
Tallózó – 2020. november 
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről… 

 

 

 

 

Szociális ágazat: rendszerhibát mutat a teszt 
Népszava. 2020.11.30. 

https://nepszava.hu/3101033_szocialis-agazat-rendszerhibat-mutat-a-teszt 

 

Jelentős problémák vannak a szociális ágazatban dolgozók tesztelésével, hiszen még azt sem tisztázza a 

november 19-én nyilvánosságra hozott kormányrendelet, hogy kit tekint a kormány szociális intézmény 

alkalmazottjának – fogalmazta meg a legfontosabb kritikát a központi szűrésről a Szociális Munkások 

Demokratikus Szakszervezetének (SZMDSZ) elnöke. 

 

A romakérdés 
Nyomor széle blog. 2020.11.29. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2020/11/29/761-a-romakerdes/ 

 

Mindig a felszínen van, és mindig konfliktusforrás benne minden, a fókuszok, a kommunikáció, a valós tények és 

a politikai szándék szerint tálalás, a közvélekedés és az emberi jogok kérdése. Csak egy dolog nem 

körvonalazódik, az elmozdulás.Pedig mi is azt szeretnénk, rendszerszintű változásokat generálni, no meg 

dolgozni, a terepen, ahol sokkal jobban értelmezhető minden, és ezeket a tapasztalatokat megpróbálni 

becsatornázni a rendszerekbe. 

 

Nem nyílegyenes az út a bántalmazásig 
Népszava. 2020.11.28. 

https://nepszava.hu/3100896_nem-nyilegyenes-az-ut-a-bantalmazasig 

 

A járványhelyzet miatt a mindenkiben megnövekvő feszültség hozzájárulhat ahhoz, hogy erőszakos cselekmény 

történjen. Az éttermek, a közművelődési intézmények, a sportközpontok bezárása korlátozza a stressz 

levezetésének színtereit. „Az a bántalmazó, aki a napközben felgyülemlett feszültséget az edzőteremben, 

rosszabb esetben a kocsmában némileg levezette, most otthon engedi ki a teljes »gőzt«; könnyebben csattanhat 

a pofon” 

 

„Vagy eszünk, vagy fűtünk, a kettő együtt nem megy törvényesen” 
Népszava. 2020.11.28. 

https://nepszava.hu/3100865_vagy-eszunk-vagy-futunk-a-ketto-egyutt-nem-megy-torvenyesen 

 

Az ország háromszáz legszegényebb településének sorsát a fideszes kormány a Máltai Szeretetszolgálatra bízta, 

enne a szervezetnek kell végrehajtani a „diagnózisalapú felzárkózási roma stratégia előkészítését és 

végrehajtásának koordinálását”. Első körben harminc település került be a programba – Bódvalenke nincs 

közöttük –, de a Belügyminisztérium korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy elvben már mind a háromszáz 

érintett településen megszületett a helyi sajátosságokhoz igazodó felzárkóztatási stratégia. 
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Közel 150 szociális dolgozójára összesen 25 tesztet kapott a IX. kerület a 

polgármester szerint 
Telex. 2020.11.21. 

https://telex.hu/koronavirus/2020/11/21/kozel-150-szocialis-dolgozojara-osszesen-25-tesztet-kapott-a-ix-kerulet-a-polgarmester-

szerint 

 

"A Kormány bejelentette, hogy a szociális, az oktatási, nevelési intézményekben dolgozók tesztelését magára 

vállalja. Nos, tegnap elindult a szociális szférában dolgozók tesztelése. 147 kollégánk dolgozik ilyen 

munkakörben, de csak 25 tesztet kaptunk." -írja Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. 

 

Az összes szociális intézményt átadná az állam az egyházaknak? 
Magyar hang. 2020.11.21. 

https://hang.hu/belfold/2020/11/21/az-osszes-szocialis-intezmenyt-atadna-az-allam-az-egyhazaknak 

 

Egyre több állami kézben lévő szociális intézmény fenntartása került az egyházakhoz az utóbbi években, de 2020-

ban felgyorsult a gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői hálózatok átadása is. Hogyan látják ezt a 

folyamatot az egyházak, vagy éppen a fenntartóváltásban érintett intézmények dolgozói? És vajon az egyházak 

jobb gazdának tartják magukat az államnál? Körkép. 

 

Ideológiai harc helyett gyermekvédelmet! 
TASZ. 2020.11.20. 

https://ataszjelenti.444.hu/2020/11/20/ideologiai-harc-helyett-gyermekvedelmet-a-legkiszolgaltatottabbak-utolso-eselyet-veszi-

el-a-kormany 

 

November 10-én, éjjel emberek milliói várták a mindennapjainkat meghatározó kormányrendelet megjelenését. 

Ekkor jelent meg az Országgyűlés honlapján – meglepetésszerűen – az Alaptörvény 9. módosításáról, valamint 

az „egyes igazságügyi törvények módosításáról” szóló törvényjavaslat. Eszerint az Alaptörvény rögzítené, hogy 

az apa férfi, az anya nő; hogy Magyarország védi a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való 

jogát; valamint az ország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. 

 

Éhesen harcolnak a koronavírussal 
Népszava. 2020.11.16. 

https://nepszava.hu/3099373_ehesen-harcolnak-a-koronavirussal 

 

A mélyszegénységben lévő családokban élelemre is alig futja, nemhogy  vitaminra, maszkra, fertőtlenítőre. Van, 

aki attól tart, hogy tömeges  lesz a fertőzöttség a telepeken. 

 

Másfél éve alkotmánysértő a rokkantak ellátása 
Index. 2020.11.13 

https://index.hu/belfold/2020/11/14/mulasztasos_alkotmanysertes/  

 

A parlament másfél éve, 2019. március 31. óta nem tesz eleget az Alkotmánybíróság felhívásának, mert 

kormány-előterjesztés hiányában nem tudja elvégezni azokat a jogalkotói feladatokat, amelyekkel a rokkantsági 

ellátásokat szabályozó törvény Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközését megszüntetné. 
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„A gyereknek biztonság kell, mindegy, ezt kitől kapja meg” 
Népszava. 2020.11.13 

https://nepszava.hu/3099052_a-gyereknek-biztonsag-kell-mindegy-ezt-kitol-kapja-meg 

 

Ideológiai okok miatt sokak számára lehetetlenné teszi a kormány az örökbefogadást, pedig egyre többen várnak 

új családra állami gondozásban. 

 

„Kihullanak az idősek a rendszerből, elfordul tőlük a társadalom” – Interjú Talyigás 

Katalin szociológussal 
Népszava. 2020.11.12 

https://nepszava.hu/3098892_kihullanak-az-idosek-a-rendszerbol-elfordul-toluk-a-tarsadalom--interju-talyigas-katalin-

szociologussal 

 

A magyar állam nem figyel az idősekre, pedig a vírus miatt az átlagosnál is nehezebben élik meg autonómiájuk 

elvesztését 

 

Ungár Péter: A kormány még eljátszani sem hajlandó, hogy értékeli a szociális 

dolgozók munkáját 
Mérce. 2020.11.12 

https://merce.hu/2020/11/12/ungar-peter-a-kormany-meg-eljatszani-sem-hajlando-hogy-ertekeli-a-szocialis-dolgozok-munkajat/  

 

November 12. a szociális munka napja. Én személyesen elég nagy ellensége vagyok a világnapoknak, de az idei 

évben még egy ilyen közhelyes eszközt is meg kell próbálni felhasználni arra, hogy felhívjuk a figyelmet a szociális 

dolgozók méltatlan helyzetére. Hónapok óta küzdenek az első vonalban saját egészségüket kockáztatva, évek 

óta dolgoznak méltatlanul alacsony bérekért, a kormány pedig még eljátszani sem hajlandó, hogy értékeli a 

munkájukat. 

 

„A szociális munka nem arról szól, hogy könnyes szemmel segítünk a 

bajbajutottakon!” 
Egy. 2020.11.12 

https://egy.hu/szocio/a-szocialis-munka-nem-arrol-szol-hogy-konnyes-szemmel-segitunk-a-bajbajutottakon-108225 

 

November 12-én tartják világszerte a szociális munka napját, ami arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet erre, 

az olykor láthatatlan, mégis jelentőségteljes hivatásra. Ez alkalomból beszélgettem a harminc éve szociális 

munkásként tevékenykedő Vajda Zsolttal. Szó esett az igen sokrétű pálya szépségeiről és nehézségeiről, a 

csekélyke mennyiségű sikerélményről, s hogy van-e egyáltalán megoldása a szerteágazó társadalmi 

problémáknak. 

 

A háztartások életszínvonala, 2019 
KSH. 2020.11.05 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html 

  

2019-ben folytatódott a magyarországi háztartások jövedelmi helyzetének javulása. Az egy főre jutó éves bruttó 

jövedelem 2 millió 6 ezer forint volt, 10,5%-kal magasabb, mint az előző évben. A háztartások egy főre jutó éves 

rendelkezésre álló nettó jövedelme 12,5%-os növekedés mellett 1 millió 611 ezer forintot tett ki. A reáljövedelem 

8,8%-kal nőtt 2018-hoz képest. 
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Sem határidők, sem források nincsenek a demenciával élők gondozásának 

javítására született kormánytervben 
Népszava. 2020.11.05. 

https://nepszava.hu/3098038_papirstrategia-a-demenseknek   

 

Nagy csodát ne várjon senki a magyar akcióterv elolvasása után, mert az felrajzol ugyan egy reális, nem szépített 

helyzetet az egészségügyi és szociális ellátórendszer felkészületlenségéről, a demens hozzátartozót ápoló 

családok kiszolgáltatottságáról, de sem határidőt, sem elérendő, számszerűsíthető célokat nem rögzít, amit 

majd számon lehetne kérni a kormányon.  

 

A födémen akadálytalanul szökik ki a meleg – Eltüzelnek rongyot, gazt és palackot 

is 
Népszava. 2020.11.03 

https://nepszava.hu/3097757_a-fodemen-akadalytalanul-szokik-ki-a-meleg--eltuzelnek-rongyot-gazt-es-palackot-is 

 

A lakások minősége és energetikai jellemzői eleve jelentősen meghatározzák a háztartások életét, s jelenleg nincs 

olyan átfogó állami program, amely a lakásminőségi és energiaszegénységi problémákat szociálisan érzékenyen 

célozná, azaz figyelembe venné, hogy a szegénységi csapdában élő százezrek életét sokkal jobban megnehezítik 

ezek a problémák, mint a módosabb háztartásokét 

 

Romaügyben is sok uniós pénzt terelnek el politikai alapon – Nun András 

alapítványi vezető víziókról és csodavárásról 
Népszava. 2020.11.03 

https://nepszava.hu/3097705_romaugyben-is-sok-unios-penzt-terelnek-el-politikai-alapon--nun-andras-alapitvanyi-vezeto-

viziokrol-es-csodavarasrol 

 

Fontos azt látni, hogy a szakpolitikák, például az oktatás, a szakképzés kormányzati lépései sok esetben szembe 

mennek azzal, amit az uniós programokban megfogalmaz az ország. A két kéz mást csinál. Eddig többnyire uniós 

források mentek roma esélyteremtésre, de ezek a pénzek  nem hoztak valódi eredményeket. Ha vannak is sikerek, 

azok csupán rendszerhibáknak köszönhetők. Ezen a területen nincs valódi verseny, átláthatóság, nem arról szól 

a rendszer, hogy kinek van jobb ötlete, ki alkalmasabb a feladatra. Legkevésbé a hatékonyság számít, csak az 

fontos, hogy nyomjuk ki minél hamarabb a pénzeket, méghozzá úgy, hogy az a hatalmi célokat is szolgálja. 

Vagyis nem feltétlen oda megy a pénz, ahol a probléma mértéke indokolná, jelentős az EU-s pénzek politikai 

alapú elterelése ezen a területen is. 

 

Herczog Mária: a gyermekvédelmi rendszer abuzálja a gyerekeket, a döntéshozók 

tudtával 
24.hu. 2020.10.28 

https://24.hu/belfold/2020/10/28/herczog-maria-gyermekvedelem-abuzus-gyermekotthonok-interju/ 

 

Ha az ENSZ gyermekjogi egyezményét komolyan venné a magyar gyermekvédelem, akkor valamennyi jogot 

egyformán fontosnak tekintve, holisztikusan gondolkozna. De nem akarom megkerülni a választ: a legfontosabb, 

hogy egy gyerek érzelmileg biztonságban legyen. E mellett persze a fejlődéséhez szükséges alapvető fizikai 

feltételeket is biztosítani kell, de évtizedek óta tudható, hogy a megfelelő agyi fejlődés – különösen az élet első 

két évében – attól függ, hogy kap-e a gyerek elegendő pozitív érzelmi ingert. 
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