenként három küldöttet,
valamint minden 50 tag után további egy küldöttet delegálnak. A küldöttek számának meghatározásánál csak
azok a tagok vehetők figyelembe, akik a törvény hatályba
lépésekor tagsági viszonnyal rendelkeztek. A tagságot
címlistával kell igazolni a szervező bizottság elnökénél. A
címlistának tartalmaznia kell a nevet, a belépés dátumát,
lakóhelyet. Az elnök a címlistát zárt borítékban őrzi és a
eredményes alakuló ülést követően – a jogorvoslati határidő leteltével – jegyzőkönyv szerint megsemmisíti. Jogorvoslat esetén a bíróság rendelkezésére bocsátja.
(3) A Szervező Bizottság gondoskodik az alakuló küldöttközgyűlés lebonyolításához szükséges jelölőbizottságot és
szavazatszámláló bizottság felállításáról, továbbá a levezető elnök felkéréséről. A Szervező Bizottság munkájába
történő részvételre megállapodásuk alapján más személyeket is felkérhetnek.
(4) A Kamara végleges Alapszabályát, valamint az országos küldöttközgyűlés által e törvény szerint megválasztandó tisztségviselőket az alakuló küldöttközgyűlést követő
első, a helyi és a területi szervezetek létrehozását követő
60 napon belüli időpontra összehívott küldöttközgyűlés
fogadja el, illetve választja meg.
(5) A szervező bizottság eredménytelen munkája esetén a
Szociális Szakmai Szövetség újra indítja a szervezést és
hívja össze az alakuló közgyűlést 60 napon belül.
39. § (1) A tisztségviselőket a választásukra jogosult alakuló küldöttközgyűlés jelöli a küldöttek ajánlásai alapján.
Jelölt az lehet, akit a jelenlévő küldöttek legalább 10%-a
jelöltként elfogad.
(2) Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelenlévő szavazásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta, és a leadott szavazatoknak legalább 20%-át megszerezte.
(3) Szavazategyenlőség esetén ismételt választást kell tar-

tani, melyen a legtöbb szavazatot megszerző jelöltek indulhatnak.
(4) Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt
sem éri el a megválasztásához szükséges minimális szavazati hányadot, a választást meg kell ismételni. A megismételt választásban valamennyi jelölt indulhat, aki a megelőző választás során a szavazatok legalább 10%-át megszerezte. Amennyiben a szavazatok 10%-át egyetlen jelölt
sem érte el, a négy legtöbb szavazatot megszerző jelölt
indulhat a megismételt választáson.
(5) A (3)-43) bekezdésben meghatározott esetekben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell megválasztottnak
tekinteni.
40. § (1) A Kamara feladataira, szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály állapítja meg.
(2) A törvény 29-31 §-ait, a Kamara megalakulásáig kell
alkalmazni. Ezt követően a küldöttek, tisztségviselők és az
ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak jelölésére
és választására vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály állapítja meg.
41. § Kamarai tagság hiányában is végezhet szociális munkát az 1993. évi III. tv. vagy az 1997. évi XXXI. tv. hatálya alá tartozó tevékenység körében
a) közalkalmazotti vagy közszolgálati viszonyának
megszűnéséig az, aki a törvény hatályba lépésekor olyan
munkakört tölt be, amely szociális munka végzésével jár,
és rendelkezik a munkakörre külön jogszabályban előírt
szakirányú végzettséggel,
b) közalkalmazotti vagy közszolgálati viszonyának
megszűnéséig az, aki a törvény hatályba lépésekor már
legalább öt éve olyan munkakört tölt be, amely szociális
munka végzésével jár,
és a jogszabály szerint a szakirányú végzettség hiányában
elfogadható végzettséggel rendelkezik
c) a szociális munka végzésével járó munkakör betöltésétől számított négy évig, de legfeljebb 2010. január 1-ig
az, aki a törvény hatályba lépésekor nem töltötte be ezt a
munkakört, de rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel vagy a szakirányú végzettség helyett elfogadható végzettséggel.
42. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép
hatályba.
(2) A helyi és a területi kamarai szervezeteket az ideiglenes Alapszabály elfogadásától számított 90 napon belül, az
abban foglaltaknak megfelelően kell létrehozni. Az e törvény hatálybalépésekor szociális munkás tevékenységet
folytatók az ideiglenes Alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül kérhetik a Kamarába történő felvételüket az ideiglenes Alapszabályban erre kijelölt szerveknél,
amennyiben ezt a tevékenységüket folytatni kívánják.
(3) A területi tagozatokat az ideiglenes alapszabály elfogadásától számított 90 napon belül kell megalakítani.

Támogatóink:
az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
és a Fővárosi Szociális Közalapítvány.
! Külön köszönjük nekik ezt az ünnepi számot !
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nyilvántartásának, a szociális szakvizsgájának illetve
továbbképzésének rendszere.
A szakemberek körében valamint általában a társadalomban elterjedt a szociális munkás megnevezés.
Szakmai egyesületek jöttek létre, melyek vállalkoztak a
szociális munkások különféle érdekeinek képviseletére.
(A Szociális Szakmai Szövetség több országos egyesület szövetsége)
A szociális munkások (a Szociális Szakmai Szövetség
keretében) megalkották a szakma etikai kódexét.
Magyarország nem csupán a pozitív példát követi, amikor
gondoskodik a szociális munka biztosításáról: erre nemzetközi egyezmény is kötelezi a Magyar Köztársaságot.
Az Európai Szociális Charta 14. cikke szerint:
„A szociális jóléti szolgáltatásokból való részesüléshez
való jog tényleges megvalósulásának biztosítására a
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
1. előmozdítják vagy biztosítják azokat a szolgáltatásokat,
amelyek a szociális munka módszereinek felhasználásával hozzájárulnak mind az egyének, mind a közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint szociális környezetükhöz történő alkalmazkodásukhoz;
2. ösztönzik az egyének és az önkéntes vagy egyéb szervezetek részvételét a szolgáltatások létrehozásában és
fenntartásában.”
Az egyezmény előírásait a hazai jogrendben megvalósító
szabályok közül különösen fontos az 1993. évi III: törvény
(mely a családsegítés nevű személyes szolgáltatás létrehozásáról rendelkezett) és az 1997. évi XXXI. törvény
(amely a gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásáról rendelkezett). Mindkét törvény deklarálta, hogy a megnevezett
szolgáltatások a szociális munka módszerein alapulnak.
Magyarországon ma a szociális és a gyermekjólétigyermekvédelmi rendszerekben biztosítanak elsősorban
olyan szolgáltatásokat, melyek a szociális munka körébe
tartoznak. Vannak azonban szociális munkások más területeken is, például a közoktatásban, az egészségügyben,
sőt egyes vállalkozások humánpolitikai részlegeinél is.
Mára Magyarországon minden feltétel megvalósult ahhoz,
hogy a szociális munkásokat egy fontos, igényes és tekintélyes hivatás tagjainak tekintsük.
A kamarai szabályozás indoka
A szakmai kamara (más néven hivatásrendi kamara) arra
szolgál, hogy egy – a társadalom számára különösen fontos – hivatás gyakorlásának ellenőrzését a hivatás tagjai
lássák el, az állam felhatalmazása alapján, az e célra létrehozott köztestületen keresztül.
A szakmai tevékenységek közül kiemelkednek a hivatások. A hivatást általában az alábbi jegyek különböztetik
meg a szakmától:
• elméletileg megalapozott ismeretanyag és az elsajátításához szükséges hosszú felkészítés
• a tevékenység intellektuális jellege, a nagy önállósággal végzett munka, a munkáért viselt egyéni felelősség
a társadalom szolgálatának motívuma
az igénybevevő kiszolgáltatott helyzete
a hivatás sajátos kultúrája.
A magyarországi szociális munka rendelkezik ezekkel a

A TÖRVÉNYTERVEZET INDOKLÁSA
A törvénytervezet a szociális munkások – azaz a szociális
munkát hivatásként művelő szakemberek – szakmai kamarájának létrehozásáról rendelkezik. A kamara létrehozásának az a célja, hogy egy társadalmilag nagy fontosságú, és
az igénybevevőkre jelentős hatást gyakorló tevékenység
szakmai minőségének biztosítása elsősorban a hivatás tagjainak önszabályozása útján valósuljon meg.
A szociális munka és a szociális munkás
A szociális munka olyan személyes szolgáltatás, amely
arra irányul, hogy az igénybevevő (szakkifejezéssel kifejezve: a kliens) képessé váljon problémái kezelésére. A
kliens lehet egyetlen személy, egy család, egy csoport
vagy egy közösség. Az élet legkülönbözőbb jelenségei
válhatnak problémává, azaz olyan helyzetté, amelynek
kezelése nehézséget okoz a kliensnek. A szociális munka
elsődleges célja az, hogy maga a kliens váljon képessé a
problémák rendezésére; gyakori azonban az is, hogy a
szociális munkás maga intézkedik a probléma megoldása
érdekében. A szociális munka egyaránt irányul a kliens
személyiségére, a személyközi kapcsolatokra, valamint a
közvetlen illetve a tágabb környezet különféle elemeire
(így például a különféle jogok érvényesítésére, az anyagi
javak megszerzésére, stb.).
A szociális munkát végző szakember a szociális munkás.
Tevékenysége folytatásához magas szintű ismeretekkel és
speciális készségekkel kell rendelkeznie; munkáját nagy
fokú önállósággal kell végeznie; továbbá megfelelő bizalmi viszonyt kell kiépítenie a kliensével. A szociális munkás tevékenysége erős hatást tud gyakorolni az igénybevevő pszichéjére, személyközi kapcsolataira, illetve általában
az életminőségére.
A hivatásszerűen végzett szociális munka, illetve az azt
végző szakember, a szociális munkás a világ sok országában megtalálható. A fejlett országok szociális, család- és
gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, igazságügyi,
büntetés-végrehajtási és más közösségi intézményeiben
magától értetődő a szociális munkások jelenléte.
Magyarországon mintegy száz éve jelentek meg olyan
szociális munkások, akik már szakmai tevékenységként
végezték munkájukat. A korai kezdetet több évtizednyi
kihagyás követte, majd azután a nyolcvanas évek végétől
gyorsult fel a szociális munka, mint szakmai tevékenység
elterjedése. Ennek főbb megnyilvánulásai a következők
voltak:
A szociális ellátórendszerben több olyan szolgáltatást
intézményesítettek, melyek - szakmai tartalmuk szerint
- szociális munkának felelnek meg.
A jogszabályok létrehoztak olyan munkaköröket, melyek szociális munkát tartalmaznak, egyben meghatározták azok betöltésének képesítési feltételeit.
Létrejött a felsőfokú szociális alapképzések rendszere,
melynek keretében főiskolai illetve egyetemi szinten
tanulhatók a szociális munka végzéséhez szükséges
ismeretek és készségek.
Létrejött a szociális tevékenységet folytatók szakmai
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jegyekkel:
A hivatás körébe tartozó tevékenység minőségének biztosítása sajátos eszközöket igényel. Általában a különböző
szakmai tevékenységek esetében maga a fogyasztó a minőség legfőbb ellenőre, illetve megfelelő biztosítékot jelentenek a jogszabályi előírások, a hatósági ellenőrzések, a
munkáltató irányítási jogkörei. A hivatások esetében ezek
az eszközök nem elegendők. A tevékenység sajátos körülményeire tekintettel sem az igénybevevő, sem a munkáltató, sem a közigazgatás nem képes megfelelően ellenőrizni
és garantálni a tevékenység szakszerűségét, minőségét.
Magyarországon a szociális munka, mint szaktevékenység
szabályozására, minőségének biztosítására jelenleg elsősorban az alábbi eszközök szolgálnak:
a szociális rendszer ellátásainak jogszabályban történő
előírása, definiálása (ezzel a végzendő tevékenység fő
paramétereit határozzák meg);
a szociális munkakörök meghatározása, és az azok
betöltéséhez szükséges (elsősorban képesítési) feltételek előírása;
a felsőfokú szociális alapképzések működése (ezen
belül különösen a képesítési követelményeinek jogszabályban történő meghatározása, a felsőoktatási képzési
programok akkreditálása);
szakvizsga és továbbképzési rendszer (beleértve a vizsga- és részvételi kötelezettségeket), valamint a szakemberek működési nyilvántartása;
etikai kódex létrehozása és (alapvetően önkéntes alapon történő) alkalmazása;
a munkáltató (korlátozott jellegű) irányítási joga.
Ezek az eszközök szükségesek, de nem elegendők a szociális munka minőségének biztosítására:
A munkafolyamatokkal szembeni szakmai követelmények nem írhatók le valamiféle műveleti utasításban,
mert a tevékenységet mindig a konkrét esethez, sőt
ezen belül a kliens szándékához kell igazítani.
Sem a közigazgatás, sem a munkáltató nincs abban a
helyzetben, hogy közvetlenül ellenőrizze a munkafolyamatot, illetve hogy utasításokat adjon a konkrét teendőkre vonatkozóan. A munka a szakember és a kliens bizalmi jellegű kapcsolatának keretein belül zajlik.
A szociális munka nagy (és néha visszafordíthatatlan)
hatást tud gyakorolni a kliensre. Ezért az utólagos beavatkozások nem képesek meg nem történtté tenni az
esetleges hibás lépéseket.
A hivatás etikai kódexe csak akkor lehet kötelező erejű, ha azt jogszabály előírja, és felhatalmazást ad a
szankcionálásra.
Mindezek az okok azt indokolják, hogy a szociális munkások tevékenységének a jelenleginél tökéletesebb szabályozása valósuljon meg a kamara létrehozása révén.
A szociális munkás tevékenységének
kamarai szabályozása
Egy hivatásrendi kamarát létrehozó törvény azzal biztosítja a hivatás gyakorlásának minőségét, hogy a pontosan
körülhatárolt szakmai tevékenység gyakorlását kamarai
tagsághoz köti, és megjelöli a kamarának a minőség biztosításával kapcsolatos hatásköreit. A Magyar Szociális

Munkás Kamara a szociális munkások tevékenységét, a
szociális munkát nevezi meg olyan tevékenységként, amely csak kamarai tagként művelhető.
Elsősorban azt kell megjegyezni, hogy ez esetben (mint a
kamaráknál általában) a szabályozás egy tevékenységre,
nem pedig a munkakörök valamely csoportjára vonatkozik. Ennek az a célja, hogy a tartalmilag szociális munkának minősülő tevékenységet kizárólag kamarai keretben
lehessen végezni. Egyrészt így elkerülhető az, hogy a kamarai törvénynél alacsonyabb hierarchikus szinten elhelyezkedő rendeletek utóbb olyan munkaköröket hozzanak
létre, melyre nem vonatkozna a kamarai szabályozás. Másrészt ha maga a tevékenység tartozik kamarai szabályozás
alá, akkor a szabályozás kiterjed az állami feladatellátás
bármely ágazatára, sőt a nem állami tevékenységre is.
A tervezet definiálja a szociális munkát, alapul véve a hazai gyakorlatban elterjedt meghatározásokat. A definíció
elemei:
hivatásszerűen végzett tevékenység:
Kizárólag a megélhetés fejében rendszeresen folytatott tevékenység esik kamarai szabályozás alá; az önkéntes, illetve az önsegítő tevékenység nem.
személyes szolgáltatás:
Akkor minősül a tevékenység szociális munkának, ha az a
személyre irányuló szolgáltatásként jelenik meg. A szolgáltatás történhet akár az állami feladatellátás keretében,
akár azon kívüli szolgáltatásként. Ha a segítségnyújtás
nem szolgáltatás keretében történik (hanem például az
egyházak hitéleti tevékenységének részeként), akkor nem
vonatkozik rá a kamarai szabályozás
problémamegoldásra irányuló jelleg:
A szociális munka tartalmi sajátossága, hogy az igénybevevő (igénybevevők) számára ahhoz nyújt támogatást,
hogy képesek legyenek problémáik kezelésére.. A szociális munka az igénybevevők problémáinak megoldásához
szükséges erőforrások komplex mozgósítására, ezzel az
igénybevevők élet- és működőképességük javítására, illetve helyreállítására irányul. A szociális munka sajátossága
tehát az, hogy elsősorban az igénybevevőt kívánja képessé
tenni problémái kezelésére, másrészt az, hogy komplex
módon viszonyul az igénybevevő erőforrásaihoz. Számos
olyan szolgáltatás létezik, amely nem a problémák kezelésére való képességre, hanem konkrét szükséglet kielégítésére, konkrét probléma megoldására irányul (pl. különféle
egészségügyi szolgáltatások.) Ezek nem a szociális munka
keretébe tartoznak.
A Tervezet a kamarai szabályozás célját azzal valósítja
meg, hogy kimondja: Magyarország területén szociális
munkát - jogszabályban megállapított egyéb feltételek
mellett - az folytathat, aki a Kamara tagja. A kamara tagja
- eltekintve itt az egyéb feltételektől - az lehet, aki megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. E
feltétel alól a Tervezet két irányban tesz kivételt:
Lehetővé teszi a már a pályán tevékenykedőknek, illetve a megjelölt határidőn belül munkába lépőknek, hogy–
amennyiben megfelelnek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak – kamarai tagság nélkül is folytathassák munkájukat.
Egy ennél szűkebb körnek azt is lehetővé teszi, hogy a
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szociális szakvizsga letétele esetén a kamara tagjává váljék.
A Tervezet védetté teszi a szociális munkás megnevezést.
Ez a védelem nem érinti a felsőfokú szociális alapképzésben oklevelet megszerző személy jogosultságát az oklevelének megfelelő cím használatára. Ennek megfelelően a
szociális munkás megnevezés – egyezően a külföldi gyakorlattal – mind a hivatás gyakorlóját, mind pedig a felsőfokú végzettség birtokosát jelölheti.
A Tervezet csak a szociális munkások tevékenységét vonja
a kamarai szabályozás körébe. A kamarai szabályozásnak
más szakmai csoportokra való kiterjesztése szakmailag
nem lenne kívánatos. Ez két dogot jelent:
a) A szociális munka végzésére másokat nem helyes feljogosítani. Külön említendők azok az OKJ-s szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik ma sem jogosultak arra,
hogy önállóan szociális munkát végezzenek. A kamarai
szabályozás nem akadályozza azt, hogy ezek a szakemberek továbbra is a szociális munkás irányítása mellett végezzék a szociális munka részfeladatait.
b) A szociális területen ma egyedül a szociális munka rendelkezik azokkal a kritériumokkal, amelyek indokolttá
teszik a hivatásrendi szabályozást. A többi szociális szakmai tevékenység esetében indokolatlan lenne kamarai tagság előírása, és mind a dolgozók, mind a munkáltatók ellenkezését váltaná ki.
A kamara feladatai
A Tervezet a létező kamarai törvények figyelembe vételével határozta meg a szociális munkások kamarájának feladatait. A feladatok
a tagság keletkezéséhez, megszűnéséhez
az etikai vétségek elbírálásához
a hivatást érintő állami intézkedések véleményezéséhez
kötődnek.
Külön megjegyzendő, hogy a kamara nem a munkavállalók érdekvédelmét látja el, hanem a hivatás minőségének
és tekintélyének védelmét.
A kamara szervezete
A Tervezet a kamara szervezetét más kamarai törvények
szabályozási módjával egyezően határozta meg.
A Tervezet szakmai és társadalmi támogatottsága
A Tervezetet a Szociális Szakmai Szövetség több évi munkával, több fázisban készítette elő. A Tervezetről széles
körben szervezett vitákat, amiken több mint ezer fő vett
részt. A viták során elhangzott fontosabb felvetések beépültek az anyagba.
Az előkészítő munkák alapján állítható, hogy a szociális
munkát végző szakemberek döntő többsége szükségesnek
és hasznosnak tartja a kamara létrehozását. A kamara létrehozásának tervét általában az érintett munkáltatók is
elfogadják.

„Nyilvánvaló volt számomra, hogy az elnyomót is föl kell
szabadítani, csak úgy, mint az elnyomottat. Az az ember, aki
megfoszt mást szabadságától maga is rabbá válik, a gyűlölet
rabjává, az előítéletek és a szűklátókörűség börtönében. Ha
elveszem egy másik ember szabadságát ugyanúgy elvesztem
saját szabadságomat, mintha mások megfosztanának tőle. Az
elnyomott és az elnyomó egyformán fosztatnak meg emberi
mivoltuktól…
Mindig is tudtam azt, hogy minden ember szíve mélyén ott
lakozik a kegyelem és nagyvonalúság. Senki nem születik
szívében gyűlölettel egy másik ember iránt annak bőrszíne,
háttere vagy vallása miatt. A gyűlöletet tanulni kell, és ha
meg tudjuk tanulni a gyűlöletet, akkor meg tudjuk tanulni a
szeretetet is, hiszen az emberi szívhez közelebb áll a szeretet,
mint annak ellentéte.”
(Nelson Mandela)

„Ha gyűlölsz egy embert, saját lényed egy részét gyűlölöd
benne. Ami lényünknek nem része, nem zavar bennünket … A
dolgok, melyeket látunk, …. megegyeznek a bennünk lakozó
dolgokkal. Csupán egyetlen valóság létezik, az, amelyet magunkban hordozunk.”
(Hermann Hesse)

***
A törvény-tervezet szövegét készítette:
SZŐLLŐSI GÁBOR
szollosi@ajk.pte.hu
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EAPN = EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK = EURÓPAI SZEGÉNYSÉG-ELLENES HÁLÓZAT
2003. október 24-én „Csatlakozás és szegénység – nyugati tapasztalatok, keleti félelmek” címmel nemzetközi szemináriumot rendezett az European Anti-poverty
Network (Európai Szegénység-ellenes Hálózat, EAPN), a Szociális Szakmai
Szövetség (3Sz) és a Friedrich Ebert Stiftung. A szeminárium másnapján
„Hálózatépítés a befogadóbb társadalmak létrehozása érdekében a kibővült
Európai Unióban” címmel az EAPN találkozója zajlott, amelyen a résztvevők megismerhették az EAPN céljait, működését és tanácskoztak az országon belüli és európai szintű hálózatépítés lehetőségeiről.
A kétnapos rendezvényen összesen 7 kelet-közép-európai ország, valamint jelenlegi EU tagállam szociális területen tevékenykedő civil
szervezeteinek képviselői osztották meg tapasztalataikat, gondolataikat a szegénység és a társadalmi kirekesztés, valamint a leküzdésükre irányuló nemzeti és Uniós stratégiák, kezdeményezések
kérdésköreiben. A kétnapos rendezvény célja az volt, hogy
„KÖZBESZÉD TÁRGYÁVÁ TEGYÜK A SZEGÉNYSÉGET ÉS NYOMORÚSÁGOT” - hangzott el Ferge Zsuzsa megnyitó előadásában. A program annak a közös
tanulási és gondolkodási folyamatnak biztosított teret,

mel yben
a
s z e g ényebb Uniós
ors zágo k
(pl. Írország és
Portrugália)
képviselői elmondhatták tapasztalataikat az Uniós csatlakozás szegénységre gyakorolt hatásáról. Beszámolhattak arról
is, hogy mit sikerült „profitálniuk”
az Uniós tagságból, milyen kedvező és kedvezőtlen tapasztalatokat szereztek, milyen új lehetőségek, kezdeményezések
jelentek meg országukban a szegénység elleni küzdelem terén. A rendezvény célja volt ezen felül még az is, hogy a
résztvevő ex-szocialista, csatlakozás előtt álló országok megismerhessék egymás országainak problémáit, a szegénységben élők helyzetét, a közelmúlt és a jelen, kirekesztés megszüntetésére irányuló stratégiáit.
Az elhangzott előadások és a beszélgetések során felvetett
problémák alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző országok szakemberei sok esetben ugyanazon nehézségek előtt
állnak. Íme ezek közül egy csokorral: a „szegénység” mint
politikai téma elhallgatása; a szegénységben élőkkel szembeni előítéletek; az átfogó stratégiák, a reprezentatív, a valós
helyzetet tükröző és összehasonlítható statisztikai adatok
hiánya; az ellátórendszerek felkészületlensége a problémák
kezelésére, a szegény és kirekesztett emberek társadalmi
részvételének, sőt minimális biztonságának garantálására.
A kétnapos rendezvény másnapjának konkrét feladata volt az
EAPN közép-kelet-európai, köztük A MAGYARORSZÁGI
NEMZETI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE. A térségben elsőként Bulgáriában hozták létre a Szegénység-ellenes hálózatot, amely az EAPN legutóbbi (2002.
nov. 19-23.) zajlott küldöttgyűlésén kérte felvételét az európai
hálózat tagjai közé. Hazánkban a hálózat kiépítésének előkészítését és a kezdeti lépések koordinálását a 3Sz vállalta fel.

A továbbiakban a két nyitóelőadás,
valamint két Uniós tagállamot (Portugáliát és Írországot)
bemutató előadások főbb pontjait foglalom össze:
*
Dr. Kökény Mihály miniszter, a rendezvény védnöke, köszöntőjében beszámolt a szegénység elleni küzdelem részeként a
közelmúltban indított programokról, kezdeményezésekről:
beszélt a Johann Béla Népegészségügyi Programról, amelynek
célja a magyar lakosság egészségi állapotának javításán túl az
egészségben, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésben
tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése;
a Fogyatékosügyi Programról, amely a szegénység által erősen
fenyegetett sérült emberek számára igyekszik a társadalmi integráció esélyét kínálni;
a területi kiegyenlítést célzó programokról, amelyek a hátrányos helyzetű térségekben élők leszakadását igyekszenek meg17
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mezőgazdaságból élők magas aránya jellemezte. Magas volt az
analfabéták és alacsony a felsőoktatásban résztvevők száma, a
tagállamok közül itt fordították a közkiadások legkisebb arányát a szociális és egészségügyi rendszerre. A demográfiai mutatók – születési ráta, várható élettartam, gyermekhalandóság –
közelebb álltak a fejlődő államokéhoz, mint az európai országokéhoz. Az elmúlt évtizedek fő társadalmi-gazdasági változásai
közt kiemelte, hogy: - míg ötven évvel ezelőtt Portugália volt a
kontinens „legfiatalabb” országa, addig napjainkban egyike a
leginkább öregedő népességű államoknak; - jelentősen csökkent a háztartások mérete (jelenleg az áltag 2,8 fő); - mostanra
magasabb az országba be-, mint az országból kivándorlók száma; - a gazdaság és az oktatási rendszer fejlődésének köszönhetően nőtt a felsőoktatási intézmények száma; - a tercier szektor
hírtelen bekövetkezett fejlődésének következtében drasztikusan
csökkent a mezőgazdaságból, és stagnál az iparból élők száma;
- az urbanizációnak és mobilitásnak köszönhetően jelentősen
megnőtt a két metropolisz (Lisszabon és Portó) lakossága; - az
elmúlt 25 év alatt mintegy egy millió fővel csökkent az aktív
népesség száma; - a munkanélküliségi ráta a gazdasági változások, a strukturális problémák ellenére sem haladta meg soha az
aktív népességen belül a 10%-ot.
A csatlakozást megelőző elvárásokról szólva hangsúlyozta,
hogy az ECC tagság Portugália számára a haladás és modernizáció jövőjének alapvető lehetőségét és bizonyos szempontból
a dekolonizáció és a demokratizálódás (amelyet az 1974-es forradalom tett lehetővé) természetes következményét jelentette. A
portugálok hittek benne, hogy a csatlakozás minden bizonytalansági és kockázati tényezője mellett (vagy ellenére) lehetőséget biztosít a változásra. Portugália számára a csatlakozás nem
az Európába történő „visszatérést”, hanem egy nyílt, demokratikus és a jólét megteremtésére törekvő társadalomként való önmeghatározást jelentette.
A társadalmi kohézió erősítése szempontjából az európai integráció pozitív hatással bírt - a gazdasági fejlődésnek, az új kereskedelmi lehetőségeknek és a strukturális alapokhoz való hozzáférésnek köszönhetően, amelyek lehetővé tették a munkanélküliségi ráta alacsonyan tartását.
Portugália a csatlakozás évétől részesül rendszeres közösségi
támogatásból, amelynek célja az Unión belüli különbségek
csökkentése. Speciális programok segítik az ipart (PEDIP), a
mezőgazdaságot (PEDAP) és – az Európai Unió történetében
elsőként – az oktatási szektort (PRODEP). Az elmúlt években
az EU-tól érkező pénzügyi támogatás Portugália GDP-jének
3%-át tette ki. Jelentős támogatás jutott Portugáliának a Szociális és a Kohézió Alapokon keresztül is.
A csatlakozás előnyeit négy pontban foglalta össze: (1) jelentősen hozzájárult a demokrácia stabilizálásához, (2) a gazdaság
modernizációjához - egy nyitottabb és versengőbb piacon való
részvételnek és a strukturális alapok tetemes hozzájárulásának
köszönhetően, (3) a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez - az
Euró bevezetésének követelményeként, (4) az ideák, emberek
és szokások áramlásához, megismeréséhez.
A 90-es évek elejétől azonban negatív hatások jelentkeztek,
különösen néhány speciális csoport esetében, elsősorban azoknál, akik kevésbé felkészültek a piaci versenyben való részvételre: mezőgazdasági munkások, halászok, a tradicionális szektorokban működő vállalkozások és dolgozó emberek (ruha,
cipő és élelmiszeripar). Ezen csoportok esetében nőtt a munkanélküliség és számos vállalkozás, üzlet szűnt meg.

állítani;
a szociális terület új törvényi szabályozásának kialakításáról, amelynek célja, hogy a jelenlegi szociális törvény megalkotása
óta eltelt időből adódó változások, a megszerzett tapasztalatok
ismeretében egy olyan új jogszabály szülessen, amely választ
tud adni az új kihívásokra, differenciáltabban viszonyul a jelen
problémáihoz;
a Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról (Joint Inclusion Memorandum - JIM) elnevezésű dokumentumról, amelyről szólva leszögezte, hogy e helyzetjelentés annyit ér, amenynyire azt a kormányzat figyelembe veszi a konkrét gyakorlati
munkában, s amennyire a JIM-ben megfogalmazott elveket átültetik a jogszabályokba, teret nyernek a közvélemény formálásában, a napi cselekvésekben, a szociális terepmunka során.
Beszédének zárógondolataként hangsúlyozta az összkormányzati, önkormányzati, civil és valamennyi érintett szereplő bevonásával megvalósítandó összefogás szükségességét a valóságos
és érdemi megelőzés érdekében.
*
Ferge Zsuzsa, bevezető előadásában, kiemelte a Brüsszelben
akkreditált kb. 70 civil szervezet (köztük az EAPN) szerepét az
EU szegénység és társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló
programjainak szorgalmazásában, az EU kezdeményezések
szegénységre és kirekesztésre gyakorolt hatásának monitorozásában. Példaként megemlítette, hogy ezen civil szervezetek
tevékenységének köszönhetően került be utolsó fejezetként a
„szociális” a készülő Európai Alkotmányba.
Hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy az utóbbi másfél évben kedvező irányú változások indultak el Magyarországon, a
helyzet rossz, sőt bizonyos szempontból romlásról beszélhetünk. Beszámolt a Szociális Szakmai Szövetség jelenleg futó
kutatásának kezdeti tapasztalatairól, amely a szegények több
mint felénél a helyzet romlását mutatja, amelynek háttérokai
közt a források hiányát, az ellátások diszkrecionális odaítélésének módját, a helyi munka lehetőségek radikális csökkenését,
valamint olyan új jelenségeket, mint a most már tömeges viszszaköltözést falura, az uzsorakamatos kölcsönöket emelte ki.
Felhívta a figyelmet annak tudatosítására, hogy a csatlakozás
önmagában ezen a helyzeten nem javít, sőt a versenyhelyzet
éleződésével ronthat is.
*
Sandra Araújo (EAPN Portugália) a 10 milliós lakosú, 1986 óta ECC, majd EU tag Portugáliát bemutató előadásában ismertette az országot a csatlakozáskor jellemző gazdasági-társadalmi mutatókat, így beszámolt arról, hogy Portugáliát jelentős
gazdasági lemaradás, az EU tagországok között a legalacsonyabb egy főre eső jövedelem, alacsony termelékenység és a
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a helyi problémákra, emberekre fókuszáló megoldásmódokat,
valamint a helyi erőforrások és megoldásmódok előnyeinek
kihasználását; (3) részvétel/koordináció, amely erőteljesen érvényesül a Garantált Minimum Jövedelem, a Társadalmi Hálózat Program és a Társadalmi Befogadás Nemzeti Akcióterveinek keretében.
*
Patrick Burke (EAPN Írország) a 3,9 millió lakosú, az ECChez 1973-ban csatlakozott Írországot bemutató előadásában
beszámolt arról, hogy taggá válást megelőző évtizedekben az
országot az igen erőteljes bevándorlás és katonai semlegesség
jellemezte. A csatlakozással kapcsolatos elvárások közül három
dolgot emelt ki: (1) export lehetőségek megteremtése – a NagyBritanniával való hagyományos kapcsolat gyengítésének igénye; (2) agrártámogatások – különösen a nagyobb farmok számára; (3) kulturális nyitás Európa országai felé.
Az integrációhoz kapcsolódó aggodalmak közül megemlítette a
farmok számának csökkenésétől, a kisvállalkozások gazdasági
ellehetetlenülésétől, a semlegesség meggyengülésétől való félelmet, valamint az EU bürokráciával szembeni ellenérzéseket.
Az EU csatlakozásnak a gazdasági növekedésen túli pozitív hozadékai Írországban:
a szegénység és társadalmi kirekesztés problémakörének új
megközelítése: 1975-ben egy ír miniszter kezdeményezésére indított Szegénység I. program;
az Európai Szociális Alapból és az ERDF-ből olyan civil
szervezetek és helyi kezdeményezések is támogatáshoz juthatnak, amelyeket a kormányzat egyébként nem finanszírozna;
a regionális politika témává vált országos és Uniós szinten;
a nők és férfiak egyenlő minőségű munkájáért egyenlő bérezést előíró irányelv az ír kormányzat szembenállásának ellenére is életbe léphetett;
az esélyegyenlőség megteremtését célzó (a foglalkoztatást
és szolgáltatásokat érintő) átfogóbb jogi szabályozás lépett
életbe;
a civil szervezeteket és a társadalmi partnereket bevonták a
Strukturális Alapok irányításába – ennek köszönhető a sokkal szélesebb társadalmi partnerség megteremtése helyi és
országos szinten is;
a civil szervezeteknek lehetőségük nyílt arra, hogy a hasonló célokkal, hasonló tevékenységet folytató külföldi szervezetektől tanuljanak;
a kormányzat nyíltan kérdőre vonhatóvá vált;
az Európai Bizottság gyakran nyitottabb a civil szervezetek
felé, mint a nemzeti kormány.

A szociális védelmi rendszer fejlődése kapcsán beszámolt arról,
hogy az 1974-es forradalmat megelőző diktatúra idején Portugáliában nem volt univerzális szociális védelmi és egészségügyi
rendszer, az oktatási rendszerbe is alig-alig fektetett be az állam. A csatlakozásig tartó időszakot instabilitás és Nemzetközi
Valutaalap által kikényszerített kemény korlátozások, valamint
ehhez társulva a GDP erőteljes csökkenése, a termelő szektor
szervezetlensége, a pénzügyi források hiánya, a „parallel” (a fekete gazdasághoz erősen kapcsolódó) állam működése jellemezte.
Az 1984-ben bevezetett új Szociális Biztonságról szóló törvény
három szintű rendszert teremtett meg: (I.) az Általános rendszer
(kötelező részvétellel) - a foglalkoztatottak és egyéb munkavállalók, valamint családtagjaik védelmét biztosítja; (II.) a Nemjárulékhoz kötött rendszer - amely azok számára nyújt védelmet, akik az általános rendszerből kimaradnak, és szociális
szükségleteik kielégítetlenek; (III.) a Szociális „Akció” (Social
Action) - amely azon gazdasági és társadalmi problémák megoldásáért felelős, amelyet a másik két rendszer nem fed le, illetve a szegény és kirekesztett emberek speciális problémahelyzeteinek megelőzése és kezelése a feladata.
Az 1995-ben indított új szociálpolitikai eszközök egyszerre tűzték ki célul az egyének és a szervezetek aktivizálását, bár elsősorban a gazdasági növekedés ösztönzésére hozták létre őket, a
szolidaritás erősítése is ugyanúgy feladatuk.
A szegénység Portugáliában egészen a 80-as évekig természetes
jelenségnek számított, a politika szintjén soha nem jelent meg
problémaként, annak ellenére, hogy a portugálok több mint
harmada rossz körülmények között, a becsült szegénységi küszöb alatt élt. Az utóbbi évek kedvező változásainak ellenére
1999-ben a portugálok 21%-át érintette a relatív szegénység
(szegénységi küszöb az átlag jövedelem 60%-a), 14%-uk tartós
szegénységben élt. A szegénység hagyományos formái mellett
megjelenő új típusú szegénység fő okai között említhetők a
gazdaság jelenlegi modernizációs folyamata, a bevándorlás és a
foglalkoztatás bizonytalansága.
A probléma leküzdésére irányuló jelenlegi eszközök célja a
társadalmi befogadás (inklúzió) növelése, a partnerségre és az
integrált ellátási módok elsődlegességére támaszkodva. A jelenlegi programok és kezdeményezések nagy része a közösségi
célkitűzésekhez alkalmazkodik, illetve a szegénység és társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló Uniós eszköztárat veszi
alapul, ilyenek a szegénység-ellenes és a garantál minimum jövedelem programok. Ezen kezdeményezések megvalósításába a
korábbinál sokkal direktebb módon vonódnak be a civil szervezetek. A 80-as évek végén elindított Szegénység-ellenes Program fő célja a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése, az állam és a magánszektor közötti kooperációra és a helyi
közösségek fejlesztésére alapozva. A 90-es évek elejétől a Szegénység-ellenes Program a nagyobb és hosszabb projektekre
fókuszál, miközben a szegénység elleni küzdelem területén
olyan új kezdeményezések indultak el, mint a Garantált Minimum Jövedelem 1997-ben és a szociális munkaerőpiacot érintő
lépések 1996-ban.
A szociálpolitika jelenlegi koncepciójával kapcsolatban legalább három lényeges vonást kell megemlíteni, amelyek alapvetők és az Uniós intézményekhez és irányelvekhez köthetők:
(1) a jog fogalmának bevezetése, a Garantált Minimum Jövedelem megvalósításának köszönhetően; (2) a helyi szinten történő beavatkozás, amely lehetővé teszi a sokkal adekvátabb és
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„A zsarnokság voltaképpen megszokás, amely végül betegséggé válik. Fenntartom azt a véleményemet, mely szerint még a
legjobb embereket is szörnyeteggé változtathatja a megszokás.
A vér és a hatalom megrészegít; a durvaság és a romlottság
elburjánzik; a szív egy ideig tolerálja a legabnormálisabb dolgokat, majd elkezdi élvezni azokat. A zsarnokban örökre elvész
az ember és a polgár, és az emberi méltósághoz, a megbánáshoz a megújhodáshoz való visszatérés majdnem lehetetlenné
válik. Mi több, a zsarnokság eme példája és lehetősége az
egész társadalomra korcsosító hatással van; ilyen mérvű hatalom kísértésbe visz. Az a társadalom, amely közönnyel szemléli
ezt a jelenséget már legmélyebb rétegéig megfertőződött.”
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)

Novemberi (2003./11.) számunkban
közzétettük DR. HEGEDÜS LAJOS, a
MEOSZ elnökének levelét, melyben
leírja, hogy a MEOSZ elnöksége elfogadhatatlannak tartja a "fogyaték"
illetve a "fogyatékkal élők" szavak
használatát a mozgássérült emberekkel kapcsolatban. Most örömmel tesszük közzé Litavecz Anna javaslatait, melyet a „Felmérés a fogyatékossággal élő emberek megnevezéséről” című tanulmányban közölt
először, 1998-ban. (De Jure Alapítvány, a sérült emberek
jogaiért) Gyűjtőfogalmak: fogyatékos, akadályozott, sérült,
fogyatékossággal élő ember.
AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL HASZNÁLT Kerülendő: fogyatékkal élő, rokkant, beteg.
SEGÉDESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE
AJÁNLOTT
KERÜLENDŐ
KIFEJEZÉS
KIFEJEZÉS
Ajánlott kifejezések listája a fogyahallókészülék
nagyothalló készülék
tékos EMBEREKKEL kapcsolatban
kerekesszék
tolókocsi, rokkantkocsi

A 80-as évek közepét megelőzően
jelentkező gazdasági hanyatlás jelenségei közt kiemelte, hogy a növekvő
piaci lehetőségek ellenére számos ír
vállalkozó nem tudott versenybe
szállni a multinacionális vállalatokkal, amelyek felé bármilyen áron nyitott az ír gazdaság. Az agrártámogatásokból néhányan meggazdagodtak,
AZ ÉRINTETTEK MEGNEVEZÉSE
miközben sokak kénytelenek voltak
AJÁNLOTT
ELFOGADHATÓ
DISZKRIMINATÍV,
felhagyni a mezőgazdasági termelés- ÁLLAPOT
KIFEJEZÉS
KIFEJEZÉS
SÉRTŐ
KIFEJEZÉS
sel. Mindezek eredményeként a munkanélküliségi ráta elérte a 20 %-ot,
beszéd beszédfogyatékos
beszédhibás
hallónéma
hatalmas méretű kivándorlási hullám
értelmileg akadályozott
hülye, elmebeteg,
indult el, a korrupció jelensége ál- értelem értelmi fogyatékos
értelmi sérült
bolond, gyengeelméjű
talánossá vált.
nagyothalló
hallássérült
süket, süketnéma,
A 80-as évek közepétől kezdődő gaz- hallás siket
dasági növekedési (a „Kelta Tigris”)
látás
vak
gyengénlátó
látássérült
világtalan
periódusban Írország erős high-tech
mozgáskorlátozott
béna, nyomorék,
szektort hozott létre, amelynek meg- mozgás mozgássérült
teremtését az alacsony vállalkozási szervi szervátültetett
transzplantált
beteg
adók, a magasan képzett, angolul
beszélő munkaerő, a viszonylag gyenge szakszervezetek és az
EGYÉB SZAKKIFEJEZÉSEK
ennek eredményeként rendelkezésre álló olcsó munkaerő, a
AJÁNLOTT
KIFEJEZÉS
KERÜLENDŐ
multinacionális vállalatok befektetési támogatásai tették lehetőjelnyelvi tolmács
süketnéma tolmács
vé. Jelenleg a kormányzat szerződéseket köt kis ír vállalkozásokkal.
jelnyelv
jelbeszéd, mutogatás
A gazdasági fejlődés kedvező hatásai közt kitért a munkanélkükerekesszék
tolókocsi
liség csökkenésére, amely jelenleg 3,8%; a kivándorlás mértéhalló (siket ellentettje)
beszélő
kének mérséklődésére és a bevételek növekedésére. Ugyanaklátó
(látássérült
ellentettje)
kor a negatív jelenségek között hangsúlyozta, hogy: - az alacsony adók és a visszafogott állami kiadások következtében a
ép (fogyatékos ellentettje)
egészséges
szolgáltatások (az egészségügy, oktatás, közlekedés területén)
többségi iskola
normál iskola
nagyon alacsony szinten működnek; - a felhalmozódott vagyokonduktor
nok sok esetben spekulánsok kezére kerültek; - az ország jegyógypedagógus
lenleg szociális szempontból sokkal inkább megosztott, mint
gyógytestnevelő, gyógytornász
korábban; - a szegények kirekesztettsége olyan fokot ért el,
személyi segítő
mint soha azelőtt – lehetőségük sincsen a gazdagabbak tárBraille írás (pontírás)
sadalmában való részvételre; - jelenleg is vannak olyan terüsíkírás (pontírás ellentettje)
letei az országnak, amelyeket tömeges depriváltság és munkanélküliség jellemez; - a kisebbségek, mint a „travellers” (» rofogyatékosok szervezetei
fogyatékos szervezetek
mák) és a bevándorlók gazdaságon és társadalmon kívülieknek
„Esélyegyenlőségi Törvény”
fogyatékos törvény
számítanak.
fogyatékosok sportja,
MÁRTON IZABELLA
fogyatékos sport
sportoló fogyatékosok
marton.iza@3sz.hu
paralimpia
paraolimpia
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A HÁLÓ IX. évf. 8-9.sz., 2003. aug-szept. 14-15.oldalán,
„Sokfunkciós, reagáló képes, integrált ellátásara van szükség”
címen megjelent cikkére érkezett egy gyors reagálás:
Szabó Jánosnak a családsegítésre és a gyermekjóléti szolgálat,
alapellátásra vonatkozó megjegyzéseit nem vitatjuk, sőt sok tekintetben nagyon élethűnek tartjuk. Azonban a gondozási központok „szakember gárdájának” szakirányú végzettségére és
szakmai felkészültségére tett, lekezelő megállapításait visszautasítjuk.
Idézet a cikkből: „Ezzel szemben, a gondozási központok döntően az idős ellátásra szerveződtek, ezért sem szakirányú végzettségeikben, sem szakmai hozzáértésben nem alakulhatott úgy
a szakember gárdájuk, hogy ők lehetnének a katalizátorai ennek az egységes - a személyes szolgáltatások minden területére
kiterjedő -, integrált ellátó intézménynek.”
A minősítés negatív megállapításai elsősorban nem fedik a
valóságot, másodszor pedig nagyon bántóak. Meglepett bennünket, hogy éppen egy olyan szociális szakember közli tényként, ezeket a téves információkat, akinek ismernie kellene a
szociális területen, azon belül is az idősellátásban történő változásokat.
Az időseket ellátó intézmények számára is követendő, és jövőbeni célként fogalmazódik meg az integráció kérdése.
Napjainkban a gondozási központok már nem csak a fővárosban, de vidéki városokban is több diplomás szakemberek által
irányított „sokfunkciós” és „sokféle szociális kihívásra reagáló” szolgáltatást biztosítanak. Természetesen más jellegűek,
mint a családsegítés, vagy a gyermekjóléti szolgálat, éppen ezért nem helyes a két feladatot egymással szembe állítani ilyen
sértő hangú kritikai vélemény megfogalmazásával.
Azt gondoljuk, hogy az integrált szociális intézményekben minden alapellátási feladatnak meg kell találni, és ki kell alakítani
az adott településen legmegfelelőbb szervezeti formát. A fenntartók azt, hogy melyik intézményhez integrálják az ellátandó
feladatokat, el fogják tudni dönteni. Véleményünk szerint azonban addig is, a szakembereinkben rejlő tudást, az ellátottaink
érdekében mindenképpen egymással közösen kell hasznosítani,
az esetleges integrációra való felkészülés tükrében.
Az idősellátásban látszólag markánsabban jelenik meg a szolgáltatás gyakorlati jellege, de ez nem azt jelenti, hogy nélkülözi a magas szintű elméleti tudást. Ezt mutatja az a fejlődés is,
amelyen a gondozási központok az 1970-es évektől napjainkig
átmentek. Több helyen a gondozási központok már ma is integrált feladatokat látnak el. Azt szeretnénk elérni, illetve közvetíteni, hogy a mindennapi munkánk során, az idézett cikk hangulatával ellentétesen, a családsegítők szakemberei szakmai partnerséggel forduljanak az idősellátás felé, hiszen az a több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalat, amit a munkánk során
szereztünk, mindenképpen hasznos lehet a családsegítőben dolgozó, javarészt elméleti tudással rendelkező szakemberek számára is. Nem lenne jó irány az, ha a szociális területen rivalizálás osztaná meg azt az egységes erőt, amely mindenképpen
szükséges ahhoz, hogy a szociális és az egészségügyi területen
dolgozó szakemberek közösen tudjanak a jövőben, kormányzati
céloknak megfelelően együttműködni, a rendelkezésünkre álló
forrásokat leghatékonyabban, szakmánk fejlődésére fordítani.
Budapest, 2003. október 30.
A Fővárosban dolgozó Gondozási Központvezetők

Kedves Kollégák, fővárosi Gondozási központvezetők!
Örülök, hogy mondanivalóm nagyobbik részével egyetértettek,
ugyanakkor sajnálom, hogy a gondozási központokat is érintő,az ellátórendszer történeti kialakulásából következő – megállapításaimat félreértették, azokat személyes vonatkoztatásokkal
ruházták fel. A számok, melyek alapján a következtetéseimet
megfogalmaztam:
2001. évben (ennél frissebb adatom nincs) a családsegítő és
gyermekjóléti alapellátásban 5.226 főállású munkatárs dolgozott, 49 %-uk szakirányú felsőfokú, 37 %-uk egyéb felsőfokú
képesítéssel, tehát a területen dolgozók 86 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett.
Szintén ugyanebben az évben az egyéb szociális alapellátásokban (házi gondozás, étkeztetés), hozzávéve a nappali ellátást,
biztosító klubokat is 4.319 főállású munkatárs dolgozott. Ha
minden főállású dolgozót felsőfokú szakképzettnek gondolunk,
az ugye akkor is kevesebb, mint a fenti 86 %, ami 4.494 szakembert takar.
Ha az ellátott településszámot, mint egy másik, - a tárgyunk
szempontjából fontos – mutatót vizsgáljuk, akkor azt látjuk,
hogy az egyéb szociális alapellátások (szintén beleértve a nappali ellátást, biztosító klubokat is) a települések több mint 60
%-ában nincsenek jelen, szemben a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, amelyek a települések 68, illetve 94 %-ában megtalálhatóak. Az ellátottak számának vizsgálatakor még
nagyobb aránytalanságokat tapasztalhatunk.
A fentiek miatt gondoltam/om úgy, hogy azt a tapasztalatot,
szaktudást, ismertséget, ami kialakult, jó eséllyel lehet a változtatások szolgálatába állítani.
És még egy fontos dolog: az interjúban nem intézményi formákról, az egyik, vagy másik intézmény által generált integrációkról szóltam, hanem az egységes, minden felhasználóhoz eljutó/eljuttatható alapellátás szükségességéről.
Az nem baj, hogy vitatkozunk, de a vita jó vita legyen, abban
az értelemben, hogy azt ne a presztízsszempontok uralják, hanem a jobbítás szándéka, az, hogy hogyan lehet megfelelni a
felhasználók elvárásainak, és a közjó szolgálatának.
Szeretném remélni, hogy az elkövetkező időkben az Önök által
is megfogalmazott szellemben közösen keresünk értelmes és jó
megoldásokat.
SZABÓ JÁNOS
jaszabo@westel900.net
*
A szerkesztő csak egyetlen gondolattal szeretne reagálni e levélváltásra: ahol valaki valamit félreért vagy vitat, ott általában érdemes tovább keresni a félreértés vagy az egyet nem
értés okát, gyökerét … , ezért a témához további hozzászólásokat várunk postán vagy a < 3sz@interware.hu > e-mail címen.

„Az emberi lét minden társadalomban konfliktust eredményez. Az egyes társadalmak nem abban különböznek egymástól, hogy némelyikben jelen van konfliktus és másokban
nem; a társadalmak és a társadalom egységei a bennük található konfliktusok intenzitásában és erőszakosságában különböznek.”
(Ralph Darendorf)
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„Tudják mi a baj a békével? Szervezetlen. És mikor érhetjük
el, hogy szervezettség legyen? Háborúban. A béke nem más,
mint a berendezések gátlástalan elherdálása. Bármi eltűnhet,
tönkre mehet, ugyan kit érdekel? Jártam olyan helyeken, ahol
már hetven éve nem háborúztak, és tudják mit? Az embereknek ott nincs nevük. Azt sem tudják magukról, hogy kicsodák! Na ezt csak egy háború tudja rendbe hozni. Háborúban
mindenki nyilvántartásba kerül.”
(Bertold Brecht)

LÉPCSŐHÁZI ÁLOM-KÖZHELY

A borostás arcú férfi kora reggelente kukákba, konténerekbe merül alá, s kincseket keres: olyan ételmaradékot, hulladékot és üveget, amelyet fel tud használni saját épülésére. Eladja némi pénzkereset reményében. Ezért a konténerek belsejébe mászik, ahol
molekulányi levegő nem marad, s a panelházak szemétledobójának kínálatát osztályozza.
Egyetlen szerszáma a piszkafa. Az üvegeket a sarki
boltban, a fémet a hulladék-felvásárlónak „adja le”.
Társa nincs, magányosan járja életének mélyívű útját. Sorsa néhány éve siklott ki. Budapesten dolgozott. Jól keresett, de az egyik hétvégén nem egyedül
találta feleségét az ágyában. A válás mégis őt lökte
ki az utcára, a felesége a fiával a lakásban maradt.
Bánatában az alkoholhoz menekült, s mára már egykét flakon olcsó bor jelenti a napi fogyasztási adagot. Leépült, a kukázás tartja benne a lelket, jelenti a
létezés örömét. Napközben a város egyik parkjában
üldögél, falatozik és kortyolgatja borát. Éjszakára
lépcsőházakban húzza meg magát, a lépcsőházi bejárati ajtó számkombinációja se jelent akadályt. Párnája egy lyukas, összehajtott zsák. Nyugovóra tér,
fejébe tódult emlékeitől elérzékenyül. Mozgó képsorok elevenednek meg előtte: a család, a meleg otthon… Tudja sokat veszített, de akaratereje egyre
kevesebb a visszatéréshez, pedig álmában mindig
otthon jár. Egyben erős: abban, hogy holnap kora
reggel megszokott helyein újból ott legyen.
Józsa Zoltán
06-48-478-246

POSTALÁDÁNKBÓL

„Van egy kis problémám: antiszociális vagyok. Nem
nagyon zavar, mert elég kényelmes, nincs olyan
kényszerem, hogy beszélgessek valakivel pl. a vonaton, vagy ha sorban állok. Egy szempontból rossz
viszont: nincs nő (igaz, nincs sírás sem), de egyedül
lenni sem túl jó. Van-e valami használható ötlet anélkül, hogy közelebb kéne kerülnöm az emberekhez?”
Jelige: Antiszociálisok egyesüljetek
Az ünnepek közeledtével a Szerkesztőség kivételesen megválaszolta ezt az eltévedt levelet:
Szép vállalás, ha úgy akarsz közelebb kerülni másokhoz, hogy közben közöd se legyen senkihez. Javasoljuk, hogy keresd inkább az antiszociális lányok
társaságát! Menj be minden házba, és kérdezd meg,
hogy lakik-e ott, korban és méretben hozzád illő
hölgy, aki ráadásul antiszociális! Ez a járható út...
(a szerk.)

POSTALÁDÁNKBÓL
!!!

VÍRUS - RIADÓ

! ! ! KIRÁNDULJ A 3SZ HONLAPJÁRA ! ! !
WWW.3SZ.HU

!!!

Megjelent egy ÚJ VÍRUS, amelynek neve: „MUNKA”. Ha
"munkát" kapsz valamelyik kollégádtól, vagy a főnöködtől
e-mailben, semmilyen körülmények között ne nyúlj hozzá.
Ez a vírus teljesen megsemmisíti a magánéletedet. Ha kapcsolatba kerültél a vírussal, azonnal vedd a kabátod, szólj
két barátodnak és menjetek egyenesen a legközelebbi kocsmába vírust irtani. Rendeljetek 3 italt, ismételjétek meg 4szer, ezután majd tapasztalhatod, hogy a "munka" teljesen
kitörlődött az agyadból.
Azonnal küld el ezt a figyelmeztetést legalább 5 barátodnak.
Ha azt veszed észre, hogy nincs 5 barátod, akkor te már
megfertőződtél a vírussal és a "munka" irányítja az egész
életedet. Ha így van, haladéktalanul szigeteld el magad 14
napra a külvilágtól, ne érintkezz emberekkel (főleg a főnököddel!), amíg a fertőzés el nem múlik, és a vírus el nem
tűnik. Az év vége talán épp a legjobb időpont lehet erre…

+ A 3Sz alapdokumentumai, állásfoglalásai + a tagszervezetekkel kapcsolatos információk + elnökségi ülések és küldöttgyűlések jegyzőkönyvei + éves beszámolók + a szakmai kollégiumok ismertetői + szakmai anyagok (pl. Sapri jelentés) +
kiadványaink (Háló, Gyorsjelentések sorozat és Kézikönyvek) + rendezvények (SzocKafé, konferenciák, képzések) + a
szakmai érdekegyeztetés fórumai: a Szocpol Tanács és a
„civil párbeszéd”: tájékoztató anyagok, eseménynaptár, jogszabálytervezetek, koncepciók + nemzetközi kapcsolataink +
angol nyelvű anyagok - European Anti-Poverty Network,
International Council on Social Welfare, Európai Unió + friss
hírek + pályázatok + állásközvetítés + szociális intézmények,
szervezetek adattára keresővel - fenntartó és tevékenységi kör
szerint + Interaktív fórum - aktuális, a szociális szférát érintő
kérdések interaktív megvitatása, szakmai véleménycsere +
Sógorka Ildikó < sogorka@3sz.hu >
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ÉV VÉGI- HÁLÓ
KARÁCSONYI GYEREK-SAROK
Rajzok: Göndöcs Gergely < gondocs.hu >

AZ ÉV LEGJOBB IGAZ TÖRTÉNETE
( Szerintem ez nemcsak az év, hanem az évtized,
sőt az évszázad legjobb története ! )
A.Charlotte, New Yorki ügyvéd hitelbe vásárolt egy doboz igen drága szivart, majd egy hirtelen ötlettől vezéreltetve, tűzkár ellen biztosította mindet.
Egy hónap alatt pikk-pakk elfüstölte a doboznyi szivart, és mielőtt az első
részletfizetésre sor került volna, beperelte a biztosító társaságot.
Beadványában felpanaszolta, hogy a méregdrága szivarokat „sorozatos lassú tűz pusztította el”. A biztosító társaság - a nyilvánvaló tényekre hivatkozással - természetesen nem fizetett, mondván az ügyvéd úr rendeltetésszerűen használta (el) a szivarokat.
Az ügyvéd perelt … és megnyerte a pert!
A bírói indoklásban a bíró egyetértett az alperessel abban, hogy a panasz
pimasz. A bíró továbbá azt is leszögezte, hogy azért kella biztosítónak fizetnie, mert a biztosítás megkötésekor nem határozták meg pontosan az „elfogadhatatlan tűzeset” fogalmát. A várhatóan hosszú és költséges pereskedés
helyett a felek előzetesen megegyeztek 15 ezer dollár (3,3 millió forint) peren kívüli kártérítésben, melyet tehát a biztosító társaság a tűz által elemésztett ritka szivarok porrá hamvadása miatt fizetett ki az ügyvédnek.

Kösd össze a pontokat 1-től 92-ig
és megkapod, amit annyira szeretnél

ÉS EKKOR VALAMI MÉG ENNÉL IS FURCSÁBB DOLOG TÖRTÉNT!

Találd meg azokat a tárgyakat, amelyek

Megfejtés: a bögre és a

„Amennyiben a demokrácia nem más, mint egy kormányzati
forma, úgy ennek oka az, hogy a demokrácia egyenlő a szabadsággal, a szabadság pedig egyet jelent a toleranciával.
Attól kezdve, hogy egy demokrácia már nem toleráns, megszűnik demokrácia lenni. De lehet-e egy demokrácia toleráns
akkor, amikor antidemokratikus tendenciák ellen védi magát? Igen lehet – de csak olyan mértékig, amíg nem fojtja el
az antidemokratikus gondolatok békés kifejeződését. Éppen
ez a tolerancia az, amely megkülönbözteti az autokráciától.
(Hans Kelsen)

Miután az ügyvéd kézhez kapta a csekket, a biztosító társaság
24-szeres csalás vádjával letartóztattatta őt! Az előző per iratanyagára hivatkozva, az ügyvédet elmeszelték „biztosított értékeinek szándékos megsemmisítése” (elégetése) miatt, és 24
hónapos börtönbüntetésre, továbbá 24 ezer dollár (5,3 millió
forint) pénzbüntetésre ítélték.
Állítólag ez az igaz történet nyerte
„AZ ÉV LEGBLŐDEBB PERÉ”-nek versenyét
- természetesen Amerikában!
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KARÁCSONYI - HÁLÓ
Egyetlen tojás az ebéd
UTCAGYEREKEK

„Az emberi lény része annak az egésznek, melyet világegyetemnek hívunk, olyan rész, amely térben és időben korlátozott. Tudatának egy fajta optikai csalódása az, hogy saját
magát, gondolatait és érzéseit az egésztől elkülönítve tapasztalja meg. Ez az optikai csalódás börtönbe zár, személyes
vágyaink és csupán a hozzánk legközelebb állók iránti szeretetünk börtönébe. Feladatunk, hogy ebből a börtönből kiszabaduljunk, együttérzésünkkel magunkhoz ölelve minden élőlényt és a természet teljességét.”
(Albert Einstein)

Karácsony táján valamilyen feldolgozásban mindig előkerül Andersen egyik legszörnyűségesebb története, A
kis gyufaárus lány meséje. A történet szerint Szilveszter
napján, metsző hidegben egy árva kislány járja mezítláb
a havas utcákat, és gyufát árul. Senki nem vásárol tőle.
Hazamenni nem mer, mert mostohaapja megverné, ha
kereset nélkül állítana be. Leszáll az este, a kislány behúzódik egy házfal kiszögellése mögé. Hogy egy kicsit
melegedjen, meggyújt egy szál gyufát – és a fellobbanó
fénynél belát a házak belsejébe, látja, hogyan örülnek és
ünnepelnek a gazdag gyermekek a jó meleg szobában.
Sorra gyújtja a szálakat, s az utolsó gyufa fényében megpillantja nagyanyját, aki leszáll érte a mennyből, és magával viszi őt. A kislányt reggelre megfagyva találják a
járókelők. Az a legszörnyűbb ebben a mesében, hogy
Andersen nem túloz: szociológiailag pontos esettanulmányát írja le egy olyan jelenségnek, amelynek tüzetes
kutatása csak egy évszázaddal az ő halála után, 1979ben, a Nemzetközi Gyermekévben kezdődött el.
Egy ENSZ-statisztika szerint a világon jelenleg több
mint 150 millió utcagyerek él – legtöbbjük a harmadik
világ gazdaságilag igen rossz helyzetben levő országaiban –, és számuk napról napra növekszik.
Az UNICEF szakértői az utcagyerekeket három nagy
kategóriába sorolják. Az első – és legnagyobb – csoportba a „veszélyeztetett gyermekek” tartoznak. Nagyon
szegény városi családokban élnek, és ők adják az utcagyerekek állandó utánpótlásának forrását.
A második csoportba az „utcán élő gyermekek” tartoznak (children on the street). Napjukat az utcán töltik, de
van családjuk, tehát éjszakára haza tudnak menni valahova. Az utcára dolgozni járnak, s így segítenek kiegészíteni a család jövedelmét. Cipőt pucolnak, autót mosnak, csomagot cipelnek, újságot, rágógumit, cigarettát
árulnak. Ebbe a kategóriába tartozik Andersen kis gyufaárus lánya is.
Az utcagyerekeknek mintegy 5–10 százalékát teszik ki
„az utca gyermekei” (children of the street). Nekik
nincs otthonuk; családi és rokoni kapcsolataik megszűntek, hajléktalanok. Árva, elhagyott vagy kidobott gyermekek tartoznak ide, avagy olyanok, akik végleg megszöktek az otthoni bántalmazás elől. Ezeknek a gyermekeknek az élete tele van tragédiával: az elviselhetetlen
szegénységgel, az alkoholista vagy bűnöző szülők brutalitásával – csupa olyan dologgal, amelyeknek egyetlen
gyermek életében sem volna szabad soha előfordulniuk.

HÁNY VALLÁSOS EMBER KELL
EGY KARÁCSONYI VILLANYÉGŐ KICSERÉLÉSÉHEZ?
Ha baptisták, akkor legalább 15 : egy, aki cseréli az égőt,
és 2-3 bizottság, amely igazolja a csere bekövetkezését. Ja, és
hoznak egy nagy tálat is.
Ha episzkopálisok, akkor 8 : egy, aki a villanyszerelőt kihívja, és hét, aki a régi (körte) dicsőségét mormolja.
Ha evangélikusok, akkor egy se, mert az evangélikusok
nem hisznek az átváltozásban.
Ha karizmatikusok, akkor csak 1, ugyanis már mindnek a
keze az ég felé mutat.
Ha mormonok, akkor 5 : egy, aki a körtét cseréli, és négy
feleség, aki megmondja neki, hogy hogyan is kell azt csinálni.
Ha presbiteriánusok, akkor egy se, mert Isten eleve elrendelte, hogy a mikor legyen fény és mikor sötétség.
Ha pünkösdisták, akkor 10 : egy, aki az égőt cseréli, és 9,
aki a sötétség szelleme ellen imádkozik.
Ha római katolikusok, akkor egy se, mert ők inkább
gyertyákat használnak.
Ha unitáriusok, akkor ők így beszélnek: „Mi nem ítélkezünk. Nem érvelünk sem az új égő szükségessége mellett,
sem pedig ellene. De ha Te, a saját utadon járva úgy látod,
hogy szükséged van villanyégőre, hát az rendben van. Fel is
kérünk arra, hogy egy költeményben vagy egy modern táncban add elő az égővel való személyes kapcsolatodat a következő havi vagy az éves „Vasárnapi Villanykörte Istentiszteletünkön”, ahol számos olyan egyéb égő hagyományt felelevenítünk, mint például a izzószálast, a fluoreszkálót, a háromcsövűt, a hosszú élettartamút és a színesen égőt, hiszen mindezek egyenrangú és egyenértékű útjai a Világosságnak.
Írta: Rick Flynn

Nemrégiben bejárta a világsajtót a hír, hogy Kolumbiában egy elmebeteg férfi öt év alatt több mint száznegyven utcagyereket ölt meg, miután megkínozta őket. Hogyan lehet ilyen iszonyú gyilkosságsorozatot éveken át
folytatni? Először bizonyára csak erre gondolnánk: ezek
a gyermekek annyira nem hiányoztak senkinek, hogy
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viszonylag észrevétlen maradhatott az eltűnésük, és ezért a rendőrség sem kezdte el komolyan keresni őket.
Ám ha beleolvasunk Kevin J. Lalor tanulmányába, amely a Child Abuse & Neglect című folyóiratban jelent
meg ez év augusztusában, s amely az etiópiai és a délamerikai utcagyerekek életét hasonlítja össze, egy még
borzasztóbb tényre jöhetünk rá: az utcagyerekek meggyilkolása a leghétköznapibb dolog Dél-Amerikában.
Halálosztagok működnek, amelyeknek fegyveresei –
többek szerint a rendőrség hallgatólagos beleegyezésével – rendszeresen vadásznak az utcagyerekekre. Lalor
adatai szerint Brazíliában 1986-ban átlagosan napi két
utcagyereket öltek meg, és a gyilkosságok száma 1993ra napi négyre emelkedett.
Eközben az utcagyerekek, számos más bűncselekménynek is könnyű célpontjai. Például Addisz-Abebában –
Etiópia fővárosában – az utca gyermekei közül a lányok
44 százaléka esett nemi erőszak áldozatává.
Ám az is igaz, hogy az utcagyerekek szintén követnek el
bűnöket – éppen ez szolgál ürügyül az ellenük indított
„tisztogatásokra”. Bolti lopások, zsebtolvajlások, rablások is terhelik a számlájukat, a lányok egy része pedig
prostituált lesz. Az utcagyerekek csapatai gyakran egymással is véres harcot vívnak a «saját» területeikért.
Az utóbbi két évtized során főleg szociológiai szempontból mérték föl az utcagyerekek helyzetét; lélektani kutatások alig folytak. Annyi azért nyilvánvaló, hogy ezeknek a gyermekeknek éppen azokat az éveit teszi tönkre a
társadalom, amelyekben az emberhez méltó élet szabályait kellene elsajátítaniuk, és képezniük kellene magukat, hogy esélyt szerezzenek a boldogulásra. Ezek a
gyermekek azok, akik gyakran tízévesen vagy még fiatalabb korukban kerülnek ki az utcára; ott persze elsajátítanak valamiféle szabályrendszert, csakhogy az nem
annyira a társadalomba való beilleszkedésre, mint inkább a szembenállásra, olykor kifejezetten a bűnözői
»karrierre« készíti fel őket.
Érdekes módon több kutató is úgy találta, hogy azok az
utcagyerekek, akikkel beszéltek, embertelen körülményeik ellenére is lelkileg viszonylag egészségesek voltak. Csakhogy ez az eredmény nem más, mint módszertani hiba: azok a gyermekek, akik készségesen szóba
állnak a kutató-bácsival, nyilván az egészségesebbek, a
jobban kommunikálók közül valók – az igazán problémásokhoz el sem jut a kérdező. Erre kínál megoldást R.
C. Ziller módszere:
Mivel a szocializálódásban erősen sérült gyermekekkel
nehéz a szokásos lélektani módszerekkel megfelelő eredményt elérni, ezért Ziller fényképezőgépet adott a
kezükbe. A gyermekek mindent lefényképezhettek, amit
fontosnak éreztek, és szavak helyett képekkel beszélhettek az életükről. A „The Journal of Social Psychology”ban megjelent cikk, arról számol be, hogy Brazíliában
két kutató – Julieta Monteiro és Stephen J. Dollinger –
ezt a módszert alkalmazta, hogy közelebb kerüljenek
egy helyi nyomornegyedben (»favelában«) élő gyermekekhez. A gyermekek egy olyan programban vettek

részt, amellyel az utcai élettől próbálták őket megmenteni: növényeket termesztettek velük, s azokat aztán saját
maguk árusították.
Egy fiú – a kutatók Antoniónak nevezik – lefényképezte
a testvérét, aki hüvelyk- és mutatóujja között egy tojást
tartott. „Ez a szegénység – mondta Antonio a képek értelmezésekor –, egyetlen tojás az ebéd.”
Mannhardt András
Az Olvasónak ajánljuk: Darvas Ágnestől és Tausz Katalintól a „Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában” c. kiadványt .

< Utcagyerekek a harmincas évekből >
„Milyen rendkívüli változásoknak és haladásnak lehettem
tanúja eddigi életemben! Milyen hihetetlen fejlődés – tudományban, iparban az űrkutatásában. És mégis, éhezés, faji
elnyomás és zsarnokság kínozza még mindig világunkat. Még
mindig barbárokként viselkedünk. Mint a vadak, rettegünk
szomszédainktól – fegyverkezünk ellenük és ők fegyverkeznek ellenünk.
Sajnálom, hogy olyan korban kell élnem, amikor az ember
törvénye az, hogy öljön. Mikor szokunk már hozzá a gondolathoz, hogy emberi lények vagyunk? Hazánk szeretete természetes dolog. De miért ér véget ez a szeretet egy országhatárnál? Hiszen egy nagy család vagyunk, felelősek testvéreinkért. Egyazon fának vagyunk levelei, a fának, melyet emberiségnek hívnak.”
(Pablo Casals)
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tombolással - levezetheti. Elviselhetetlen természetének köszönhetően, világ életében agglegény volt, és egyenes úton van
a bogaras vénemberség felé. A Pagony lakói utálják, de annyira
szánalmas, hogy nem merik megmondani neki.
Bagoly: A Százholdas Pagony legöregebb lakója, aki nem tud
mit kezdeni a közte és a többiek között húzódó generációs szakadékkal. Hogy elfogadtassa magát, görcsösen igyekszik tudásával lenyűgözni őket, ám ez a leggyakrabban tudálékosságba
csap át, és még nevetségesebbé válik. Elsősorban a fiatalabbakat, Zsebibabát és Malackát próbálja megnyerni, aminek alapján joggal feltételezhetünk némi pedofíliára való hajlamot is.
Mindezek alapján a szociális munkás kolléga az alábbi véleményt fogalmazta meg Róbert Gida nevű ügyfeléről: „Hát, elég
beteg kiscsávó lehetett, ha összehozta a fenti elmeotthont...”

PSZICHIÁTRIAI SZAKVÉLEMÉNY
A Gyvtv. kötelező feladatként írta elő a gyermekjóléti szolgálatok számára az esetmegbeszélő intézményét, mely a szociális
munkás számára jó eszköz arra, hogy megismerje a társszakmák szakmai álláspontját a közös klienseikről. Mindannyiunk
okulására tesszük közzé a „Pszichiátriai szakvélemény Micimackóékról” című alábbi értékelést Dr. Pszi Chiater tollából.
Micimackó: Kórosan mézfüggő szenvedélybeteg, aki mindent
megtesz, hogy napi adagjához hozzájusson (fára mászik, méhekkel csípeti össze magát, stb). Ha nem kap mézet, mély depresszióba esik, gondolkodása lelassul, tökéletesen alkalmatlanná válik mindenfajta társadalmi-közösségi, kooperatív jellegű
tevékenysége.
Malacka: Totál idióta szegény. Szellemi fogyatékos (dadog,
képtelen értelmesen fogalmazni, és bizonyára dyslexiás is), és
növésben is erősen visszamaradt példánya fajtájának. Mivel
képtelen másokkal megértetni magát, állandó kisebbrendűségi
komplexus gyötri, nem is beszélve arról, hogy még a leghétköznapibb dolgoktól is fél. Kórlapján szerepel még akut klausztrofóbia és a biztonságérzet totális hiánya is.
Tigris: Megalomániás tévképzetes elmebeteg, a veszélyesebb
fajtából. Meg van győződve arról, hogy a tigrisek a többi élőlény felett állnak, így a Százholdas Pagony önjelölt kiskirályát
tisztelhetjük benne. Közösségekbe beilleszkedni képtelen, a
társadalom magányos számkivetettje ő, aki elszigeteltségét tettetett vidámsággal, és állandó pótcselekvésével, az ugrálással
próbálja meg kompenzálni.
Füles: Súlyosan depresszív alkat. Öregkorára belátta, hogy
élete egy kudarc, egzisztenciája pedig valahol a béka segge
alatt van. Nem tudott összegürcölni egy lakásravalót, ezért míg társai jó meleg, fűthető, odvas fákban vészelik át a teleket
– neki meg kell elégednie egy huzatos fatákolmánnyal, ami
Tigrisnek köszönhetően minden második nap tönkrezúzódik.
Ez a gyökértelen élet, valamint a seggén fityegő műfarok (ami
minden bizonnyal az impotencia szimbóluma, amivel a többiek
állandóan b@szogatják), egyszerűen elviselhetetlenné teszi az
életet Füles számára. Öngyilkos is lenne, ha depressziója nem
totálisan passzív magatartásban ütközne ki, és ha nem félne az
újabb kudarcoktól ("mi van, ha nem sikerül?").
Kanga: Elvált asszony, egyedül neveli gyermekét - kell-e több
ennél? Az állandó házimunka és rosszcsont kölyke hamar
kikészítettek Kanga idegeit. Ráadásul - mivel Ausztráliából
emigrált bevándorló -, idegennek érzi magát a Százholdas Pagony mérsékelt égövi élővilágában. Ennél pedig már csak kóros
férfihiánya a rosszabb: igen régen kamatyolt már, és ezt beteges
tisztaságmániáján próbálja levezetni - vár az igazira, aki sose...
Zsebibaba: Csonka családból származó egyke, ennek köszönhetően anyuci szeme fénye, és mint ilyen, egészségtelenül elkényeztetett gyerek. Zsebibabának mindig mindent szabad, senkitől nem kap egy jó nagy maflást, akármit is csinál. Ugyanakkor
a Pagony lakói - elsősorban édesanyja - nem fordítanak elég
időt az iskoláztatására, így biztosak lehetünk benne, hogy felnőttkorára Zsebibaba elkallódott tehetség lesz, aki egy idő után
majd az alkoholhoz vagy a droghoz fordul, hogy elfeledje a
kegyetlen világ maró valóságát.
Nyuszi: Az agresszív-neurotikus páciens iskolapéldája. Hétköznapi félelmeit felnagyítva él, ennek köszönhetően mindig van
valami, amiért aggályoskodik, és mindig van valaki, akin aggályait - heves dührohamokkal és gyakran tett-legességig fajuló

JAVÍTÓINTÉZETI MATEMATIKA DOLGOZAT
1.
Dzsenifer barátnőivel (2 db) minden pénteken 36 üveg
sört lop a közeli non-stopból. Hány üveggel lopnak összesen,
mire nyolcadikosok lesznek? A lányok most elsősök.
2.
Egy kis budapesti szórakozóhelyen három ukrán kurva
dolgozik. Ha egy menet (egy óra) ára 10.000 Ft, amiből a tulajdonos 8.000 Ft-ot leakaszt, akkor mennyit kell a kurváknak dolgozniuk, hogy a tulajdonos befizethessen egy thaiföldi luxusüdülésre, ami 300.000 Ft-ba kerül?
3.
Olegnek 19 gramm "uncut"-kokainja van, aminek az ára
az utcán 13.000 Ft/gr. Ebből elad 3 gr-ot Abdulnak, 4 gr-ot pedig Szaszának. Mi a maradék cucc napi értéke, ha Oleg maga
nem sokat tol belőle, hanem tovább dílerkedik a koksszal, napi
áron? Össz-vissz mennyit keres Oleg a kokszon, amit eredetileg
a faterja seggében csempésztek be az országba?
4.
Sanyi és Laca egy ukrán autógyűjtőtől a következő teljesítménybért kapja: BMW: 40.000 Ft; Merci: 50.000 Ft; Toyota:
20.000 Ft; Opel: 15.000 Ft. Ha a srácok négy BMW-t és hat
Toyotát újítanak be a gyűjtőnek, akkor hány Opelt kell szerválniuk ahhoz, hogy mindketten 300 ropit keressenek?
5.
Janónak van egy lefűrészelt csövű vadászpuskája négy
tölténnyel. Egy töltényben 88 db, egyenként 0,5 g tömegű sörét
található. Ha minden lövés során 44 sörét célt téveszt, akkor mi
a találati százalék, és mennyivel nő Janó osztálytársának a tömege a sörétektől?
6.
A bőripari kézműves Ibrahim (32 éves) egy hónap alatt 8
db hetedikes kiscsajt szedett fel a Westendben. Hány hónapig
kell a bevándorlási hivatalnak Ibrahim papírjait tologatnia,
hogy a hetedik évfolyam összes (69 db) cicusát még külföldi állampolgárként intézhesse el?
7.
Gyuszi faterja Vácon üli a hatéves büntetését, amit gyilkosságért kapott. A gyilkosságért amúgy 5.000.000 Ft-ot akasztott le. A vérdíjból minden héten eljátszanak a Lovin 85.000 Ftot. Minden befektetés, átlagosan 18.000 Ft veszteséggel jár.
Mennyi marad a vérdíjból, mire Gyuszi faterja - egy év elteltével - feltételesen szabadlábra kerül?
8.
Egy szomáliai család 5 felnőttből és 13 gyerekből áll. Az
állam a következő támogatásokban részesíti a családot:
felnőtt: 15.000 Ft/hó; gyerek: 8.000 Ft/hó
Ezen kívül kapnak havi 30.000 Ft lakhatási támogatást, valamint 20.000 Ft értékű étkezési utalványt. A család havonta
15.000 Ft-ot költ az autójuk fenntartására. Meddig kell a családnak Magyarországon rohadnia ahhoz, hogy hazalátogathassanak, ha az út összesen 2 millió forintba kerül?
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MIÉRT NEM LÉTEZHET MIKULÁS?

? SZILVESZTER ?

A rénszarvasok egyik ismert faja sem képes repülni. Igaz,
még körülbelül 300,000 élő sejtet kellene áthatóan és tudományosan tanulmányozni, ám ezek többsége csak valamilyen
baktérium. A tudományos ismeretek korlátozottsága azonban
még nem zárja ki teljesen a repülő rénszarvasok létezését.
A világon 2 milliárd gyerek van (18 év alatti személy). A
Télapó nem látogatja meg a muzulmán, hindu, zsidó és buddhista gyerekeket, ami ezt a számot 85%-kal csökkenti, tehát
marad 378 millió gyerek. Háztartásonként átlagosan 3,5 gyerek van, ami 91,8 millió házat jelent. Tételezzük fel, hogy
lakásonként legalább 1 jó gyerek van.
Télapónak, a különböző időzónák, és a Föld forgása miatt 31
órája van, hogy az ajándékokat szétossza, feltételezve, hogy
Keletről Nyugat felé halad (ami logikus). Ez másodpercenként 822,6 lakást jelent. Tehát lakásonként 1/1000 másodperce van arra, hogy megálljon, kiszálljon a szánból, leugorjon a
kéményen, lerakja az ajándékokat, a kéményen visszamászszon, beszálljon a szánba, és a következő házhoz menjen. Ha
feltételezzük, hogy a 91,8 millió háztartás a világ különböző
részein található, akkor az háztartásonként 0,78 mérföldet,
összesen 75,5 millió mérföldet jelent. Ekkor még nem számoltuk bele azt, amit 31 óránként egyszer mindenképpen
csinál mindenki, valamint az étkezést, stb.
Ez 650 mérföld/másodperces sebességet követel, ami a hangsebesség 3.000-szerese. Összehasonlításképpen, a leggyorsabb ember által készített jármű, az Ulysses űrszonda mindössze 27,4 mérföldet tett meg másodpercenként. Egy hagyományos rénszarvas legjobb esetben is csak 15 mérföldet képes futni óránként.
A játékok súlya egy újabb érdekes eredményhez vezet. Ha
minden gyerek csak egy közepes méretű lego csomagot kap
(1 kg), az 321.300 tonnát jelent, és akkor még nem számoltuk
Télapót, aki az állítások szerint igencsak túlsúlyos. A földön
egy hagyományos rénszarvas maximum 150 kg-t képes húzni.
Feltételezve, hogy a "repülő rénszarvasok" ennél ügyesebbek,
és tízszer ennyit bírnak el, akkor is 214.200 rénszarvasra van
szükség, nem pedig 6-8-ra, ahogyan azt a szemtanúk állítják.
A sok rénszarvas persze tovább növeli a szán súlyát, ami most
már 353.430 tonna. Megint csak összehasonlításként: ez a
Queen Elizabeth hajó súlyának négyszerese.
Egy 353.000 tonna súlyú test 650 mérföld/óra sebesség mellett óriási légellenállásba ütközik, ami felizzítja a szarvasokat,
mint ahogyan a Föld légkörébe lépő űrhajó is felizzik. Szarvasonként 14,3 quintillió Joul/mp energia szabadul fel, ami a
szarvasokat és a szánt azonnal lángba borítja, és az egész fogat 4,26 ezredmásodperc alatt megsemmisül.
Röviden: ha valaha létezett is Télapó, most már biztos nem él.

A skót McFoole elveszette a levéltárcáját, ezer fonttal. Teljesen kétségbeesve ér haza, de a kapujában ott várja egy vadidegen ember, és átnyújtja neki a tárcát, benne az ezer fonttal.
McFoole nem hisz a szemének. A becsületes megtaláló szinte
a kezébe erőszakolja a vagyont érő tárcát és alázatosan csak
ennyit mond:
Jó uram! Napok óta éhezem. Ha lenne szíves egy-két
pennyvel segíteni rajtam…
Mire McFoole felháborodottan ráförmed:
Sejtettem, hogy e mögött a tárcaügy mögött valami zsarolási ügy rejtőzik…
Dilbert un. „Szociális tétele”:
„A szociális munkások és a szociálpolitikusok sohasem fognak annyi pénzt keresni, mint a bankárok és a kereskedők.”
E tétel egyszerű matematikai levezetéséhez az alábbi két
posztulátumot használjuk fel:
(1.) A tudás hatalom
(2.) Az idő pénz.
Már az általános iskolában megtanultuk, s tán még emlékszünk is arra, hogy az:
ERŐ = MUNKA / IDŐ.
Miután a:
TUDÁS = ERŐ (ld. 1. posztulátum) és az
IDŐ
= PÉNZ (ld. 2. posztulátum) tehát a
TUDÁS = MUNKA / PÉNZ
amit más alakra hozva kapjuk a következő kifejezést:
PÉNZ = MUNKA / TUDÁS.
Tehát, ha a tudás értéke a nullához tart, akkor még igen kis
mennyiségű munka esetén is magas PÉNZ-értéket kapunk.
A végkövetkeztetés tehát:
„Minél kevesebbet tudsz, annál többet keresel.”

„Gyakori feltételezés, hogy az állatoknak szocializálódásuk
óta, és annak következményeként okoz rossz érzést az elkülönítettség, kényelmesen csak együtt érzik jól magukat. Valószínűbb azonban az a nézet, amely szerint ez az érzés azért alakult ki az állatokban (melyek számára egyébként az együttélés hasznosabb), hogy arra ösztönözze őket, csak úgy, mint
ahogyan az éhségérzet és az evéshez kapcsolódó kellemes
érzés is kétségkívül azért alakult ki, hogy az állatokat evésre
ösztönözze.
A társadalmi együttélés okozta örömérzet valószínűleg a
szülői vagy a testvéri szeretet kiterjesztése, tekintve, hogy a
szociális ösztön úgy tűnik a szüleikkel hosszú időn át együtt
élő fiatal állatokban alakult ki elsőként; ez a kiterjesztődés
egyrészről a szokásnak, de főképp a természetes kiválasztódásnak tudható be. Azok az állatok, amelyek a számukra előnyösebb szoros társulást választották, és amelyek leginkább
élvezni tudták a társadalmi együtt-élést nagyobb védettséget
élveztek a számos veszéllyel szemben, mint azok a társaik, akik a többiekkel nem törődve elvonultan éltek.
Tiszteletben tartva a szülői és testvéri szeretet eredetét, amely minden bizonnyal alapja a szociális ösztön kifejlődésének, ennek lépcsőfokait nem ismerjük, feltételezhetjük azonban, hogy kialakulása nagymértékben köszönhető a természetes kiválasztódásnak.”
(Charles Darwin)
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