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nyilvánosságra hozatala lehetne!
Várjuk kedves olvasóink véleményét: szeretnék-e, ha
az etikai bizottság elé kerülő esetekről olvashatnának
a lapunkban?
El kellett napolnunk tervezett témánkat, ami a legjobb
gyakorlatok bemutatásához kapcsolódott volna! Pedig ahogy mondani szokták – „nagyon rajta voltunk” ! Első
kézből értesültünk, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben a Miniszter Asszony átadta a „Ti hogyan csináljátok?” pályázat díjait. Ígéretünk is volt, hogy
közölhetjük a legjobb pályamunkákat - nagyon bízunk
benne, hogy így is lesz! - de hát: - mit is jelent a „jót s jól
tenni” a szakmában? Legjobbat tenni, - amire én, s gondolom mindenki törekszik, - sőt legjobbnak lenni, - ami
én soha sem voltam, s nem is nagyon szeretnék lenni biztosan nagyon felemelő, elégtétellel eltöltő, újabb erőfeszítésekhez erőt adó … és még soká sorolható, mi mindent jelenthet a kollégáknak, de hogy, hogyan lesz mindebből a jóléti szolgáltatások megújításának hatékony eszköze, ez még korántsem ítélhető meg egyszerűen. Ezért
hát felhívással fordulunk minden döntési helyzetben lévő
olvasónkhoz: segítsenek megtalálni a legjobb formáját a
minőségi munka fel- és elismerésének! Többek között az
érdekelne bennünket:
Hogyan jut el a lehetséges érintettekhez annak tudatosítása, hogy saját maguk tárják föl a gyakorlatukat,
azaz mutassák be a legjobbnak vélt megoldásaikat?
Ki gyűjti és milyen elvek mellett zajlik a jelentkezők
munkájának az értékelése?
Jár-e valamilyen díjazás, elismerés a legjobbnak ítélt
megoldások megalkotóinak?
Megismerhetik-e előzetesen a pályázásra felkértek,
hogy melyek lesznek az elbírálás szempontjai?
Részt tudnak-e venni az ellátottak vagy képviselőik,
illetve szakmai szervezetek képviselői az értékelésben?
E kérdésekben a fejlesztő és minősítő hajlam vitája rejtőzik:
Ki jogosult értékelni egy-egy szolgáltatás megvalósulását, egy-egy intézmény munkáját - és milyen konzekvenciákkal?
A legdinamikusabbá akkor vált a beszélgetés, amikor az
un. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet-módosítás előterjesztés-tervezetéről volt szó. S itt, ebben a pillanatban Sziszik
Erika visszaküldte a korsóját, mert szemmel láthatóan a
sör habja nem érte el a mércét! (Nyilvánvalóan azt akarta

NYILATKOZAT = SZAKMAI KÖZBESZÉD?
A Fogadó a két pisztolyhoz-ban ültünk éppen, amikor ennek a lapszámnak az összeállításán „rágódtunk”. A szerkesztőségi hangulat a szokásos: „nem írnak a kollégák”.
Már fejlécet is találtunk kínlódásainkhoz: „A szociális
munkás nem grafomán!”
Karmazsin Eszter a megújítás előtt álló etikai kódexhez
kapcsolódóan a reá váró nehézségekről beszélt: Várhatóan meg fogja osztani a szakmát szociálpolitikusokra és
szociális munkásokra, pedig egy gyámügyi - tipikusan
szocpolos - ügyben éppúgy térdig lehet trimbolni minden
etikai normát, mint egy-egy cséeskás beavatkozás során!
Az látszik, hogy szakmai megoldások öltenek „etikai
mezt”, pedig a szakma tudása vagy nem tudása nem erkölcsi norma kérdése. Legnagyobb gondnak azonban azt
láttuk, hogy nem sikerült a 3Sz Etikai Bizottságával
olyan munkakapcsolatot kialakítanunk, hogy a HÁLÓ-t mint a 3SZ hivatalos szócsövét (Hmm!) válasszák a tárgyalt esetek ismertetésére! Mert hát az egyetlen hatásos
eszköz (hogy ne mondjam fegyver) az előforduló ügyek
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demonstrálni, hogy mi a teendő, ha nem a „legjobb gyakorlat”-ot, azaz „best practice”-t tapasztaljuk) - Mit akarhat a rendelalkotó a mellékletben hozott táblázatokkal?
Normaidőt mérni? Esetleg meg nem engedett eszközökkel piacot szerezni valamelyik óragyárnak, amelyik netalán szponzorálta a minisztériumi beléptető rendszer felszerelését? Persze ez utóbbit, mint rosszindulatú feltételezést elvetettük! Arra jöttünk rá, hogy e stopperes nyilvántartási kötelezettség az ellátott, teljesített szolgáltatások
későbbi sztenderdizációját (standardizálását) készítheti
elő. De hát akkor mit keres mindez egy rendeletben, amit
ráadásul jóváhagyása után nyomban alkalmazni kell!? Az
időnek (óra, perc) ilyesfajta mutatóként való alkalmazása
szakmailag teljes mértékben értelmetlen, tervezési segítségként, bizonyos tendenciák jelzésére esetleg alkalmas,
de a ténylegesen elvégzett munka, a valóságos eredmények kimutatására alkalmatlan!
Végül a sors csak elrendezte e HÁLÓ-szám sorsát: le se
töröltük a morzsát a bajuszunk végéről (már akinek van
bajsza!), amikor Gosztonyi Géza laptopján váratlanul
megtelt a havonta rendelkezésre álló 16 oldal - nyilatkozatokkal! Lám a hatalom suta lépéseivel mégiscsak eléri,
hogy felszisszenjen az, akinek a lábát tapossák. A fogyatékosok foglalkozatásától kezdve a gyerekszegénységen
át a méltó hajléktalan-ellátásig, az önkéntességtől az ellátások átszervezéséig számtalan téma akad, ahol lehet
rossz, vagy - finomabban szólva - kellően ki nem érlelt
döntéseket hozni, törvényeket, jogszabályokat alkotni. S
itt jövök elő a farbával, hogy miért is osztottam meg az
olvasókkal, hogy a Fogadó a két pisztolyhoz volt a szerkesztőségi beszélgetés helyszíne: Az itt következő oldalakon található lesz mértékkel, objektíven megfogalmazott
kritika és olyan is, amibe jó adag keserűség került. A
szakmai revolverezés lenyomatának tekintjük, ha a felek
„nyilatkozat-párbajt” folytatnak. Olyan helyzetnek, amiben, és amikor valaki már nem lát esélyt az érdekbeszámításra alapozó, az érintettek, az érdekeltek tényleges
véleményének az ismeretében kikristályosodó változtatások bevezetésére. A nyilatkozat: explicit kifejtése a másként gondolkodásnak, a „valami mást” igényének. Ahogy
a nyilatkozók fogalmaznak: „…Az elmúlt hónapok jogszabály-előkészítő munkálatai azt mutatják, hogy … semmi nem készteti a döntés-előkészítőket, hogy valóban érdemi egyeztetéseket folytassanak … Ezért óhatatlanul
fölmerül, hogy az
ágazat különböző szereplői
az eddigiektől
eltérő, új tárgyalási és
n y o m á sgyakorlási technikákat és
lépéseket kezdeményezzenek, annak érdekében,
hogy valóságos és
érdemi egyeztetésekre késztessék a
döntés-előkészítőket és a döntéshozókat.”
ESZIK
ZOLTÁN
eszik@ella.hu
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Tisztelt Hölgyem!
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983.(VI.29.) EüM-PM
együttes rendelet módosítására vonatkozó jogszabálytervezethez fűzött - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz is
eljuttatott - észrevételeire, kérdéseire válaszolva következőkről tájékoztatom.
A foglalkoztatáspolitika fontos célként jelöli meg a az aktív
korú fogyatékkal, egészségkárosodással élő emberek társadalmi reintegrációjának elősegítését, és ezen belül a munkaképesség rehabilitációval történő helyreállítását, továbbá
a foglalkoztatási esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését. A kormányprogram célkitűzései között szerepel a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer korszerűsítése.
A támogatási rendszer átfogó felülvizsgálatát követően ez
év első felében elkészült, és 2004. szeptember 7-én az Országos Fogyatékosügyi Tanács napirendjére került az a
kormányrendelet-tervezet, amely a jelenlegi dotációs rendszer uniós elvárásoknak megfelelő átalakítására irányult.
A támogatási rendszer reformja a munkavállalók élethelyzetének, adottságainak, képzettségének és elvárásainak
legjobban megfelelő munkahelyek létrehozását és fenntartását támogató több csatornás rendszer kiépítésére irányult,
amely az alábbi elemekből épül fel:
Teljesítéscsökkentésből adódó kompenzáció, elsősorban bértámogatás formájában,
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó többletköltségek megtérítése, költségkompenzációként,
Megfelelő munkahelyi környezet kialakítása érdekében új munkahelyek létesítésének, a meglévő létesítmények
átalakításának, eszközök beszerzésének és átalakításának
támogatása, valamint
A szociális szférában kifejtett kereső tevékenység normatív támogatása.
A tervezet egyeztetés során mind az egyes minisztériumok,
mind az érdekegyeztető partnerek számos javaslattal éltek,
és az észrevételeket összegezve arra a következtetésre jutottunk, hogy az európai közösségi jognak megfelelő szabályokat fokozatosan, több lépcsőben célszerű bevezetni és
meghonosítani.
A támogatások nyújtásának feltételeit tehát több éves átmeneti időszak közbeiktatásával változtatjuk meg: így a dotációs rendszer átalakítása a „kis lépések” elvére épül, hogy
elkerüljük a foglalkoztatási szint csökkenését. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és
szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) együttes rendelet
módosításáról rendelkező jogszabály 2005-től csak a dotáció folyósítását meghatározó, a forrás optimális felhasználását elősegítő változásokat vezeti be.
Megváltoznak a dotáció számítási alapjának szabályai: a
jelenleg hatályos minimálbér helyett egy mindenkori fix
összeg, 53 ezer forint vehető igénybe (ez megfelel az idei
mértéknek). A dotáció egy év „stabil” (és valós) foglalkoztatást követően igényelhető, ezért a gazdálkodó szervezet
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által igényelhető dotáció nem haladhatja meg a tárgyévet
megelőző második év (vagyis 2003) december hónapjára
folyósított dotáció összegének tizenkétszeresét. Amennyiben a munkáltató 2003 után lépett a rendszerbe, akkor az
első alkalommal igényelt dotáció összegét kell figyelembe
venni.
A 8/1983. (VI.29) EüM-PM együttes rendelet módosítással
nem érintett szabályai változatlan tartalommal továbbra is
alkalmazandók.
A jövő évben – munkacsoportok és szakértők közreműködésével – kidolgozzuk a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjára vonatkozó
szabályokat, és várhatóan 2006-tól a jelenlegi igényt, amelynek a foglalkozási rehabilitációra előírt szakmai követelményeknek eleget tesznek.
A támogatható munkáltatók körének kiterjesztése is indokolt, azonban erre fokozatosan kerülhet sor. Terveink között szerepel, hogy 2006-tól, illetőleg 2007-től dotációban
részesülhessenek a települési önkormányzatok és mindazon
munkáltatók, akik megváltozott munkaképességű személyeket munkaviszony keretében foglalkoztatnak. Ebben a
körben a nonprofit szervezetek is megjelennek, mint foglalkoztatók, és a gazdálkodó szervezetekkel azonos esélyek és
feltételek mellett részesülhetnek a támogatások
rendszerének átalakítása, elsősorban a fejlesztőfelkészítő, illetőleg munkaterápiás tevékenységet
folytató intézmények részére nyújtható normatív
támogatás fokozatos bevezetésével.
2007. évre tervezzük az uniós elvárásoknak
megfelelő új szabályok bevezetését, amely a
támogatási rendszer átfogó reformját teljes
egészében megvalósítja.
A támogatási rendszer átalakításakor szándékunk arra irányul, hogy a szabályozás
egyértelmű, átlátható, a foglalkoztatóknak azonos esélyt biztosító feltételrendszer meghatározásával segítse elő a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását az érintett
munkavállalók egészségi és mentális állapotának
megfelelő munkahelyi környezetben.
A jogszabályok előkészítésekor felhasználjuk a szakértő és
munkacsoportok által már korábban kidolgozott koncepciókat, javaslatokat, és a jövőben is számítunk az érdekeltek
közreműködésére. Álláspontunk szerint nem vész kárba a
levelében jelzett, a támogatási rendszer reformjára vonatkozó szakmai előkészítő tevékenység egyetlen produktuma
sem.
A jogszabály tervezethez fűzött egyes kérdéseire – a kifejtetteket túl – a válaszaim a következők:
Nem szűnik meg a különféle fogyatékosságok, egészségkárosodások súlyossága szerinti differenciálás a dotáció
mértékének meghatározásakor. Az Ön által megismert tervezet egyértelműen jelzi, hogy a rendelkezések a 8/1983.
(VI.29) EüM-PM együttes rendelet szabályait módosítják.
Az eredeti rendelet módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A pályázati eljárás alapján „lehívható támogató rendszer” megnevezésével minden bizonnyal a költségkompen-

zációs támogatás bevezetésének hiányára utal, azonban –
mint kifejtettem – a költségkompenzációs támogatás az uniós elvárásoknak mindenben megfelelő új szabályozás egyik részeleme. Bevezetésére tehát csak akkor kerülhet sor,
ha a dotációs rendszer helyébe az Európai Unio szabályainak figyelembe vételével kialakított bértámogatás konstrukciója lép.
A jogszabály tervezetéhez valóban nem mellékeltük a
szociális intézményben foglalkoztatottak támogatására vonatkozó „dotációs rendszert”, mivel a véleményezésre megküldött tervezet nem változtatja meg az intézményi foglalkoztatás szabályait, tehát a jelenleg erre irányadó rendelkezések változatlan tartalommal alkalmazandók a jövőben is.
A jogszabály tervezethez tartozó előterjesztésben egyébként kifejtettük, hogy a „szociális foglalkoztatás” reformjára 2005-ben nem kerül sor. Erre tekintettel belátható, hogy
a 2005. január 1-jén hatályba lépő szabályok alkalmazásától senki „nem esik ki a rostán”.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 52 milliárd forintot határoz meg a dotáció fedezeteként. Miután az Országgyűlés ezt a számadatot elfogadta és megszavazta, a törvény erejénél fogva ez mindenkire
nézve irányadó, és miniszteri rendelettel felül nem írható. A
rendelkezésre álló forrás nagyságrendjének betartására irányuló szabályok megalkotása azonban nem jelenti azt,
hogy a kormányzat lemondott volna „az igazságos elosztás és a valódi tevékenység ellenőrzése” kérdéskörének megoldásáról. Ezek a kérdések azonban a 8/1983. (VI.29) EüMPM együttes rendelet egyetlen módosításával, az átfogó reform bevezetése
nélkül nem rendezhetők.
Az érintett érdekvédelmi szervezetek
véleményezték a tervezetet. A koncepció
kialakításában – a Védett Szervezetek Országos Szövetségén túlmenően – közreműködtek az érintett munkavállalók képviselői is
a HVDSZ bevonásával. Ezt követően a tervezet eljutott az Országos Érdekegyeztető Tanács
Ágazati Párbeszéd Bizottsága, és Munkaerőpiaci
Bizottsága elé, továbbá az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjaihoz is.
A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet
folytató munkáltatók akkreditációjára vonatkozó szabályok
2005-ben készülnek el, ahogyan azt a jogszabályhoz fűzött
előterjesztésben is kifejtettük.
Megköszönve az egészségkárosodott emberek képviselőjének írt, figyelemfelkeltő levelét kérem, lehetősége szerint a
jövőben is kísérje figyelemmel a jogszabályalkotás folyamatát, és javaslataival, észrevételeivel továbbra is támogassa az Ön által képviselt személyek élethelyzetének
megnyugtató rendezésére irányuló törekvéseinket. Közös
céljaink megvalósítása érdekében ezúton is felajánlom
munkatársaim segítségét ahhoz, hogy a tervezett intézkedésekre vonatkozó álláspontját valós információk birtokában
alakíthassa ki.
Budapest, 2004. december 16.
Üdvözlettel:
CSIZMÁR GÁBOR
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszter
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A Budapesten különböző ellátotti csoportokkal, különböző
szervezeti formákban – családsegítő, idős, hajléktalan, fogyatékos, civil, önkormányzati, módszertani – hosszú évek
óta foglalkozó szakemberekként 2005. március 29-én alaposan megvitattuk az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet-módosítás előterjesztés-tervezetéhez kapcsolódó eddigi egyeztetések jellemzőit, a tervezet várható következményeit, s ennek konklúziójaként a következő közös állásfoglalást alakítottuk ki.

szabály”, azaz egyfelől a (folyamatosan változó) Szociális
törvény egyik „végrehatási rendelete”, másfelől további –
elsősorban az ellenőrzésre és finanszírozásra irányuló –
jogszabályok előkészítő rendelete. Az előbbiek hibái természetesen itt is megjelennek, az utóbbiak lényegében még
nem ismerhetőek, tartalmuk legfeljebb feltételezhető, kikalkulálható. Konkrétan:
Csak a Szoctv-el együtt vethető fel, hogy miért is kell
törölni ezekből a jogszabályokból pl. a „Gondozási
Központok” nevű igen elterjedt és semmilyen szakmai
fórumon eddig meg nem kérdőjelezett intézményi formát (hihetetlen mennyiségű fölösleges bürokratikus
munkát és költséget indukálva ezzel az önkormányzati
szférában).
Ugyancsak a Szoctv-el együtt vethető fel, hogy ezzel
párhuzamosan bevezetik az ún „Alapszolgáltatási Központ” szervezeti formát, ami Budapesten, a nagyvárosokban komoly zavarokhoz vezethet, a kialakult ellátási
szerkezetet negatív irányban térítheti el.
Szintén csak ilyen összefüggésben lehet felvetni pl.,
hogy az 1/2000. tervezetében az ún. „Diszpécserszolgálatok” szerepelnek, miközben a Szoctv-ben nem. (Az is
meggondolandó lett volna, hogy ezeket a Diszpécserszolgálatokat valóban a miniszternek kell-e kijelölnie...)
Munkanaplók – „elszámolási és
tevékenységi adminisztrációs adatlapok”
(2) A tervezet talán legproblematikusabb része viszont szorosan összefügg azokkal a ma még csak feltételezhető, várható – elsősorban az ellenőrzésre és finanszírozásra irányuló – további jogszabályokkal, melyek lényegében ma még
nem ismerhetőek, tartalmuk körvonalai legfeljebb kikalkulálhatóak. Nevezetesen a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., mellékletek
– melyek a különböző ellátási formák, szolgáltatások munkanaplói lennének.
Azon túl, hogy ezek a munkanaplók:
esetlegesek és átgondolatlanok, amennyiben nincs két
egymással szerkesztésileg, formailag, részleteiben
„kompatibilis”, „sztenderdizált” a munkanaplók között
esetlegesek és átgondolatlanok azok a tevékenységi,
szolgáltatási kategóriák, amelyekbe a segítő munkát
végzőknek tevékenységeiket be kellene sorolni
nincsenek tekintettel az egyidőben végzett munkák
komplexitására, szétbonthatatlanságára
nem vesznek tudomást azokról a munkavégzéshez kapcsolódó „közbenső” tevékenységekről, amelyek pédául
az ügyfelek felkereséséhez kapcsolódnak (pl. utazás/
közlekedés környezettanulmánynál, utcai szociális munkánál), vagy két ügyfél megjelenése között ügyeletként
adódnak
van olyan melléklet, amely nyilvánvalóan ütközik az adatvédelmi törvénnyel (a 3. melléklet)
nos, ezeken a belső részproblémákon túl ezek a mellékletek
olyan hihetetlen plusz adminisztrációs, bürokratikus
terhet indukálnának (adatrögzítés, adatellenőrzés, adatjavítás, adatösszesítés, ezek ellenőrzése, javítása napi,
heti, havi, éves szinten a szociális munkások, az intézmények, a fenntartók stb. szintjén), mely sem a dolgozók, sem az intézmények, sem a civil és önkormányzati
fenntartók szintjén nem vállalható és az adófizetők pénzéből nem finanszírozható

ÁLLÁSFOGLALÁS
az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet-módosítás előterjesztéstervezetéről
Előljáróban az egyeztetésről
Az elmúlt hónapok ágazati jogszabály-tervezeteire vonatkozó egyeztetések a következőképpen értékelhetőek:
Alágazatonként (ellátási típusonként, ideértve a pénzbeli ellátásokat is) teljességgel eltérő volt, hogy egyáltalán
sor került-e valamiféle egyeztetésre, és hogyan
Semmilyen logika szerint nem volt követhető, hogy
mely szervezeteket (szervezet típusokat), illetve szakértőket szólítottak meg (illetve nem szólítottak meg) az
egyes egyeztetések során
Jellemző volt, hogy az egyeztetések (ha egyáltalán voltak) formálisaknak voltak tekinthetőek amiatt, mert egykét napos (volt, amikor félnapos!) határidővel lettek
kiküldve az anyagok.
Jellemző volt, hogy az egyeztetések (ha egyáltalán voltak) formálisaknak voltak tekinthetőek amiatt, mert véletlenül sem vették figyelembe, hogy a másik oldalon is
szervezetek állnak, melyeknek - a hiteles működés érdekében - megvan a maguk szakmai-szervezeti döntéshozatali mechanizmusuk.
Jellemző volt, hogy az egyeztetések (ha egyáltalán voltak) formálisaknak, sőt "kvázi-informálisaknak" voltak
csak tekinthetőek amiatt, mert azokról megismerhető
jegyzőkönyv nem készült, sem az azokon elhangzottak,
sem az észrevételek további sorsa formálisan nem volt
és nem nyomonkövethető.
Összességében megállapítható, hogy az egyeztetésekbe
eddig (ha egyáltalán) bevont szereplők a "racionalitás pályáján" mozogtak, vagyis abban bíztak, hogy logikus, gyakorlati tapasztalataikra alapuló észérveik meggyőzik a döntés-előkészítő köztisztviselőket észrevételeikről, illetve
észrevételeik mérlegeléséről. Az elmúlt hónapok jogszabály-előkészítő munkálatai azt mutatják, hogy a racionalitásnak ez a pályája nem működik, semmi nem készteti a
döntés-előkészítőket, hogy valóban érdemi egyeztetéseket
folytassanak az ágazat különböző szereplőivel.
Ezért óhatatlanul fölmerül, hogy az ágazat különböző szereplői az eddigiektől eltérő, új tárgyalási és nyomásgyakorlási technikákat és lépéseket kezdeményezzenek, annak
érdekében, hogy valóságos és érdemi egyeztetésekre késztessék a döntés-előkészítőket és döntéshozókat.
II. Észrevételek
Eddigi és új szervezeti formák szabályozása
(1) Nehézzé, bonyolulttá teszi a tervezet értelmezését, az
észrevételek megfogalmazását az, hogy ez egy „köztes jog4
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nem veszik figyelembe, hogy az érintett szervezetek
többségében kötött, közalkalmazotti bértábla szerinti
besorolású dolgozók dolgoznak, nem résztevékenységtípusok szerinti teljesítménybérrel (ilyen, a mellékletek
szerinti résztevékenység-elszámolás egyébként a piaci
szektorban sincs sehol)
olyan formális, időmennyiségi logikát tükröznek és erőltetnének a hazai szociális ellátó rendszerre, amelyben
fel sem merülnek a hatékony (esetleg költséghatékony!?), minőségi munkavégzés kritériumai (pl. output,
kimeneti mutatók nyomonkövetése...)
Mindezek miatt határozottan és egyértelműen ellenezzük a 3 - 9. mellékletek - akár a jelenlegihez képest részlegesen korrigált formában
történő – bevezetését.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a
– feltételezhetően ezt követően
célként tervezett – ún. feladatfinanszírozás szabályozási logikáját is alapjaiban újra kell
gondolni.
Számunkra csak olyan szabályozási logika fogadható el,
amely nem a szociális ellátás
további elbürokratizálásához,
túlszabályozásához, költségesebbé tételéhez, hanem hatékonyságának és eredményességének a javulásához járul hozzá.
Képzési előírások
(3) Hasonlóan problematikus a tervezet 2. sz. melléklete „A
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben
foglalkoztatottak képesítési előírásai”-ról. Szemben az előzőekkel, itt nem a változtatási/módosítási javaslattal van
elsősorban gond (azzal is), hanem azzal, hogy már a ma
hatályban lévő 2. sz. melléklet is „sok sebből vérzik”, s
nem került sor ennek tisztázó/korrigáló felülvizsgálatára.
Sőt, a változtatások újabb ellentmondásokkal terhelik ezen
előírásokat.
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben
foglalkoztatottak képesítési előírásai” c. melléklet a különböző alágazatokra (ellátási típusokra) irányuló – időben is
változó - főhatósági elvárásoknak, elképzeléseknek, törekvéseknek az összehangolatlan, egységesen át nem gondolt,
az egyes ellátási típusokat tekintve is belső ellentmondásokkal terhelt halmaza, lenyomata. Emiatt oldalakon keresztül lehetne sorolni azokat az indokolatlan ellentmondásokat,
melyek benne tükröződnek.
A minimális korrekciós javaslat az lenne, hogy a képesítések (külön szociális, egészségügyi, nem szakirányú) egyfajta természetes hierarchiájának felállítását követően (felső
fokú, középfokú stb.) egyszerűen meg lennének határozva
az egyes munkakör-csoportokra vonatkozó minimális képesítési feltételek, s ezt követően szerepelnének ellátási formánként és munkakörönként azok a képesítési feltételek,
melyek az általánoshoz képest valamilyen oknál fogva speciális eltérések. Ez áttekinthetőbbé, követhetőbbé tehetné a
jelenlegi előírás-rendszert, a nyilvánvaló ellentmondások
kiszűrődnének.

Tudjuk, hogy ez a melléklet (előírás-rendszer) mennyire
megnehezíti a szolgáltatások kialakítását ott, ahol nem tudnak, vagy csak részlegesen tudnak megfelelni ezeknek az
előírásoknak, illetve, ha túl alacsony a mérce, akkor sokszor leépítések kezdődnek meg ott is, ahol eddig a magasabb végzettségi követelményeknek is megfeleltek. Ráadásul azt is tudjuk, hogy egy magasabban képzett szakember
„drágább”, mint egy alacsonyabban képzett… Ezért a tényleges előrelépést ennek a dilemmának az oldása jelentené,
oly módon, hogy a különböző színtű képesítési előírások
például a következő módon kerülnének besorolásra:
(a táblázatot lásd a következő oldalon!)
Ebben az esetben egyfelől mód lenne a valóban minimális
előírásokat is érvényesíteni akkor, amikor akár normatíva nélkül is egy szolgáltatást működtetni szeretnének (pl. civil szervezet, vagy más szervezet nemállami forrásból), másfelől a magasabb (és drágább) képesítési
elvárásoknak való megfelelési
szándékot is ösztönözhetné a
differenciált finanszírozás.
(Összhangban korábbi észrevételünkkel, vagyis, hogy nem az
időmennyiség-mérés, hanem a
szolgáltatások létrehozatala és
színvonalának emelése lenne a
cél.)
Hatályba lépés
Végül – függetlenül eddigi észrevéteinktől – jeleznénk,
hogy a tervezetnek azon záró rendelkezése, mely szerint a
rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, s egyben a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell: végrehajthatatlan (pl az előírt új személyi feltétekhez ennyi idő
alatt nem lehet alkalmazkodni), indokolatlan és – az amúgy
sem magas fokú – jogbiztonságot tovább rontja. Ezért
mindazon részek esetében, amelyeknél a sűrgősségnek különös oka nincs, javasoljuk a 2006. január 1-i hatályba
lépést.
Budapest, 2005. március 29.
Aczél Ágnes (Családsegítő Szolgálat, Csepel vezető)
Bajzáthné Komár Mária (Gondozási Központ, XX. ker. vezető)
Galambos Pál (Családsegítő Központ, XVII. ker. vezető)
Győri Péter (BMSZKI, Hajléktalanellátók Regionális Módszertani Központja szakmai vezető)
Kártyás Irén (Menhely Alapítvány, Hajléktalanellátók Regionális
Módszertani Központja vezető)
Kecskés Andrea (Idősek otthona Pesti út, Fővárosi Módszertani
Központ)
Keller Ágnes (TECSAKÖ, Családsegítő Szolgálatok Regionális
Módszertani Központja)
Maróthy Márta (Hajléktalanellátók Országos Módszertani Központja vezető)
Pelle József (Budapesti Módszertani Szociális Központ vezető)
Sziszik Erika (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Zugló
vezető)
Skultéty József (Főv. Önkormányzat, Főpolgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Ügyosztály vezető)
Tánczos Éva (Esély Családsegítő Szolgálat, Erzsébetváros vezető)
Zalabai Gáborné (Motíváció Alapítvány elnök)
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Alternatív
javaslat

Minimális képesítési előírások engedélyezési és finanszírozási típusonként

kéntesség tárgya lehet az
A
ellenőrzésnek,
s mint jogviszony nélküli
B
munkavégzés,
illegális munkaviszonynak
Teljes összegű normatívához szükséges minimális képesítési előíráC
minősíthető.
sok
Ez mindenképpen ellenkezik az önkéntesség szellemiségével, de még a terveÉSZREVÉTELEK
zet preambulumával is.
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
(3.) A tervezetben meghatározott körben (a módosító
tervezetéhez (2005. április 1.)
rendelkezések között) megjelenik a gazdasági társaságok által foglalkoztatott önkéntesek kategóriája is.
Amennyiben a tervezet célja a lehetséges visszaélések
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
minimlaizálása, akkor nem az önkénteseket foglalkozMinisztérium 2005. március végén közigazgatási egyeztató civil szervezetek körét, hanem az ilyen eseteket keltetésre bocsátotta a közérdekű önkéntes tevékenységről
lene kiszűrniük, hiszen ez jelentheti az igazi visszaélészóló törvény tervezetét. Az aktuális verzió hosszas elősek alapját.
készítő munka és többszörös civilekkel történő egyezte(4.) Az önkéntesség jogi megítélése kapcsán a tervetés alapján született, amely azonban jelenlegi formájázet több szempontból is helytelen megközelítést alban vélhetően nem teszi lehetővé az önkéntesség társakalmaz:
dalmi megítélésének javítását és megfelelő jogi környe(a.) A tervezet által használt „közérdekű” fogalom
zetének kialakítását. Sőt, a jelenlegi önkéntességi gyahasználata az önkéntes tevékenység jelzőjeként önkorlat ismeretében kifejezetten károsan hat az egyébmagában problematikus, hiszen a polgári jog szabáként kiemelkedő társadalmi fontosságú intézményre.
lyai alapján minden alapítvány valamely közérdekű célAz alábbiakban az önkéntes jogviszonyra vonatkozó
ra jön létre. Amennyiben a tervezetben meghatározott
törvénytervezet előkészítésében közre-működő civil
fogalomhasználat alakul ki, akkor egyfelől lesz a bírószervezetek jelenlegi tervezettel kapcsolatos észrevéteság által közérdekűnek elismert (hiszen bejegyzett) alaleit foglaljuk össze.
pítvány, amely az önkéntesek foglalkoztatása szempont(1.) A tervezetben megfogalmazottak értelmében az eljából mégsem közérdekű? Ezzel egy hasonlóan abszurd
ismert önkéntes jogviszony a tételesen meghatározott
helyzet alakul ki, mint a nem közhasznú közhasznú táralanyi és tárgyi körre szűkülne le. Ez a szűkítő megsaságok esetén.
határozás a későbbi-ekben folyamatosan problémát fog
(b.)
A tervezet megközelítésében az önkéntes foglalokozni, hiszen nap mint nap ismerhetünk majd meg
koztatása
egyfajta jogosultság. Ez azonban téves aakceptálható, ám az előterjesztő által ma még egészen
lapfeltevésből
indul ki, hiszen az önkéntesség önmaegyszerűen nem ismert területeket és alanyi köröket:
gában
létezik
(mint
például az ajándékozás), az nem a
például a környezetvédelem, a rendészet, a katasztrófatörvény
által
létrehozott
jogosultság. Jogosultsághoz
elhárítás, sport, tudomány, kultúra, jogvédelem. E tekinkötni
azt,
ami
természetszerűen
jelen van szektor-, atetben elegendő, ha csak a közhasznú szervezetekről
lanyés
tárgysemlegesen
a
való
életben
- ez minden biszóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§-ában felsoroltakra
zonnyal alkalmatlan jogi szabályozást eredményez. Jogondolunk, amely a jelenlegi tervezetnél szélesebben
gosultsághoz legfeljebb azokat a kedvezményeket,
határozza meg a közhasznú tevékenységek körét. Az
ösztönzőket, juttatásokat lehet kötni, amit az állam
önkéntes tevékenység pedig nyilvánvalóan még ennél
nyújt az általa meghatározott önkéntességi típusoka körnél is bővebben értelmezendő, így a tervezet 5.§
nak és csoportoknak. S arra előírhatók megszorító jogi
(1) bekezdés f) pontjában írt felsorolás teljesen esetszabályok. De magára az önkéntességre, az önkéntes
leges intézménylistát jelent.
státuszra nem. Ez olyan lenne, mintha a közhasznú szer(2.) A tervezet értelmében a civil nonprofit szervezevezetekről szóló törvény nem csak a minősítés feltételetekből csak a közhasznú, kiemelkedően közhasznúak
iről, követelményeiről és a kapcsolódó juttatásokról
foglalkoztathatnak törvényesen önkénteseket. Ebből az
szólt volna, hanem az emberek egyesülési jogát akarta
következik, hogy az eddigi szürke mezőből az „egyszevolna a közhasznúság érdekében szabályozni. Másik
rű” alapítványoknál és egyesületeknél (melyek szápéldával: a Ptk. is csak leírja az ajándékozást, mint jogma kb. 30 ezerre tehető) végzett önkéntes tevékenyviszonyt, nem pedig jogosultsághoz köti.
ség jogi szempontból igen furcsa megítélés alá esne.
(c.)
A tervezet fogalmi köréből hiányzik az önkénA tervezet munkaügyi ellenőrzésről szóló módosításátesség
egyik jelentős fogalmi eleme: „a mások javából világosan kiderül, hogy a nem törvény szerinti önra” végzett tevékenység. Úgy tűnik, mintha a tervezet
Működési engedélyhez szükséges
minimális képesítési előírások
(normatíva nélkül)
Működési engedélyhez szükséges
minimális képesítési előírások
(normatíva nélkül)

Teljes összegű normatívához
szükséges minimális képesítési
előírások
Csökkentett összegű normatívához szükséges minimális
képesítési előírások
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Emelt összegű normatívához szükséges minimális
képesítési előírások
Teljes összegű normatívához szükséges minimális
képesítési előírások
Emelt összegű normatívához szükséges minimális
képesítési előírások

NYILATKOZAT - HÁLÓ
KATZ KATALIN: VISSZAFOJTOTT EMLÉKEZET

egyfajta társadalmi erőforrásként szeretné bevonni az
önkéntességet az állami, önkormányzati közfeladat-ellátásba. Ezzel még akár egyet is lehetne érteni, ha ez nem
járna együtt az önkéntesség fogalmának csorbításával,
ugyanis a „mások javára” nem pusztán annyit jelent,
hogy az önkormányzat vagy egy költségvetési intézmény nyilván „mások javára” szervez önkéntes munkát,
de azt is jelenti, hogy ezt a „mások javára” mozzanatot
soha senkinek nem kell vizsgálnia, minősítenie, megítélnie. Hiszen ez az, ami alapvetően visszaélésekre adhat alapot: egy intézményi függőség viszonyrendszerében az önhaszon, önkiszolgálás, önérdek jól elbújtatható. S ez nem azonos az ellenszolgáltatás nélküliség fogalmi körével.
(d.) Súlyos elvi problémát jelent a tervezetben foglalt önkéntes jogviszony megítélése. Míg ugyanis az
egyesülési jog, a közéletben részvétel, az ajándékozásadományozás, közérdekű kötelezettségvállalás, alapítványtevés és működtetésben feladatvállalás alapvető
jog; addig az ugyanezen tevékenységek részbeni tartalmát jelentő önkéntességre külön jogosultságokat állapít meg és von ki az általános polgári jogok köréből.
A fentiek fényében az önkéntes jogviszony gyakorlati
tapasztalatokra épülő meghatározásának és jogi megítélésének helyes megközelítése a következőkben határozható meg:
(1.) A megállapító, leíró, státusz-jellegű meghatározások, definíciós jogszabályi részek, önkéntes jogviszony szabályai, s az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó általános „védelmi” szabályok (mi nem minősül
ellenszolgáltatásnak vagy jövedelemnek, felelősség
stb.) az önkéntes tevékenység legszélesebb, polgári
jogi szinten széles körére vonatkozzon, míg
(2.) a kedvezmények, juttatások, szervezett és intézményesült önkéntesség követelményei (tehát mindaz,
amelyben az állam nyújt valami pluszt, ösztönöz,
enged, s ezért előír követelményeket) már csak a
közhasznú, kiemelkedően közhasznú civil szervezetekre vonatkozzanak. Az önkéntesség intézménye az
adományozáshoz hasonlóan határozható meg: alapvetően a polgári jogi ajándékozás szabályai irányadóak, viszont ha közhasznú szervezetnek adományozunk, akkor belépnek az adókedvezmények, a
nyilvántartás, igazolás stb. Budapest, 2005. április 1.

DETROIT

DETROIT

„Az emlék nyolcéves koromból, 1955-ből származik.
Egy fiatal lány egy délutáni Talmud-Tóra-leckéről kísért
haza. Az úton gyerekekkel találkoztam, beszélni vagy
játszani akartam velük. Kísérőm elhúzott tőlük: ’Tilos
játszanod velük, ezek cigányok!’ Otthon megkérdeztem
apámat: igaz-e, hogy tilos cigány gyerekekkel játszani,
és miért? ’Nem származásuk szerint választjuk barátainkat!’ – mondta apám – ’Ha kedvesek hozzád, akkor
játszhatsz velük, ha nem, akkor ne. Azt is tudnod kell,
hogy a sorstársaink. A nácik őket is üldözték, mint a
zsidókat. Velem is voltak cigányok a lágerekben.’ A régi
emlék nem hagyott nyugodni, s elkezdtem anyagot keresni a roma holokausztról. Döbbenetemre csak igen
kevés anyagot találtam a Yad Vashem könyvtárában, és
a magyarországi történésekről sem volt említésre méltó
írásmű. A Yad Vashem archívumában a visszaemlékezésekben mégis sokszor
emlegették a romákat.
Mindezek hatására eldöntöttem, hogy ezzel a
kérdéssel fogok foglalkozni. A munka évei alatt rengeteg romát ismertem meg. A múlt
összefolyt a jelennel;
’sorstársaink’ – visszhangoznak bennem apám szavai.” - írja Katz
Katalin, könyvében.
Ez az első összefoglaló
- egyben alapozó - mű
a magyarországi romák
holokauszttörténetéről.
A szerző a túlélők vallomásai alapján rekonstruál, a történeti kutatások és elméleti megközelítések nézőpontjait egyezteti, az emlékezet gátjainak működését is tetten érve.
A könyv a Pont Kiadó roma témájú könyvek sorozatában jelent meg. Bízunk benne, hogy e könyv elolvasása
után a szociálpolitikus szerző neve már nem csak az
ELTE szociális munkás hallgatói számára fog ismerősen
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Balogh László technikus, Bassa Zoltán közgazdász, Benyik Mátyás közgazdász, Bodor Pál író, Böröcz József
szociológus, Breitner Péter szociális munkás, Bruszt
László szociológus, Czeglédi Zsolt szociális munkás,
Csapody Tamás jogász-szociológus, Csillag Gábor
kultúrantropológus, Dudás Krisztián szociális munkás,
Esterházy Péter író, Farkas Péter közgazdász, Fazekas
Mária szociális munkás, Felkai Béla szociális asszisztens, Ferge Zsuzsa szociológus, Fialla Mariann szociális munkás, Fleck Zoltán jogszociológus, Fodor Márk
jogvédő, G. István László költő, Gerencsér Balázs szociológus-közgazdász, Goldmann Márta főiskolai tanár,
Gulybán Tamás szociális munkás, Gurály Zoltán szociológus, Halmi Dezső szociális munkás, Hankiss Elemér szociológus, Havas Gábor szociológus, Hárs Ágnes
közgazdász, Herczog Mária szociológus, Horváth Aladár jogvédő, Horváth Gábor szociális munkás, Horváth Gergő szociológus, Horváth Sándor szociális
munkás, Iványi Gábor lelkész, Jamrik Ágnes pénzügyi
asszisztens, Jávor Benedek adjunktus, Jávor István
szociológus, Jójárt Eszter egyetemi hallgató, Juhász
Géza jogvédő, Juhászné Táncos Rita technikus, Kappel
Hedvig szociális munkás, Kardos Gábor jogász, Kártyás Irén szociális munkás, Kepe Róbert szociális munkás, Kék Ibolya könyvelő, Konok Péter történész, Konrád György író, Kovács Ivetta szociális munkás, Kőszeg
Ferenc,
jogvédő,
Krasznahorkai László író, Krausz
Tamás történész, Kukorelly Endre
író, Lakatos Alinka szociális munkás, Lévay Csaba szociális munkás,
Ligeti György szociológus, Melegh
Attila szociológus, Miletics Marcell szociális munkás, Misetics Bálint diák, Molnár Gézáné újságíró,
Nagy Bandó András humorista,
Parti Nagy Lajos író, Pászti Patrícia szociális munkás, Primuszné
Sára Réka szociális munkás, Radnóti Sándor esztétikaprofesszor,
Répási Viktória szociális munkás,
Schiffer András jogász, Simon
Viola szociális munkás, Szalai Erzsébet szociológus,
Szekeres József szociális munkás, Szikinger István alkotmányjogász, Szilágyi Ákos író, Szucsics Andrea
Zsuzsanna szociális munkás, Tamás Gáspár Miklós
filozófus, Tóth Zelma szociális munkás, Vajda Mihály
filozófus, Venczel Júlia szociális munkás, Vida István
politológus, Vincze Ágnes szociális munkás, Vörös T.
Károly újságíró, Zágoni Miklós fizikus,
az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Pedagógusok Szakszervezete nevében Varga László elnök és Árok Antal alelnök, a Vasas Szakszervezeti Szövetség nevében Balogh
Béla elnök, a Vasutasok Szakszervezete, valamint AzUtcaEmbere – hajléktalan embereket segítő hálózat.
(a nyilatkozathoz a szolidaritas@mail.com-on
lehet csatlakozni – az újonnan csatlakoztak névsorát a
www.azutcaembere.net-en tesszük közzé)

Együttérzésünket fejezzük ki hajléktalan embertársainkkal.
A hajléktalanság mai magyarországi mértéke erkölcsi,
szociális és emberi jogi szempontból is felháborító.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy hajléktalan embertársainknak a kellő szolidaritás hiányában megaláztatásban,
kirekesztettségben, félelemben, a változtatás valós lehetősége nélkül kell élniük, kiszolgáltatva a természeti erőknek valamint esetenként a rendőri és állampolgári erőszaknak.
A jelenlegi helyzetért a rendszerváltás utáni összes kormány felelős. Elismerjük a jelenlegi kormány hajléktalansággal kapcsolatos intézkedéseit, azonban ezek az intézkedésék, valamint a megvalósításukra szánt költségvetési
összegek nem arányosak a probléma nagyságával, annak
valódi kezelésére alkalmatlanok.
Az Alkotmánybíróság 42/2000-es határozata értelmében
az államnak kötelessége hajléktalanság esetén az emberi
életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához
szállásról gondoskodnia. Meggyőződésünk szerint a XXI.
század Európájában az államnak ennél több kötelezettséget kell vállalnia állampolgárai lakhatásával kapcsolatban, de a Magyar Köztársaság jelenleg még ezt sem
teljesíti maradéktalanul: kevés megfelelő szállást tart
fenn. Ezek túlnyomó többsége alkalmatlan családok és
párok befogadására, jelentős részükben olyan rossz körülmények uralkodnak, hogy sokan inkább az utcán
maradnak.
A Magyar Köztársaság az ENSZ
Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában elismerte minden ember
megfelelő életszínvonalhoz való jogát, ideértve a táplálkozást, ruházkodást és lakást. Vállalta, hogy a
rendelkezésére álló valamennyi erőforrás igénybevételével fokozatosan
megvalósítja ennek a jognak teljes
gyakorlását.
Az állam kötelessége tehát, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy valamennyi állampolgárának valós
lehetősége legyen egy szerény, de biztonságot és nyugalmat adó otthonhoz jutnia, mely lehetővé teszi társas
kapcsolatok fenntartását, a tisztálkodást, a munkavállalást
és a pihenést. Jelenleg ennek az eszménynek a megvalósulásához elsősorban nem pénz, hanem a politikai
szándék hiányzik.
A szolidaritás elvét és minden emberi lény méltósághoz
való elidegeníthetetlen jogát szem előtt tartva felszólítjuk
a kormányt és az Országgyűlést, hogy az említett jogi
kötelezettségekkel és az Európai Unió közös céljaként
megfogalmazott társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel összhangban segítse elő átfogó programokkal a hajléktalan emberek társadalomba való visszailleszkedését!
Haladéktalanul hozzon megfelelő intézkedéseket a hajléktalanság megelőzése és csökkentése érdekében!
Budapest, 2005. március 22.
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NYÍLT LEVÉL A KOLDULÁS TILTÁSÁRÓL HOZOTT
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ELLEN

A GYERTYA LÁNGJÁNÁL

Az utóbbi hónapokban több megyeszékhelyen fogalmazódott meg
az a szándék, hogy tiltsák ki a koldusokat a városok központi részeiről. Szegeden és Kaposváron immár hatályos önkormányzati
rendeletek szabályozzák - és minősítik szabálysértésnek - a város
frekventált területein való koldulást, emellett Pécs is hasonló rendelkezések foganatosítására készül.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat elfogadhatatlannak tartja,
hogy a fenti rendeletek a koldulás – mint jelenség - külső megnyilvánulását próbálják büntetni, és nem tesznek intézkedéseket a
szegénységben és kirekesztettségben élő emberek támogatására.
Ezek a rendeletek nem differenciálnak, nem szociális vagy gyermekvédelmi szempontból vagy az emberi méltóság védelmében
születtek, hanem csupán a jelenség látható jeleit próbálják eltüntetni, vagy legalábbis külső, kevésbé észrevehető kerületekbe tolni.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat egyetért a rendezett közösségi együttélést sértő olyan cselekedetek tiltásával, mint például a
zaklató jellegű koldulás, a gyermekkel való koldultatás, vagy a
szervezett koldulás, de úgy véli, hogy a koldulás általános tiltása a
társadalmi kirekesztés egy egészen szélsőséges formája.
Bár a rendeletalkotó városok a szervezett jellegű koldulás, valamint a zaklató jellegű koldulás ellen kívánnak fellépni, az elfogadott rendeletek mégsem tesznek különbséget a koldulás különböző
formái között. A koldulás általános tiltásánál nem érvényesülnek
szociális vagy gyermekvédelmi szempontok, mivel a koldulást
magát és nem annak egyes formáit bünteti a rendeletalkotó. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a közösségi együttélést szabályozó
rendelkezések differenciáltak legyenek, azaz ne a koldulást tegyék
büntethetővé általában, hanem az emberi és személyiségi jogok
közterületen előforduló sérelmét kifogásolják.
A rendeletek figyelmen kívül hagyják azt a szempontot, hogy az
érintettek elemi szintű önfenntartásuk érdekében kényszerülnek
koldulásra. A kiszolgáltatottság megnyilvánulása egy alkotmányos
szinten szociális piacgazdaságként meghatározott államban szabálysértésként nem kezelhető. A tiltó szabályozással kapcsolatosan joggal merül fel a személyiségi és emberi jogok nyílt megsértésének problémája, hiszen a rendeletek lehetőséget teremtenek
arra, hogy a szegényes öltözetű embereket elküldjék a közterületekről így téve teljessé megalázottságukat.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az önkormányzati rendeletek
szociális feladatokat rendeljenek a különböző hatósági intézkedésekhez. Kérdéses számunkra, hogy a koldulás esetleges általános
tiltása esetén érvényesülne-e például az a szabálysértési törvényben rögzített értesítési kötelezettség, amely a gyermekkel való
koldulás esetén a szabálysértési hatóságot a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítésére kötelezi. Fontosnak tartjuk egy olyan
„jelzőrendszer” működtetését, amely figyelemmel kíséri, hogy
teljesülnek-e a szabálysértési törvényben rögzített értesítési kötelezettségek.
A fentiek alapján a Szegénységellenes Hálózat és a nyilatkozat
aláírói arra kérik a rendeleteket már alkalmazó, illetve az arra készülő magyarországi önkormányzatokat, hogy a koldulás általános
tiltását előíró rendeleteket vonják vissza illetve ne fogadják el.

Kedd hajnali 3 óra, nézem a gyertya vidáman táncoló fényét. Na nem a hangulatvilágítás miatt ég a
gyertya, hanem mert hétfőn délelőtt az áramszolgáltató kizárt a rendszerből.
A szakipari kényszervállalkozó mondta, ha kérek a
szomszédaimtól és összedobnak 20.000 forintot
nem köti le a vezetéket, de mire a pénzzel 10 perc
után visszaértem, dolgavégeztével elment, meg sem
várt hogy tudtam-e pénzt szerezni. Sajnos 5 gyerek
mellett egy keresetből nagyon nehéz a közüzemi
számlákat fizetni. Az ünnep miatt párom fizetése
későn érkezett a folyószámlára így már a befizetésem is késve érkezett meg a szolgáltatóhoz. Már
listán voltam.
Kedd hajnal hallgatom a csendet, más, szokatlan.
A halak az akváriumban csocsogják a vizet, kevés
az oxigén. Öntök neki egy nagy kancsóval frisset,
csöpög a hűtőből az olvadó jég. Vajon hogy fogom
az 5 gyerek ruháit kimosni? Iluska jut eszembe a
János vitézből, patakban mossa a ruhákat.
Hallgatózok a hálók felé, neszezést hallok, rohanok
a gyertyával, nehogy a pici a sötétben leguruljon,
hisz még az orromig sem látok. Most átérzem a vakok helyzetét.
Még jó hogy reggel elmennek suliba, oviba, de ha
főzök valamit vajon hűtés nélkül meddig fog elállni? Jaj a tej a kicsinek, csak meg ne savanyodjon. A
boltossal megbeszélem, fagyassza le. Ráér kiolvadni. A kicsi nem óvódás, vele hazajövök. Megáll a
nappaliban.
Se TV, se rádió, se gép? Cumi van? Hát igen ez
most kétértelmű, jól megszívtuk. Töltök egy füles
edénybe tejet. Kezem automatikusan a piezzó gyújtó gombján. Hoppá gyufa kell most. Kedden este
párom telefonál. Megpróbálja soron kívül kikérni a
fizetését, amit csak 16-a tájt szoktak utalni. Majd
holnap reggel meglátjuk, ígérte a titkárnő.
Szerda reggel 8 órától remegve ülök a telefonnál,
csak szólalna már meg.
8:15 csörget a párom, indulhatsz szívem. 65.000-et
vegyél le. Sűlysáp-Nagykáta 20 km, ha 10-ig leérek, még aznap van áram, mondta a telefonba kedvesen az előadó.
Tőlem szokatlan módon nyomom a gázpedált, csak
minél előbb ott legyek.
Délután háromkor újra üzemben a rendszerem,
megy a hűtő, indítom a mosógépet, na majd holnap
porszívózok.
Figyelem a híreket, hisz két napig a parlamenti közvetítésből is kimaradtam, legalább a képviselők
csatáját nem hallottam, hisz onnan a nagy házból
csak a sárdobálás hallik, érdemi munka? Nem látszik.
Ezt a levelet eljuttatom az összes parlamenti képviselőnek.

A MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT
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SZOCKAFÉ A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVRŐL

rek nappali intézményei pályázhatnak szintén modernizálásra. Ennél a pályázatnál is megemlítendő, hogy ami
érvényes az I. Nemzeti Fejlesztési Tervre, hogy a szakma csak annyiban és csak akkor tud támogatásra szert
tenni, ha a foglalkoztatást, a foglalkoztathatóságot szolgálja. Ennek elég kemény következményei vannak, a
bölcsődék esetében, ahol az az eddig meg nem szokott
szemléletváltás szükségeltetik, hogy ezekből a pályázatokból kiindulva nem elsősorban azért fontos a bölcsőde,
mert ott az odajáró gyerekek fejlődnek, és az ott dolgozók hogyan és mit tesznek ezért. Hanem sokkal inkább
fontos, hogy mennyiben és hogyan szolgálják ezek az
intézmények az odajáró gyerekek szüleinek a munkaerőpiaci integrációját. Hasonló érvényes a fogyatékkal élők
illetve a hajléktalan emberek nappali ellátására vonatkozóan is, ahol muszáj, hogy a pályázat tartalmazzon a
foglalkoztatás irányába ható fejlesztéseket, szakmai előrelépéseket. A beruházási pályázatokra 8,4 milliárd forint áll rendelkezésre most, 2004-2006 között. Túl ezen a
két intézkedésen, a jelenlegi I. Nemzeti Fejlesztési Tervben öt operatív program keretein belül történik a végrehajtás, az előbbi kettő, amelyről most beszéltem a Humánerőforrás Operatív Programban van benne. Ezen
kívül még két olyan operatív program van, amely szociális szakembereket szólít meg, az egyik a Regionális
Fejlesztési Operatív Program, ennek az érdekessége,
hogy nem a minisztériumok, nem az ágazatok tervezték
azokat, hanem a regionális fejlesztési ügynökségek és
tanácsok állították össze, párhuzamos tervezési rendszer
jött létre, így nemcsak az ágazatokban történik a tervezés, hanem már a régiókban is. Vagyis ez egy szakember
számára kell, hogy azt jelentse, hogy a minisztériumok
mellett legalább olyan fontos szereplőkké váltak a regionális fejlesztési ügynökségek is. Helyi társadalom fejlesztésére lehetőséget adó pályázat az AVOP – AgrárVidékfejlesztési Operatív Program - keretén belül
több olyan intézkedés van, - intézkedésnek nevezzük azokat a fejlesztési eszközöket, amelyekre pályázat, vagy
pályázatok kerülnek kiírásra, de már egy jól körülhatárolt fejlesztéshez tartoznak. Például az AVOP esetében a
Leader típusú helyi közösségfejlesztést is, helyi partnerségen alapuló fejlesztéseket lehet ide sorolni.
Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervnek tapasztalataként kérdés volt az, hogy a szociális szakma, a szociális típusú
fejlesztések megvethetik-e ott a lábukat? Ehhez szükség
volt arra, hogy a foglalkoztatás viszonylag hangsúlyos
legyen. Ezek a fejlesztések az ún. szürke zónába tartoznak az Unión belül, tehát az uniós szabályok nem szabályozzák egyértelműen azt, hogy támogathatóak, de azt
sem, hogy nem támogathatóak. Ami egyértelműen nem
támogatható az, a lakás, lakhatás célját szolgáló tevékenységek, illetve felújítások. Nem mondja az Európai
Unió, hogy nem fontos az ilyen típusú fejlesztés, de ő
nem támogatja. Ez visszakapcsolódik abba nagyobb
mederbe, ami az uniós szociálpolitikáról szól, visszacsatolódik abba, hogy a szubszidiaritás ilyen típusú értelmezése alapján a szociálpolitika nemzetállami feladat- és
hatáskörben marad. Nagyon óvatos nyitásokat tett ebben
az ügyben az Európai Unió - kétségtelenül tesz. Világo-

A Szociális Szakmai Szövetség Szockafé rendezvénysorozatának márciusi programja során a II. Nemzeti Fejlesztési Tervről beszélgettünk Márkus Ágnessel és
Sziklai Istvánnal.
Sziklai István: Amikor a beszélgetésre készültem, azon
gondolkodtam, hogy mennyit mondjak el az előzményekből, az I. Nemzeti Fejlesztési Tervről, amely 2006ban ér majd véget. Azon is gondolkoztam, hogy mennyit
mondjak el a dolog hátteréül szolgáló és az Európai Unióban zajló stratégiákról, a különféle folyamatokról.
Mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy megértsük, a
szociális területnek milyen esélyei, lehetőségei vannak
és lesznek a Nemzeti Fejlesztési Tervben. De mindkettő
önmagában is megérne egy-egy beszélgetést.
Azzal, hogy az Unió tagjaivá váltunk, tény, hogy sok
pénz jön Magyarországra, amit fejlesztésekre lehet fordítani. Az első Nemzeti Fejlesztési Tervet nézve – fontos hozzátenni, hogy az Unió, így ezek a támogatások is,
hétéves ciklusokban kerülnek tervezésre – Magyarország 2004-ben csatlakozott ahhoz a ciklushoz, amely
2006 végéig tart, nagyságrendileg az mondható el, hogy
a 2004-2006-os fejlesztési tervben úgy 1.100 milliárd
forintnyi fejlesztés fog megvalósulni. Ezek a fejlesztések
a gazdasági versenyképesség növelése – tehát a kis- és
középvállalkozások- támogatásától kezdve az informatikai beruházásokon át, mondjuk a szociális munkások
képzéséig, mindent tartalmaz.
A következő ilyen programozási periódus 2007. január
elsejétől fog kezdődni és 2013.december 31-ig tart majd.
Sokkal több forrás áll majd a rendelkezésre, az előzetes
számítások szerint is – ezek korántsem végleges adatok,
hiszen a tárgyalások még most is zajlanak Brüsszelben –
13 és 15 ezer milliárd forint között mozognak a hétéves
ciklusra nézve.
Az első Nemzeti Fejlesztési Tervről talán annyit érdemes tudni, hogy a szociális szakembereknek is van keresni valójuk, az akkori minisztérium két intézkedést tudott tervezni, az egyik egy Európai Szociális Alap típusú, ami foglalkoztatást, képzést támogat. Olyan típusú
képzések, együttműködési hálózatok létrehozását támogatja, amelyek hozzásegítenek bennünket szakembereket
ahhoz, hogy az ügyfelek/kliensek munkaerőpiaci integrációja, foglalkoztathatósága hatékonyabb legyen. A másik intézkedés amely beruházási intézkedés, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap – társfinanszírozott – ez azt
jelenti, hogy az Európai Unió minden egyes magyar forinthoz, másik hármat tesz hozzá. A hazai forrás zöme
központi költségvetési forrás, az ESZA típusú képzési
támogatásnál teljes egészében központi költségvetésből
finanszírozott, a beruházási, tehát az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból támogatott esetében pedig 6%-nyi
önrész szükséges a pályázóktól, amely 6 % természetben
is elszámolható. A beruházás, a bölcsődék és a hozzájuk
kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátást nyújtó gyermekintézmények, mint házi gyermek-felügyelet fejlesztését, bővítését teszik lehetővé valamint fogyatékossággal élők nappali intézményei, illetve hajléktalan embe10
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san látszik, hogy a szociális szolgáltató-rendszerünk legnagyobb problémája, pontosan ez a típusú amortizáció
és a nem megfelelő állapotú, állagú épületek kiváltása.
Némi kibúvó azért van, de ezek nem a szociális területet
szólítják meg, területfejlesztés esetében, ha egy elhagyott postaépület vagy iskolaépület van, amelynek a közösségi típusú újrahasznosítása meg tud történni, ezt támogatja az unió. A közösségi cél jelentheti azt, hogy ez
egy idősek számára létrehozott közösségi intézmény, ha
a helyi társadalomban az idősek dominálnak. Jellemző
módon a szociális szakemberek – és ez az I. Nemzeti
Fejlesztési Terv tapasztalata – gyakran nem ismerik ezeket a pályázatokat, sokszor azt érzik, hogy a pályázatok
meghaladják az erejüket gyakran finanszírozási szempontból is és sok esetben a projekt-szerű gondolkodás is
hiányzik a szakmánkból. A II. Nemzeti Fejlesztési
Terv nagyobb volumenű, ezt lehet érzékelni a pénzekből, - hivatalos terminusban II. Európa Terv - , ennek a
tervezése már elindult. A magyar kormány már döntött
arról egy tavalyi kormányhatározatában, hogy először is
kell készíteni egy Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót, vagyis ne csak arról beszéljünk amit az I. Nemzeti Fejlesztési Terv esetében tettünk, hogy csak azokról
a fejlesztésekről vetünk számot, amelyek uniós társfinanszírozásra jogosultak, hanem most vegyük számba
mindazon fejlesztéseket, amelyekre szükség van. Tudjuk, hogy ezeknek csak egy része lesz társfinanszírozható az európai unió által, de egyelőre még széles tervezést
folytatunk. Ennek munkálatai jelenleg is zajlanak, amit
talán már lehet ismerni az az, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács elé a kormány már odavitt egy anyagot,
amelyben leírta azt, hogy a következő 2007-13-as ciklusra milyen fejlesztési elképzelései vannak Magyarország jövőjét illetően. Ezeknek most zajlik a véleményezése. Ebből az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióból idén őszre kerül kialakításra a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv, amit nem így hívnak, az az ország-stratégia amely már az uniós forrásokra fog fókuszálni. Arról,
hogy melyek lesznek az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez
hasonlóan azok az operatív programok, tömbök, és az
ezek mögött álló intézmények, erről még nem született
döntés, még korai is lenne. Annyit lehet látni, hogy a régióknak minden jel szerint nagyobb lesz a szerepe, mint
az I. Nemzeti Fejlesztési Tervben, ahol egyetlen Regionális Operatív Program volt, amely mind a hét régió feladatait összesűrítette. A következő periódusban igen erős elképzelés az, hogy minden egyes régiónak legyen
egy önálló operatív programja. Tehát még hangsúlyosabb lesz az, hogy a régió tervezési munkálataiba kapcsolódjanak be a szociális területről is.
Jelenleg az unión belül is zajlik egy nagyon fontos folyamat, amelyet jó lenne, ha a civil szervezetek is megpróbálnának befolyásolni – a 3Sz az EAPN-en keresztül
is akár -, azért fontos ez a dolog, mert újra lebeg, kérdésessé vált az, hogy a következő hétéves periódusban a
szociális terület hogyan és miképpen lesz jogosult támogatásra. Az unió fejlesztési stratégiáját a lisszaboni dokumentumon túl, a fenntartható fejlődés kérdése határozza meg. A lisszaboni stratégiára figyel mindenki, a-

mit tudunk, hogy az unió legyen a világ legversenyképesebb gazdasága, mindezt tudásalapú gazdasággal tegye
meg és a munkahely mellett valami nagyobb társadalmi
kohézió elérésével. 2010-re szeretné ezt elérni, mindenféle indikátorokat is rendelt e mögé, pl.: a foglalkoztatási
rátát mennyire kell felemelni. Most 2005-ben és 2004.
második félévében elindult ennek a lisszaboni stratégiának a felülvizsgálata. Született egy értékelés, de emellett
mindenki arra figyel amelyet egy Vim Kok nevű szakértő, volt holland miniszterelnök készített. Ami azt mondja, hogy nagy baj van, az unió afelé tart, hogy nem fogja
teljesíteni az eredeti lisszaboni célkitűzéseket, újra kell
gondolni a stratégiát és ebben két dolog van benne: növekedés és munkahely. A gazdasági versenyképesség,
foglalkoztatáspolitika társadalmi kohézió és környezetvédelem, akkor ebből kettőt ragad ki a másik kettőről
nem beszél. Úgy tűnik, hogy igen komoly annak a veszélye, hogy majd a következő tervezési periódusban, - a
keretszabályok kialakítása jelenleg is zajlik -, az ezekre
a lisszaboni célokra fog épülni. Ha a társadalmi kohézió
itt kiszorul, ennek lesz ilyen típusú ára, mindenki egészen pontosan tudja ezt, ezért igen komoly viták zajlanak. Igen érdekes az, hogy az újonnan csatlakozott tíz
tagállam korán sincs azonos platformon. Egy részük
egyetért azzal amit a Kok jelentés mond, és ez megerősíti az új európai biztos Barosso jelentése is, aki szintén
azt mondja, hogy versenyképesség és foglalkoztatás, ezek majd magukkal hozzák a kohéziót és erősíteni fogják azzal, hogy becsorognak az eredmények és a fejlesztések, ha tartósan fenntartható fejlődési pályára sikerül
állítani a gazdaságot. A II. Fejlesztési tervet az Unió úgy
fogja befolyásolni, hogy minden tagállam számára közösen egy Stratégiai Referencia Keretet hív életre, ez
egy olyan dokumentum lesz amelyben a bizottság vázolja azt, hogy szerinte az egyes tagállamoknak mire van
szüksége ahhoz, hogy a foglalkoztatás és gazdasági versenyképesség növelhető legyen. Számunkra egyfelől támadnunk kell azt, hogy a társadalmi kohézió az csak valami olyasmi amely az újraelosztás eszközével működik,
operál. Ha tudjuk úgy fordítani a saját eszközrendszerünket, mint ami aktívan hozzájárul a gazdasági versenyképességhez, tehát aktív szociálpolitikára van szükség amelynek igen komoly következményei vannak. A társadalmi kohéziót a II. Európa Tervben kétféle megközelítésben szeretnénk viszontlátni: van egyfelől egy szempontrendszer amiről azt mondjuk, hogy függetlenül attól,
hogy milyen típusú fejlesztésről van szó, érvényesíteni
kell. Ismerős lesz, ha azt mondom, hogy az esélyegyenlőségi szempontok, az egyenlő bánásmód elvének horizontális elvekről van itt szó. Mi ilyen horizontális elvnek tekintjük:
a jó kormányzás elvét,
a partnerség elvét,
a hozzáférés elvét,
a megelőzés elvét,
a fősodorba helyezés elvét, illetve
a területi felzárkózás elvét.
Amikor azt mondjuk, hogy vertikális beavatkozásokra
is szükség van, olyan fejlesztéseket tervezünk, amelyek11
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ről azt gondoljuk, hogy nekünk szociális szakemberekként kell terveznünk. A tervezés elején tartunk és igen
komoly társadalmi egyeztetést szeretnénk ezeken a területeken folytatni. A vertikális intézkedések, leendő fejlesztések nincsenek teljesen kibontva, most zajlanak
még az egyezetések. Mi már megfogalmaztunk üzeneteket, arról gondolkodva, hogy például a foglalkoztatáspolitika területén minek és hogyan is kellene megtörténnie.
A dologban az a jó, hogy ez hasonlóan a Foglalkoztatási
és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
is megfogalmazta az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányában. A foglalkoztatáspolitika esetében ez pontosan arról szól, hogy általában széles értelemben a szociális ellátórendszert hogyan
lehet megváltoztatni annak érdekében, hogy a foglalkoztatás irányába hasson. Ebben elindult egyfajta közeledés
– tudom, hogy a 3Sz a közelmúltban szervezett konferenciát ebben a témában – szeretnénk, ha az I. Nemzeti
Fejlesztési Tervhez képest, az II. Nemzeti Fejlesztési
Terv szemléletében komplex fejlesztésekről legyen szó,
ágazatközi együttműködések legyenek, a saját szakmánkat próbáljuk meg nyitni ilyen együttműködések felé.
Márkus Ágnes: Két éve a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben dolgozom. Előtte olyan tizenegynéhány évig - családsegítő szolgálatból indulva - tíz évet
vidéken töltöttem, és elsősorban vidékfejlesztési programokban dolgoztam. A regionalitás álcája alatt én olyan
típusú problémákról beszélnék, amelyek a szakmánk alapvető problémái, értve ezalatt a szociális ellátórendszerünk és intézményrendszerünk problematikáját és értve alatta a szociális szakemberek működési problematikáit. A területi különbségek mérséklése alapvetően a
Európai Unió támogatási logikájának az egyik alapja. A
Strukturális Alapok és Kohéziós Alapok támogatási logikája arról szól, hogy az EU-n belül megjelenő területi
különbségeket mérsékelni szeretné. A közelmúltban általam vezetett fejlesztési munka nagyon jó példa lehet,
amely 2001-ben érte el a csúcspontját, hiszen a NyugatDunántúli Régióban akkor került elfogadásra a Regionális Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepció, melynek vezető szakértője voltam. Ez azért érdekes, mert egyrészt a
Nyugat-Dunántúli Régióról azt tudjuk, hogy az ország egyik legjobb helyzetű vidéke. Egészen pontosan kiderült
a helyzetelemzésből, hogy léteznek bizonyos területi
zárványok, vagy belső perifériák, amire Sziklai István is
utalt már, de ennél sokkal érdekesebb a szociális szakemberek számára, hogy az ellátórendszer kiépültsége
szempontjából éles különbségek vannak. A legkevésbé
kiépült ellátórendszer Győr-Moson-Sopron megyében
volt, pontosan azért mert ott a döntéshozók és a szakemberek fejében is megvolt az, hogy itt úgyis kevesebb a
rászoruló – nincs szükség ellátásokra. Mindez azt jelenti,
hogy azon települések száma, ahol semmiféle szociális
alapellátás nem működött, ebben a megyében volt a legmagasabb. Sajátos az, hogy pontosan láthatóvá váltak
ebben a megyében is azok a belső zárványok, amelyek
kiesnek a főáramból. Emellett Budapest környékén is
vannak olyan térségek, települések, ahonnan nagyon nehéz bejárni Budapestre dolgozni, például Ráckeve kör-

nyékén lévő településekről. Számos kutatás készült ebben a témában (például Simonyi Ágnes vezetésével).
Mindezek a kutatások azt bizonyítják, hogy az ilyen zárványokon, Kelet-Magyarországot megközelítő állapotok
uralkodnak. Mindebből világosan látszik, hogy a gazdasági fejlődés pozitívumai nem csorognak le, illetve a területi egyenlőtlenségeket figyelembe véve, nem egyenlő
módon csorognak le az egyes területekre. A GDP növekedésével nem oldódnak meg automatikusan a problémák. Az általam említett program során számos lépés
történt. Az egyik lépés az volt, hogy szakértői cégeknek
megbízásokat adtak arra, hogy pl. foglalkoztatás szempontjából jobban fókuszálva a fiatalokra, nézzék meg
hogy melyek a foglalkoztatás fejlesztésének szükséges
lépései. Amikor szociális szakemberként azon aggódunk, hogy milyen a normatív finanszírozása az intézményünknek, sokszor a célokat és az eszközöket keverjük össze, mi magunk. Nem azon gondolkodunk, hogy
az adott településen mennyi forrás áll rendelkezésre az
önkormányzatnál, és ebből milyen intézményrendszert
működtet, és hogyan lehetne ezt jobban felhasználni, hanem azon harcolunk, hogy a saját intézményünk forrásai
bővüljenek és ez igazából sok esetben köszönő viszonyban sincs azzal, hogy milyen típusú problémák vannak
az adott településen és milyen típusú szükségletek fogalmazódnak meg. A Regionális Operatív Programról – a
régiók szemével nézve – az látszik, hogy olyan intézkedések kerültek bele, amelyeket egyetlen tárca sem fogadott be magához. Ennek a hozadéka, hogy a fejlesztések
fókuszáltak arra, hogy a problémák nem az ágazati intézmények határánál állnak meg, hanem települési, kistérségi szinten jellegzetes problémák jelennek meg, amelyekre helyi szinten kellene helyi megoldásokat találni. Egyetértek Sziklai Istvánnal abban, hogy a szociálpolitikát ne az újraelosztás rendszereként közelítsük meg.
A tervezés szintjén is gondoljuk valamit arról, hogy milyen társadalom az, amelyben élünk. Itt ér össze a szociálpolitika és a tervezés. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben azt a szakmai programot próbálom
igazgatni, amely a II. Európa tervet, a tervezést támogatja. Sziklai István elmondta az ágazatra vonatkozó kérdéseket és azt, hogy kormányzati szinten milyen intézkedések vannak. Azt gondolom, hogy ennek vannak más
szintjei is. Egyrészt itt Sziklai István képviseli a szakértői szintet, amelyek minden egyes tárcánál jelen vannak.
Az egyes régióknak is megvannak a tervezői, a már említett tavalyi kormányhatározat arról rendelkezik, hogy a
két szint egyenrangú a tervezésben.
Fontos döntéshozói csatorna a Regionális Fejlesztési
Tanácsok csatornája, a hét régióban vannak döntések az
adott régióban: egyrészt a forráselosztás kérdésében,
másrészt pontosan ugyanúgy zajlik az előkészítés és a
döntési mechanizmus. A tárcák döntési joggal személyeket delegálnak, de többségben vannak a helyi döntéshozók. A civil szféra szintje nagyon fontos, de regionális
szinten gyakorlatilag nincsen képviselve az ágazat. Ez azért kiemelendő, mert a Területfejlesztési törvény kistérségi, megyei és regionális szinten is előírta a civil egyeztető fórumok létrehozását, s amelyek meg is alakul12
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TÍZ LÉPÉS
A GYERMEKSZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSÁÉRT

tak. Sajnálatos, hogy szakmánk ezekben nincs jelen. Az
a tervezői hálózat, amely
létrejött a Regionális Fejlesztési Ügynökségek. A
folyamat már korábban megkezdődött. Az elmúlt másfél
évben elkészült minden régió
helyzetelemzése, elkészültek
a kistérségi szintű bontással,
amelyek az ellátórendszerre
vonatkozó adatokat tartalmazzák ezek elérhetőek az
NCSSZI honlapján és a 3Sz
honlapján is. E dokumentumokban olyan következtetésekre jutottunk, amelyek alkalmassá teszik ezeket a dokumentumokat és a kollégáinkat is arra, hogy a régiók
számára megfogalmazzanak olyan
specifikus célcsoportokat, ami az
adott régióra nézve jellegzetes.
Nagyon pontosan specifikálva
lettek azok a problémák amelyek
jellegzetesen csak az adott területre jellemzőek, amire azt tudjuk mondani a regionális tervezőknek és döntéshozóknak, hogy
e témák miatt nem maradhat csupán ágazati felelősség alatt a szolgáltatási rendszer, tehát a régiókban is kell erre forrást biztosítani. Úgy látszik, hogy a magyar
tervezés abba az irányba megy,
hogy várhatóan nem egy Regionális Operatív Program lesz, hanem
minden régiónak lesz egy saját
Regionális Operatív programja,
ami az Európai Regionális Fejlesztési Alap típusú program lesz.
Mind a 7 régió tud olyan fejlesztéseket
megfogalmazni, ami ott, helyben nagyon fontos. Ebben a folyamatban az
elmúlt másfél év során, minden régióban a Regionális Forrásközponthoz
telepítettük ezt a feladatot, illetve a kollégáinkat ott alkalmazzák. Minden régióban 10-20 rendezvény zajlott e témában. Érdekes módon éppen a Központirégió a leggyengébb e téren, mert itt
olyan elképesztő a specializáció, hogy
az teljesen ellent mond mindazoknak az
alapelveknek, amelyekről a szakmánk
szól.
A vitaindítókat vita követte, melynek során szóba került a szakmai együttműködés és koordináció kérdése valamint a
szociális ellátórendszer sajátosságai is.

A CPAG (Child Poverty Action Group =
Gyermekszegénység Elleni Akciócsoport,
Nagy-Britannia) memoranduma
Az utóbbi időben tapasztalt csökkenés ellenére, a
gyermekszegénység aránya még mindig aggasztóan magas, mind történelmi, mind európai viszonylatban. A jövedelmi egyenlőtlenségben eddig nem
következett be csökkenés. Egy sikeres és tisztességes modern társadalom építésének fontos sarokköve a gyermekszegénység problémájának megoldása. Az esélyegyenlőtlenség és a szegénység
magas aránya nemcsak a gyermekek megfelelő
fejlődését, de a társadalmi és gazdasági jólétet és
haladást is veszélyezteti. A CPAG által kidolgozott
10 fő reformtörekvés bármelyikének megvalósulása a gyermekszegénység fölszámolásához vihet
közelebb bennünket.
(1) Minden politikai párt kötelezze el magát a
gyermekszegénység fölszámolása mellett!
A gyermekszegénység fölszámolásának jelentősége nem megkérdőjelezhető – ennek bizonyítékaként szembesülünk a szegénység negatív következményeivel, amelyek nemcsak a gyermekkort, de a későbbi életkilátásokat is befolyásolják. A gyermekszegénység fölszámolását ezért
kihívásnak kell tekinteni, ahol egyre jobban kell
teljesíteni, egyre gyorsabban és egyre távolabb
kell eljutni. A CPAG e kihívás mentén szólítja
meg és ösztönzi az egyes politikai pártokat arra,
hogy kötelezzék el magukat a gyermekszegénység fölszámolása mellett: a cél nem, csupán az
eszközök és megvalósíthatósági stratégia lehet
vita tárgya.
(2) Szegénység-mentességi politikát! - Szülessenek a gyermekszegénység megszüntetését célul kitűző szakpolitikai irányelvek!
A szegénység komplex, sokoldalú probléma.
Így a megoldásai is azok. Számos szakpolitikai irányelv – többek között az oktatásban, a lakáspolitikában, az egészségügyben és a közlekedésben – hordozza a lehetőségét annak, hogy valós befolyással
legyen a gyermekszegénység alakulására.
A CPAG javasolja, hogy minden új szakpolitikai koncepciót előzzön meg egy szegénységi hatásfelmérés, és a kormány is
kezelje ezt központi jelentőségű kérdésnek. A szegénység elleni küzdelmet nem
érintő szakpolitikákat úgy kell átalakítani,
hogy azok biztosan kezeljék e problémát.
(3.) Kövesse a gyermekek után járó támogatás és adókedvezmény kombinált
értéke az árak vagy a jövedelmek növekedését! Maximalizáljuk a gyermekek után járó támogatást!
A támogatások és adókedvezmények relatív értékének megtartásához alapvetően
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fontos a szinten tartásuk. Ahhoz, hogy valódi haladást
érjünk el a gyermekszegénység felszámolásában, a gyermekek után járó támogatások értékének egy bizonyos idő
után meg kell haladnia vagy az árak, vagy a jövedelmek
növekedését. A gyermekek után járó támogatás egy olyan, szinte univerzálisnak mondható támogatás, amelynek rendszere mentes a gyermekek után járó adókedvezményeket terhelő adminisztratív és technikai nehézségektől, s ezért létfontosságú szerepet játszik a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Az alapvető célkitűzés ezzel
kapcsolatban tehát a gyermekek után járó támogatás maximalizálása. Ez egyben fontos kilométerköve lehet a
gyermekek után járó támogatások növelésére irányuló országos konszenzus kialakításának.
(4) A gyermekeknek járó támogatásokkal összhangban
kell növelni a felnőtteknek járó támogatások összegét!
Az utóbbi időben végre a figyelem középpontjába kerültek a gyermekek után járó támogatások, de nem szabad
elfelejteni, hogy ezek a támogatások nem elszigetelten léteznek. Ebben a kérdésben a család jövedelmét kell figyelembe venni, így a felnőtteknek járó támogatások kérdése
sem elhanyagolható. Azáltal, hogy a jövedelempótló támogatások mértéke folyamatosan és kizárólag
az árakhoz igazodott, a támogatások reálértéke
lecsökkent. Így ezek a bevételek a család számára valójában alacsonyabbak, mint ahogy első
látásra – a gyermekek után járó támogatás alapján – tűnnek. Figyelembe kell venni a gyermektelen felnőttek helyzetét is. Ebben a csoportban
a szegénység enyhítését célzó törekvések figyelmen kívül hagytak lényeges szempontokat –
például azoknak a nőknek a helyzetét, akik már
a terhessé váláskor támogatásból éltek – ennél a
csoportnál alacsonyabb az átlagos születési súly,
így ennek hosszú távú következményeivel is
számolni kell.
(5) Adókedvezmény-reformot! Biztosítani kell,
hogy a támogatások megfelelő összegben, megfelelő
személyekhez, megfelelő időben kerüljenek!
Az adókedvezmények bevezetése sokat lendített a gyermekszegénység visszaszorításában, de ami alapvetően
fontos, az ennek a helyi adópolitikában, illetve közigazgatásban való alkalmazása. Gyakran előfordul, hogy az adókedvezmények és a támogatások lehetőségével nem élnek az arra jogosultak, illetve az adó-túlfizetés visszatérítése indokolatlanul magas. Ez nemhogy nem képes megelőzni a problémát, de kifejezetten létrehozza azt. A kormánynak a szegénység-ellenes célok elérését szem előtt
tartva kell döntenie az éves adókedvezmények megállapításáról.
(6) Minden gyermek számára biztosítani kell az oktatási
feltételek – étkezések, iskolai egyenruha (≈ ruházkodás),
foglalkozások – elérhetőségét!
A gyermekvédelmi szakpolitikai döntéseket oda kell
összpontosítani, ahol az elszegényedés következményei
és velejárói a legkíméletlenebbül éreztetik hatásukat a
gyermekek számára, ahol a gyerekek a leginkább érzik
magukat megbélyegezettnek: az iskolára. Annak ellenére,
hogy az iskola lehetőséget és teret biztosít a gyermeksze-

génység felszámolását célzó intézkedéseknek, legtöbbször az úgynevezett rejtett költségek (pl. kirándulások,
programok, étkezések) azok, amik elválasztják a szegényebb gyerekeket társaiktól. Ez egyrészt kihangsúlyozza
a gyerekek szegénységét, másrészt megfosztja őket azoktól a lehetőségektől, amelyek a többség számára adottak.
A kormányzat feladata –, hogy mind központi, mind helyi
szinten – közbelépjen és elérje azt, hogy a szegénység hatásainak mérséklése, illetve a legszegényebb szülőkre háruló iskolai terhek csökkentése által az iskola egy pozitív,
védelmező közeget biztosíthasson a szegényebb gyerekek
számára.
(7) Az Egyesült Királyság minden polgára számára biztosítani kell a támogatásra való jogosultságot – a bevándorlói státuszra tekintet nélkül!
Az Egyesült Királyságban élő bevándorlók gyerekei közül nagyon sokan nem részesülnek az ott születettekkel azonos elbánásban. Ez szűk látókörű és helytelen. A menedékjogra váró gyermekes családok helyzete a legszélsőségesebb, de a jelenlegi támogatási szabályok és feltételek,
más bevándorlói csoportokat is hátrányos helyzetbe szorítanak. Azok a menedékjogok kérő bevándorlók, akik
gyakran a legveszélyesebb és kétségbe ejtőbb
életfeltételekből menekültek az Egyesült Királyságba, általában kisebb mértékű támogatásra
jogosultak, mint az EK állampolgárai, ráadásul
munkát vállalni sincs lehetőségük. A kérelmek
elbírálása során elkülönítve kellene kezelni azoknak az ügyét, akik számára a menedékjogot
az állam megtagadja, és azokét, akik - családként - anyagi támogatást kapnak. E két kérdést
egymástól nem elkülönülten kezelni egyrészt
morálisan elítélhető, másrészt nemkívánatos
eredményre is vezethet: a bűnözés melegágya
lehet. A kormánynak feladatként kell kezelnie
ennek az igazságtalan és hátrányos struktúrának
a fölszámolását, és a bevándorlók számára is
ugyanolyan a jogokat kell biztosítani a munkavállalás és
a társadalmi jólét terén, mint a többségnek.
(8) Nemcsak több, de jobb munkahelyeket!
Annak ellenére, hogy a jelenlegi foglalkoztatottsági arány
minden idők legmagasabbjának mondható, és a munkaerő
iránti kereslet is egyre fokozottabb, továbbá, hogy a
Nagy-Britanniában élő, jövedelmi szegénységben szenvedő gyerekek fele olyan háztartásban él, ahol egy vagy akár mindkét szülőnek van fizetett munkája, mégis a munka önmagában nem jelenti a megfelelő mértékű jövedelem garanciáját. A foglalkoztatottság növelésével el kell
érni azt, hogy az új belépők jövedelme folyamatosan
meghaladja a minimálbér inflációjának növekedését, és
csökkentse a kiugró mértékű bérezési egyenlőtlenségeket.
A szakpolitikának szem előtt kell tartania a foglalkoztatás
minőségének javítását, több erőfeszítést kell tennie, hogy
javítsa a munkavállalók helyzetét és lehetőségeit: nem
elég a munkavállalókat a munkahelyeknek megfeleltetni,
fordítva is így kell lennie: a munkahelyeket kellene az
emberekhez igazítani.
(9) Felhasználó-barát, egyetemes, magas szintű gyermekgondozást!
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sok, valamint az aukció képei jelenleg is megtekinthetők
a www.refomix.hu oldal hírei között.
3. Egyetemi hallgatók a hajléktalanokért
A Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete, A
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala, a szociológus
hallgatók és a „hatvanis” szakkollégisták közös gyűjtést
szerveztek a hajléktalanok téli krízisellátásának segítésére, melyre 57.000 forint folyt be. A nagy forgalmú egyetem aulájában az Egyesület tagjai gyűjtöttek adományokat, 3 héten keresztül.
4. Egy éjszaka a hajléktalanokért
Az országos programhoz kapcsolódva, második alkalommal hirdettük meg az akciót. A program célja, hogy egész
éjszakás virrasztás mellett legalább egy éjszakára sorsközösséget vállaljunk azokkal, akiknek ilyenkor valóban
nincs hová hazatérniük. Az est fővédnökségét Halász D.
János, Debrecen Város Alpolgármestere vállalta. A téli
mérsékelten hideg időjárás néhány „civilt” és több száz
hajléktalan embert vonzott a helyszínre. Az est egyik különlegességeként Oscar Wilde „A Boldog Herceg” című,
művét tekinthették meg a jelen lévők a hatfős budapesti
AHA Színház - Hajléktalan Színpad előadásában. A 3 éve működő színházat Füsti-Molnár Sándor szociális segítő alapította.
Az est folyamán volt fáklyagyújtás, megnyitó (Varga
Sándor), önkormányzati köszöntő (Szilágyi László), (Figeczki Tamás), meditáció (Vad Zsigmond), az elhunyt
hajléktalanok emlékére felállított kopjafa megkoszorúzása, a Debreceni Egyetem hallgatói által gyűjtött adomány
átadása (Dr. Bujalos István), az AHA Színpad – Budapesti Hajléktalan Színház előadása és szendvicsosztás.
5. Önkéntes képzés a Református Nagytemplomi Egyházkerület diakónusainak
A képzés célja: alapszintű ismeretek átadása a szociális
munkáról és a hajléktalanok ellátásáról annak érdekében,
hogy az önkéntes a segítő rendszerben tudja elhelyezni
tevékenységét, illetve betekintése legyen a segítő kommunikációba.
6. Tipp újság adománygyűjtő akciója
A Hajdú-Bihari Napló nemes akcióját örömmel fogadtuk, melynek keretében 3 teherautónyi ruha, cipő, játék és
tartós élelmiszer gyűlt össze.
7. „Az angyal énekel…”
Hagyományos jótékonysági Karácsonyi Koncert a Szent
Anna Székesegyházban. Idén Pitti Katalin Liszt-díjas
operaénekes és Virágh András Liszt-díjas orgonaművész „Az angyal énekel” című karácsonyváró hangversenyét hallhatták az érdeklődők. A belépőjegyek 50%ával a koncertet látogatók a hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatták.
Konklúzió: A rendezvénysorozat elérte a célját, megérte
a belefektetett rengeteg energiát plusz-munkát. Megmozdult a város. Ajánlani tudjuk az ország többi nagyobb intézményének is: a közös szervezőmunka stábépítésre, közösségfejlesztésre is felhasználható. Nem mindegy, milyen a szociális munka társadalmi háttere; befogadó attitűdök nélkül az integráció pusztán hiú ábránd marad.
SZEMERÉDY ZSOLT & BAKOS PÉTER
peter_bakos@refomix.hu

A szegénységellenes stratégia számára alapvető jelentőségű a magas szakmai színvonalú gyermekgondozás elérhetőségének kiszélesítése: a jó gyermekgondozás nem
csak az oktatási és személyiségfejlődési hátrányok vagy a
szegénység hatásainak megváltoztatására teremt esélyt,
de a szülők számára is lehetőséget teremt arra, hogy újra
munkába állhassanak, vagy a jövedelmük növelése érdekében hosszabb munkaidőben dolgozhassanak. A gyermekgondozás magas költségei azonban leginkább a szülőket terhelik, miközben az ellátás a legszegényebb területeken a leghiányosabb és legrosszabb. Bár a hosszú
távú megoldás általános: ingyenességet kell biztosítani a
gyermekgondozást igénybevevőnek, elkezdenünk már
most kell.
(10) Csökkenteni kell a szegény családokat aránytalan
mértékben sújtó adónemeket!
A szegények arányosan több adót fizetnek, mint a gazdagok. A regresszív adók jelentik egyrészt a tanácsi adókat,
másrészt a közvetett fogyasztási adókat, mint például az
ÁFÁ-t. Ez nemcsak hogy teljesen ellentétes a szegénységellenes törekvésekkel, hanem a jelenleg igen erős támogatottságot élvező, progresszív adórendszerrel is. A
kormány feladata annak biztosítása, hogy az adóterhek
mindenkor arányban álljanak a fizetőképességgel.
CPAG ( = CHILD POVERTY ACTION GROUP)
(= Gyermekszegénység Elleni Akciócsoport, Nagy-Britannia)
http://www.cpag.org.uk/publications/extracts/CPAG-Manifesto-2005.pdf

REFOMIX A HAJLÉKTALANOKÉRT
(Debrecen, 2004. őszi kampány - kivonat a beszámolóból)
„Akinek pedig van miből élnie e világon
és elnézni, hogy az ő atyafia szükségben van
és elzárja attól az ő szívét
miképpen marad meg abban az Isten szeretete.
Ne szóval szeressünk, s ne nyelvével
Hanem cselekedettel és valósággal.”
(János első levele)

1. Aukció az otthontalanokért
Debrecenben, az elmúlt évben is a Dobozi utcai Hajléktalan szálló kertjében volt lehetőség sorsközösséget vállalni
a nélkülözőkkel. Az „Egy éjszaka a hajléktalanokért” elnevezésű rendezvény megerősítette sokunk meggyőződését, hogy segítenünk kell. 2004. december 2.-án a Klub
Barabás étteremben másodjára rendeztünk jótékonysági
aukciót. Felhívásunkra több mint 60 műalkotás érkezett,
amelyekből 43 gazdára is talált, 940.000 Ft össz értékben.
Az árverésen befolyt összeg induló támogatást jelenthet a
hajléktalanságból „kivezető lakások” vásárlásához.
2. Gyermekrajz-pályázat a hajléktalanok álmairól
A már másodjára megrendezett „Egy éjszaka a hajléktalanokért” programhoz kapcsolódóan a ReFoMix Kht. rajzpályázatot hirdetett „a hajléktalan emberek és álmaik”
címmel a debreceni általános és középiskolák tanulói számára. A rajzok kapcsán a gyerekek mellett tanáraik és
szüleik gondolataiban is megjelenhetett a hajléktalanság.
A pályázati felhívásra több mint 100 rajz érkezett, komoly munkát adva ezzel a zsűrinek. Ezért az első 5 helyezésen kívül 5 különdíjat is kiosztottunk. A díjazott alkotá-
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