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2022. Február 

 

Új struktúrában gondolkodva 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.02.27. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/27/826-uj-strukturaban-gondolkodva/  

 

Talán a legfontosabb, hogy világosan látszik, az intézményrendszernek nincsenek sem eszközei, sem módszerei 

a problémák kezelésére. Helyesebben arra még csak-csak, hiszen működik a rendszer, a problémás családok 

kiszűrése, a védelembe vétel, ha kell, a kiemelés is, de ezek nem szüntetik meg az okokat, csak ügykezelések, és 

abban sem a leghatékonyabbak. Prevenciót, fejlesztést nem látni. 

A tehetetlenség érzés pedig kiégést hoz, az “ezekkel úgysem lehet mit tenni” álláspont mondatait, a hibáztató 

attitűdöt, az elkeseredett, a sztereotípiák mentén beletörődő, vagy ami rosszabb, azt erősítő  viszonyulást, amit 

az egyik helyen egy résztvevő így sommázott: “tavaly is ugyanezt mondtuk, az idén is, és jövőre is ugyanezt 

fogjuk”. 

 

Magyarországon már büntetik a szegény szülőt, elveszik a gyerekét, de „ne 

drámázzon” emiatt 
Muhari Judit. Népszava. 2022.02.27. 

https://nepszava.hu/3147803_szulo-gyermek-magyarorszag-gyamhatosag-tarsadalom-birosag-itelet  

 

Precedensértékű ítélet született nemrég, most először jelentette ki a bíróság, hogy nem a gyermek érdekét nézte 

a gyámhatóság, hanem a szülőt szankcionálta „rossz magaviseletéért”. Krisztinát azért szakították el tízéves 

lányától, mert munka közben nem tudta fogadni a gyámhatóság hívását. Az anya a Társaság a 

Szabadságjogokért civil szervezet segítségével, két év után kapta vissza a gyerekét. Közben a kormány szerint 

népszavazás kell a gyermekek védelmében, de persze nem az ilyen esetek miatt. 

„Tipikus, hogy azt mondják, a lakás vállalhatatlan, változtatni kell rajta. Hogy ilyenkor mire gondolnak, azt nem 

tudni. Hiszen a szegény család nem lesz egyik napról a másikra gazdag, nem tud átalakítást végezni az otthonán, 

és a komfortfokozatot sem tudja növelni. Van ez az örök, misztikus mondat, hogy a higiénia nem anyagi kérdés. 

Miközben az. A tisztítószerek pénzbe kerülnek. Nagyon sok pénzbe. Azt szokták mondani, kitakarítani mindenki 

tud, attól, hogy valaki szegény, még nem kell, hogy kosz meg büdös legyen.” 

 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/27/826-uj-strukturaban-gondolkodva/
https://nepszava.hu/3147803_szulo-gyermek-magyarorszag-gyamhatosag-tarsadalom-birosag-itelet
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Hat-nyolc százalékkal többet adóznak az alacsonyabb jövedelmű magyarok a 

jobban keresőknél 
Stubnya Bence. G7. 2022.02.26. 

https://g7.hu/podcast/20220226/hat-nyolc-szazalekkal-tobbet-adoznak-az-alacsonyabb-jovedelmu-magyarok-a-jobban-

keresoknel/  

 

Nagyságrendi becslésünk alapján a legjobban kereső jövedelmi tized családjai Magyarországon körülbelül 6-8 

százalékkal fizetnek kevesebb adót a jövedelmük után, mint a legalsó jövedelmi tizednek a tagjai. Tehát 

egyértelműen jobban sújtja az adórendszer az alacsony jövedelműeket. 

 

Megszületett a kollektív szerződés a főváros és a szociális dolgozók között 
Juhász Vanessza. Mérce. 2022.02.25. 

https://merce.hu/2022/02/25/megszuletett-a-kollektiv-szerzodes-a-fovaros-es-a-szocialis-dolgozok-kozott/  

 

Több hónapos huzavona után a szociális ágazatban dolgozók bérharca sikerrel végződött: a Fővárosi Közgyűlés 

februári ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat további 461 millió forintot fordít a dolgozók bérének 

emelésére, valamint a kollektív szerződést is megkötötték a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményeinek (BMSZKI) munkavállalóival. 

 

A lakhatás államtitkári képviseletét ellenzéki képviselők is üdvösnek tartanák 
Habitat for Humanity. 2022.02.25. 

https://www.habitat.hu/hirek/sajtokozlemenyek/2022/02/a-lakhatas-allamtitkari-kepviseletet-ellenzeki-kepviselok-is-udvosnek-

tartanak/  

 

A lakhatási szervezetekből álló Lakhatási Koalíció „Mit kezd a következő kormány a lakhatási válsággal?” címmel 

szervezett csütörtök este kerekasztal-beszélgetést. Az eseményen bemutatták a decemberben publikált 

Lakhatási Minimum pontjainak hét témakörre osztott, részletes háttéranyagát. A fő javaslatokkal és 

intézkedésekkel kapcsolatban az országos listát állító pártok delegált képviselőinek is lehetősége volt kifejteni 

álláspontjukat. A résztvevő politikusok az esemény végén szavazással jelezték, hogy ezeket a javaslatokat – egyes 

pontokon való kisebb kiegészítésekkel – kormányra kerülés esetén is tudnák támogatni. 

 

Videó nyag – I. rész 

https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/1292680944584132  

Videó anyag – II. rész 

https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/492450612336073  

 

Kérdések és válaszok a “gyermekvédelmi” népszavazásról – 2. Kérdés 
Hintalovon Alapítvány. 2022.02.24. 

https://hintalovon.hu/2022/02/24/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-2-kerdes/  

 

A WHO 2010-ben fogadta el az Szexuális Edukációra vonatkozó európai standardjait.  Ennek megfelelően 15-16 

éves kor felett ajánlott a gyermekeknek az ún. coming outtal összefüggő témákban információt megosztani. Ez 

hangsúlyozottan nem csoportos foglalkozásokat jelent főszabály szerint, hanem azt, hogy a gyerekeknek ebben 

az életkorban ajánlott, hogy érdeklődésük szerint információhoz jussanak olyan témákról, amelyek érinthetik a 

nemváltás kérdését.   

https://g7.hu/podcast/20220226/hat-nyolc-szazalekkal-tobbet-adoznak-az-alacsonyabb-jovedelmu-magyarok-a-jobban-keresoknel/
https://g7.hu/podcast/20220226/hat-nyolc-szazalekkal-tobbet-adoznak-az-alacsonyabb-jovedelmu-magyarok-a-jobban-keresoknel/
https://merce.hu/2022/02/25/megszuletett-a-kollektiv-szerzodes-a-fovaros-es-a-szocialis-dolgozok-kozott/
https://www.habitat.hu/hirek/sajtokozlemenyek/2022/02/a-lakhatas-allamtitkari-kepviseletet-ellenzeki-kepviselok-is-udvosnek-tartanak/
https://www.habitat.hu/hirek/sajtokozlemenyek/2022/02/a-lakhatas-allamtitkari-kepviseletet-ellenzeki-kepviselok-is-udvosnek-tartanak/
https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/1292680944584132
https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/492450612336073
https://hintalovon.hu/2022/02/24/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-2-kerdes/


3 
 

A WHO tehát, ami alapvetően közegészségügyi oldalról illetve a szexuális jogok felől közelíti a kérdést, fontosnak 

tartja, hogy 15-16 éves gyerekek is információhoz juthassanak hiteles, szakmai forrásból, szexuális edukációs 

foglalkozásokon. Hogy mást ne mondjunk, azért, hogy ne a neten kutakodjanak, ellenőrizetlen információk 

tömege és pornó között. 

 

Amikor a gyerekeknek véleményük van, és nem félnek használni – Mit kezdjünk 

ezzel felnőttként? 
Németh Barbara. WMN. 2022.02.24. 

https://wmn.hu/ugy/57011-amikor-a-gyerekeknek-velemenyuk-van-es-nem-felnek-hasznalni---mit-kezdjunk-ezzel-felnottkent-  

 

A legtöbb szülő büszke, ha a gyereke kiáll magáért, másokért, vagy fellép az igazságtalansággal szemben. Mégis, 

ha közéleti kérdésekről és a mellettük való kiállásról van szó, gyakran felülkerekedik ezen az érzésen az aggódás, 

vagy az eredményességgel kapcsolatos bizalmatlanság. 

Sokan féltjük a gyerekeket, aggódunk a biztonságuk, a politikai befolyásolás, a tanárok és a kortársak reakciói, 

és más következmények miatt. 

 

Az iskolától a munkavállalásig 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.02.20. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/20/825-az-iskolatol-a-munkavallalasig/  

 

Összefoglalva: a legfontosabb a készségfejlesztés lenne. Az általános iskola alsó tagozatában. A gondolkodási és 

a szociális készségeké. Az alapkompetenciáké. Ehhez kellenének szakemberek, módszertan, idő, kis létszám. Mert 

ezek nélkül csak újratermelünk egy réteget. Azt, akik fényévekre vannak a 21. század munkaerőpiaci elvárásaitól. 

Mikor vesszük észre, hogy így nem megy? 

 

Betöltetlen háziorvosi praxisok | Telepjáró #6 
Partizán. 2022.02.19. 

https://youtu.be/-fYU1DvRZUk  

 

Egy átlagos magyar településen a polgármester után a legnagyobb tekintély a háziorvosokat övezi, hiszen ők 

felelnek a lakosság alapvető egészségügyi ellátásáért. De mi történik akkor, ha nincs háziorvos helyben? Hogyan 

érinti ez a legszegényebb településeken élőket? Ennek járunk utána a mai adásunkban. 

 

Kérdések és válaszok a “gyermekvédelmi” népszavazásról – 1. Kérdés 
Hintalovon Alapítvány. 2022.02.18. 

https://hintalovon.hu/2022/02/18/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-1-kerdes/  

 

Az iskolai szexuális edukáció helyzete hosszú évek óta komoly reformra szorul, de nem erre a változtatásra 

vártunk. Hanem olyanra, amelyben a gyerekek valódi segítséget és válaszokat kapnak  a kérdéseikre, amelyben 

mi felnőttek nem teszünk úgy, mintha a szexualitással összefüggő kérdések nem léteznének. Mindannyiunknak 

vannak ilyen kérdéseink, még felnőttként is. Nem lett volna jobb nekünk is, ha már gyerekként kapunk értő és 

odafigyelő támpontokat? 

  

https://wmn.hu/ugy/57011-amikor-a-gyerekeknek-velemenyuk-van-es-nem-felnek-hasznalni---mit-kezdjunk-ezzel-felnottkent-
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/20/825-az-iskolatol-a-munkavallalasig/
https://youtu.be/-fYU1DvRZUk
https://hintalovon.hu/2022/02/18/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-1-kerdes/
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Kérlek, feküdj hasra velem szemben! Kússz felém, mint egy katona! 
Balázs Zsuzsanna, Kende Ágnes. Qubit. 2022.02.17. 

https://qubit.hu/2022/02/17/kerlek-fekudj-hasra-velem-szemben-kussz-felem-mint-egy-katona  

 

„az iskolák élet-halál harca ez a minél nagyobb szelekciós autonómiáért” 

Bár a szabad iskolaválasztással eleve csak a magasabb státuszú vagy jobb érdekérvényesítő szülők élnek, 

előfordul, hogy sem azt nem tudják, hogy az ő gyerekeik részesülnek előnyben, sem azt, hogy pontosan mi 

alapján. Egy publikálás előtt álló, tavalyi, nem reprezentatív online felmérésben, amelyet nyolcadik kerületi 

óvodás gyerekek szüleinek bevonásával készítettek, rákérdeztek a szülők iskolaválasztási szempontjaira is. A 

fontossági sorrendben a sokféle szolgáltatást kínáló jól felszerelt iskola, az intézmény jó híre, közelsége, majd 

végül a pedagógus személye szerepeltek az első helyeken. 

 

"A gyógyszer és az alkohol sok bűncselekményben vastagon benne van" 
Szabó Emese. HáziPatika. 2022.02.17. 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/az_orvos_is_ember/cikkek/a_gyogyszer_es_az_alkohol_sok_buncselekmenyben_vas

tagon_benne_van/20220216095829  

 

A pedofil törvény a mi munkánkat is megnehezítette, de magunk között abban maradtunk, hogy a régi 

engedélyeinket érvényesnek tekintjük. Próbáltunk ezzel kapcsolatos állásfoglalást kérni a minisztériumtól és a 

miniszterelnöki hivataltól, de nem kaptunk választ. Úgy tűnik, ők sem gondolták át a törvény hatását. Emiatt 

döntöttünk úgy, hogy ha valaki ellenőrizne minket, akkor megmutatjuk az NNK-s engedélyünket, amin még 

Müller Cecília aláírása is rajta van. Aztán játsszák le a hivatalok egymás közt. Rengeteg programunk van, például 

családi életre nevelés, kortárssegítő-képzés. Van olyan is, ami az önsértésre és iskolai erőszak prevencióra 

fókuszál. Azt látjuk, hogy kell tüzet oltani, a problémás fiataloknak is kell valamilyen segítség. Nem állhat meg 

ez a munka a hivatalok elégtelen működése miatt. 

 

Mínusz egyről a kettőre – Vecsei Miklós miniszterelnöki biztossal Tarnabodra 

látogattunk 
Molnár-Bánffy Kata. Képmás. 2022.02.16. 

https://kepmas.hu/hu/minusz-egyrol-kettore-vecsei-miklos-miniszterelnoki-biztossal-tarnabodra-latogattunk  

 

Azok a gyerekek, akiknek már a korai fejlesztésére is sikerült odafigyelni, és utána gondos óvodai, iskolai és 

tanodai nevelést kaptak, nagyobb eséllyel válnak aktív, önellátó és nem utolsósorban elégedett, önbecsüléssel 

bíró tagjaivá a társadalomnak. 

 

https://qubit.hu/2022/02/17/kerlek-fekudj-hasra-velem-szemben-kussz-felem-mint-egy-katona
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/az_orvos_is_ember/cikkek/a_gyogyszer_es_az_alkohol_sok_buncselekmenyben_vastagon_benne_van/20220216095829
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/az_orvos_is_ember/cikkek/a_gyogyszer_es_az_alkohol_sok_buncselekmenyben_vastagon_benne_van/20220216095829
https://kepmas.hu/hu/minusz-egyrol-kettore-vecsei-miklos-miniszterelnoki-biztossal-tarnabodra-latogattunk


5 
 

 

Az adóvisszatérítés drága, rosszul célzott és nem segíti a gazdasági stabilizációt 
Prinz Dániel. Qubit. 2022.02.15. 

https://qubit.hu/2022/02/15/az-adovisszaterites-draga-rosszul-celzott-es-nem-segiti-a-gazdasagi-stabilizaciot  

 

Az adóvisszatérítés még ezekhez az intézkedésekhez képest is nagyon rosszul célzott. Minél nehezebb helyzetben 

van valaki általában, vagy volt konkrétan a válság alatt, annál kevesebb segítséget kap most a kormánytól. Ezt 

már nevezhetjük akár perverz újraelosztásnak is: az állam nem csökkenti, hanem növeli a piacon kialakuló 

egyenlőtlenségeket.Az intézkedés nyomán egyetlen forintot sem kapnak azok, akik 2021-ben nem fizettek adót, 

mert nem volt munkájuk. Vagyis a legrosszabb anyagi helyzetben lévő, az ország legszegényebb részein, 

mélyszegénységben családok eleve kimaradnak ebből a támogatásból, de általában is igaz, hogy minél 

alacsonyabb valakinek a jövedelme, annál kevesebb pénzt kap vissza. 

 

Gyermekvédelem - Herczog Mária 
Elegy. 2022.02.14. 

https://youtu.be/4eSQ66ZPJ5w  

 
 

Új időspolitika - Talyigás Katalin 
Elegy. 2022.02.14. 

https://youtu.be/N8zxKSt5xHo  

 
 

Felmérték a magyarok szegényekkel szembeni előítéleteit 
Telex. 2022.02.13.  

https://telex.hu/pr-cikk/2022/02/13/felmertek-a-magyarok-szegenyekkel-szembeni-eloiteleteit-x  

 

A lakosság véleménye hasonlóan alakul a szegénység kapcsán is: amíg a megkérdezettek ötöde szerint saját 

magának köszönheti sorsát az a felnőtt, aki rossz anyagi körülmények között él, addig a szegény sorú gyermekek 

esetében több együttérzés tapasztalható. 

https://qubit.hu/2022/02/15/az-adovisszaterites-draga-rosszul-celzott-es-nem-segiti-a-gazdasagi-stabilizaciot
https://youtu.be/4eSQ66ZPJ5w
https://youtu.be/N8zxKSt5xHo
https://telex.hu/pr-cikk/2022/02/13/felmertek-a-magyarok-szegenyekkel-szembeni-eloiteleteit-x
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A minőségi gyerekkor garancia a jó felnőttkori életre 
Millei Ilona. HírKlikk. 2022.02.12.  

https://hirklikk.hu/kozelet/a-minosegi-gyerekkor-garancia-a-jo-felnottkori-eletre/393727  

 

Budapesten rendezték meg a Gyermek Unió konferenciát a gyermekszegénység felszámolásának programjáról, 

különös tekintettel a kisgyermekkorra. „A Gyermek Unió elsődleges célja, hogy felhívja arra a figyelmet: a 

többgenerációs szegénység körét meg kellene törni.” Ezt már Herczog Mária szociológus nyilatkozta lapunknak. 

Elmondta, cél az is, hogy minden kisgyerek magas szintű szolgáltatást kapjon, és az államok, a polgárok értsék, 

mindenkinek az érdekét szolgálja, ha ezt a központi költségvetésből vagy állami költségvetésből biztosítják. A 

számítások szerint minden kisgyerekkorban befektetett központi, költségvetési pénz minimálisan ötszörösen-

hétszeresen megtérül, ha a gyerekek nyitottabbak, jobbak a tanulásban, sikeresebbek lesznek és mindez 

csökkenti a szegénységet. 

 

Ki képviseli a romák érdekeit az országgyűlésben? | Telepjáró #5 
Partizán. 2022.02.12.  

https://youtu.be/2RIRvp9fvX0  

 

Mi az, amit a Jobbik elért, az Országos Roma Önkormányzat pedig nem? Előbbi roma politikust jelöl a 

parlamentbe! Mi vezetett odáig, hogy a nemrég még masszívan cigányellenes párt előbb delegál roma képviselőt 

az országgyűlésbe, mint a legnagyobb hazai kisebbség nemzetiségi önkormányzata? Ennek járunk utána a 

Telepjáró e heti adásában! Az adás vendégei: Dr. Kállai Ernő, társadalomkutató, egyetemi tanár; Herfort 

Marietta, nemzetközi igazgató, Phiren Amenca; Vavrek Isván, a szlovák parlament volt tagja; Varga Ferenc, a 

Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjét. 

 

Lesújtó látlelet készült a magyarországi gyermekszegénységről 
Juhász Dániel. Népszava. 2022.02.12.  

https://www.nepszava.hu/3146245_gyermek-magyarorszag-szegenyseg  

 

Az elmúlt 12 év nem hozott javulást a gyermekszegénység felszámolásában Magyarországon, a helyzet inkább 

tovább romlott. A magyarok 74 százaléka az uniós szegénységi küszöb alatt él, a rossz lakhatási körülmények 

között élő kiskorúak aránya 19-ről 27 százalékra emelkedett – hangzott el a Szociális Demokráciáért Intézet 

péntek délutáni konferenciáján, ahol szakértők, valamint az ellenzéki összefogás politikusai vitatták meg a 

legfontosabb tennivalókat a gyermekszegénység felszámolása érdekében. 

 

A súlyosan igazságtalan orbáni adórendszer többet vesz el a szegényektől, mint a 

gazdagoktól 
Gulyás Erika. Népszava. 2022.02.10.  

https://nepszava.hu/3146206_felcsuti-peter-ado-magyarorszag-tarsadalom-szegenyseg  

 

Sokféle legitim igazságosságkoncepció van, de olyan nincs, amelyik szerint rendben lévő, hogy az adófizetők 

legalsó tíz százaléka az összes jövedelme 49 százalékát fizeti be adóként, míg a legfelső tíz százalék csak a 42 

százalékát, hogy a legfelső egy százalékról vagy a szupergazdagokról ne is beszéljek. 

 

 

https://hirklikk.hu/kozelet/a-minosegi-gyerekkor-garancia-a-jo-felnottkori-eletre/393727
https://youtu.be/2RIRvp9fvX0
https://www.nepszava.hu/3146245_gyermek-magyarorszag-szegenyseg
https://nepszava.hu/3146206_felcsuti-peter-ado-magyarorszag-tarsadalom-szegenyseg
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A kormány folyton a család fontosságát hangsúlyozza, de a kutatás egyértelműen kimondja, hogy bár minden 

család egyenlő, de vannak egyenlőbbek. Mert milyen igazságosság az, hogy egy háromgyerekes szegény család 

gyerekenként 33 ezer forint adókedvezményt kap, az átlagbérből és a magasabb jövedelemből élők pedig 99 

ezer forintot? És ahhoz sem férhet kétség, hogy ebben tudatosság van, amit a közvélekedés nem érzékel eléggé.   

 

„A mai iskolarendszer nem támogatja a társadalmi mobilitást” 
Fehérvári Anikó. ELTE-PPK. 2022.02.10.  

https://www.ppk.elte.hu/content/a-mai-iskolarendszer-nem-tamogatja-a-tarsadalmi-mobilitast.t.41491  

 

Fehérvári Anikóval, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet igazgatójával, az Educatio folyóirat főszerkesztőjével 

a hazai iskolarendszerrel kapcsolatos kutatásairól, illetve az egyetemi képzésben megvalósított újításairól 

beszélgettünk.     

 

Szükség van-e Magyarország déli határán a kerítésre? | Közgyűlés 5. 
Partizán. 2022.02.09. 

https://youtu.be/0RrnwSPlv4Y  

 

A „menekültkérdés” 2015 óta a közbeszéd egyik legfontosabb tárgyává vált, pedig a jelenség egyidős az 

emberiséggel és Magyarországon sem csak 2015-ben tűnt fel. A válság csúcsán az első állami intézkedés a 

kormány 2015-ben a június 17-i határozata, melyben „elrendeli a magyar-szerb (majd a magyar-horvát) 

határszakaszon a zöldhatár átjárhatóságának megszüntetése érdekében körülbelül 175 km hosszúságban 4 m 

magasságú, határőrizeti célú ideiglenes kerítés létesítésének előkészítését.”  

Vannak, akik szerint a kerítés célja, hogy megakadályozza a más országokból, más kultúrákból érkezők bejutását 

az országba; mások szerint a kerítés épp azt teszi lehetővé, hogy az érkező emberek beléptetését rendezett 

módon lehessen lebonyolítani. Hogy melyik funkciót látja el inkább a határkerítés? Hogy feladata-e a magyar 

államnak, hogy megvédje Európát? Hogy létezik-e zökkenőmentes integráció? És hogy jelent-e bármilyen 

veszélyt a bevándorlók ittléte? - többek között erről beszélgettek, vitatkoztak a Közgyűlés új részének résztvevői. 

 
 

 

 

https://www.ppk.elte.hu/content/a-mai-iskolarendszer-nem-tamogatja-a-tarsadalmi-mobilitast.t.41491
https://youtu.be/0RrnwSPlv4Y
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Közösséget építeni 
L. Ritók Nóra. nyomor széle blog. 2022.02.06.  

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/06/823-kozosseget-epiteni/  

 

A legtöbb konfliktusunk alapja mindig ez volt: sértettük és sértjük a hierarchia csúcsán levők érdekeit. Azzal, hogy 

segítjük azokat, akiket ők kihasználnak, és amivel segítünk, azt figyeljük, hogy arra fordítódjon, amire szánjuk. 

Azzal, hogy közösséget építünk, egymást támogató szövetséget próbálunk kialakítani. Hogy együttműködünk a 

rendőrséggel, és rögtön jelezzük, ha úgy véljük, kockázatot jelentenek a másikra, és túllépnek egy határt. És azzal 

is, ha a korrupció leágazásait kihangosítjuk. A betámadások minden évben előkerülnek, minden évben újabb 

módszerekkel. Most a covid talán kicsit visszanyomta ezt is, de nincs kétségem, hogy ennek még nincs vége. 

Amíg a másik nyomorúságából megél egy réteg, addig a mi munkánk kiszorítása erről a terepről mindig cél lesz. 

 

Funkcionális analfabéták a munkaerőpiacon | Telepjáró #4 
Partizán. 2022.02.05.  

https://youtu.be/HNVitm5MVGY  

 

Miközben idén várhatóan óriási lesz a munkaerőhiány a magyar gazdaságban, egyes becslések szerint az 

oktatási rendszerből kikerülők legalább negyede funkcionális analfabéta, akik között lesújtóan sok a hátrányos 

helyzetű fiatal. Milyen okok húzódnak meg a jelenség hátterében, és mit lehet tenni, hogy az oktatási rendszer 

felkészítse a munkaerőpiacra a szegénységből jövő gyerekeket is? Ennek jártunk utána a Telepjáró e heti 

adásában. Az adás vendégei: Ónody-Molnár Dóra, újságíró, Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója, Szajkó 

Cintia pedagógus, Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke 

 
 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/02/06/823-kozosseget-epiteni/
https://youtu.be/HNVitm5MVGY
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A fiúk is lehetnek szexuális bántalmazás áldozatai 
Csatári Flóra Dóra. Telex. 2022.02.03.  

https://telex.hu/belfold/2022/02/03/hintalovon-jelentes-fiu-gyerekek-szexualis-

kizsakmanyolas-eroszak  

 

Magyarországon – a világ számos más országához hasonlóan – 

széles körben elterjedt nézet, hogy a szexuális bántalmazás és 

erőszak szinte kizárólag csak nőket és lányokat érint. Ez a hamis 

meggyőződés erősen gyökerezik abban, hogy nagyon ritkán 

kerülnek nyilvánosságra olyan esetek, ahol az áldozat fiú. Pedig 

ennek nem az az oka, hogy a jelenség nem létezik, sokkal inkább az, 

hogy a fiúk a társadalmi elvárások miatt sokkal nehezebben 

beszélnek róla, ha ilyesmi történik velük. 

 

„A fiúk nem sírnak” – Hintalovon 

https://hintalovon.hu/2022/02/03/a-fiuk-nem-sirnak/  

 

EPCAT jelentés 

https://ecpat.org/wp-content/uploads/2022/01/Global-Boys-Initiative-Hungary-National-Report-Hungarian.pdf  

 

 

Interjú Vajda Zsolttal a fiatalkori öngyilkosságok megelőzéséről 
Kék Vonal. 2022.02.03.  

https://kek-vonal.hu/interju-vajda-zsolttal-a-fiatalkori-ongyilkossagok-megelozeserol/  

 

Szerintem a felnőtteknek nagy szerepük van abban, hogy ezek a gyerekek, fiatalok milyen úton mennek tovább, 

és hogy a fiatalkori öngyilkosság témáját mennyire ismerik meg, veszik komolyan. A már említett 

szakembereknek, intézményeknek feladatuk ezzel a témával foglalkozni. Egyáltalán beszélni róla, és arra bíztatni 

mindenkit, hogy lehet minderről beszélni. Megosztani érzéseket, gondolatokat. És természetesen lehet tematikus 

programokat is szervezni. Nem kell direkten fogalmazni. Elég, ha például „lelki egészség napja” tematikus 

programot tartunk az iskolában. Vagy lehet például a korábban Challenge Day-napokat, amik elsősorban 

sportolásról, fizikai testmozgásról szóltak, átkeresztelni mondjuk Mentális Challenge Day-re, mentális kihívás 

napjára, ahol kiscsoportokban különböző szakemberek foglalkozásokat, beszélgetéseket, csoportokat tartanak 

lelki egészséget érintő témakörökben. 

 

Januártól új módon kérhetsz segítséget, ha erőszak áldozata lettél 
Fenyvesi Zsófi. Divány. 2022.02.02.  

https://divany.hu/eletem/segitseg-eroszak/  

 

Január 25-től új kezdeményezés indult Magyarországon. Azok a lányok és nők, akiket erőszak vagy zaklatás 

áldozatává tettek, ettől a naptól egy újabb segítő szolgáltatást vehetnek igénybe. A Segítők Hálózatának tagjai 

olyan budapesti és vidéki önkéntesek, akik szolidaritást vállalnak az erőszak áldozataival, és az a céljuk, hogy az 

erőszakot, zaklatást követő élethelyzetben nőtársaiknak ne egyedül kelljen szembenézniük olyan feladatokkal, 

mint például az online feljelentés, a panasztétel vagy a különleges bánásmód igénylése. 

https://telex.hu/belfold/2022/02/03/hintalovon-jelentes-fiu-gyerekek-szexualis-kizsakmanyolas-eroszak
https://telex.hu/belfold/2022/02/03/hintalovon-jelentes-fiu-gyerekek-szexualis-kizsakmanyolas-eroszak
https://hintalovon.hu/2022/02/03/a-fiuk-nem-sirnak/
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2022/01/Global-Boys-Initiative-Hungary-National-Report-Hungarian.pdf
https://kek-vonal.hu/interju-vajda-zsolttal-a-fiatalkori-ongyilkossagok-megelozeserol/
https://divany.hu/eletem/segitseg-eroszak/
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Magyarországon a leszakadó falvakat és térségeket sújtja leginkább a térbeli 

igazságtalanság 
Kende Ágnes. Qubit. 2022.02.01. 

https://qubit.hu/2022/02/01/magyarorszagon-a-leszakado-falvakat-es-tersegeket-sujtja-leginkabb-a-terbeli-igazsagtalansag  

 

Ma Magyarországon a legnagyobb térbeli igazságtalanság a leszakadó falvakban és térségekben tapasztalható, 

ahol már a közeli városok sem tudják felszívni a leszakadókat – mondják egységesen a megkérdezett 

szakemberek. Ezek azok a térségek, amik kimaradtak az újraiparosodásból, és az új típusú munkaerőpiactól is 

messze vannak. Ami pedig az igazságtalanságok kezelését illeti, ha a központi politika szembemegy a helyi 

fejlesztés céljaival, akkor a helyiek feladják vágyaikat, és a kormány politikai céljaihoz igazítják a helyi 

fejlesztéseket – állítják Virágék a tanulmányukban. Akad ugyanakkor olyan is, amikor a helyi szint áll ellen a 

központi elképzeléseknek – lásd a cigánytelepek felszámolásának esetét –, hiszen kevés az olyan polgármester 

ma Magyarországon, aki a falu közepén és nem a falun kívül szeretné tudni a romákat. 

 

Solt Ottilia, az iskolaalapító 
Kőszeg Ferenc. Mérce. 2022.02.01. 

https://merce.hu/2022/02/01/koszeg-ferenc-solt-ottilia-az-iskolaalapito/  

 

A szociálpolitika nem arra való, hogy a középosztály alsó rétege kicsit jobban éljen, mint amilyen életet az ország 

gazdasági teljesítménye lehetővé tesz a számára. A szociálpolitika arra való, hogy megmentse a 

legszegényebbeket a nyomorba süllyedéstől… 

 

Területi irodákat nyit az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
AJBH. 2022.01.31. 

https://www.ajbh.hu/en/-/2670755-39  

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2022. február 1-jétől területi irodát nyit Szegeden, Debrecenben és Győrben, így 

Budapest mellett immár három vidéki nagyvárosban, a közeljövőben pedig Székesfehérváron, Miskolcon és Pécsen is 

kezdeményezhetik majd személyesen az ombudsman eljárását. Az ombudsmani intézmény alapvető célja, hogy a 

rendelkezésére álló jogi eszközök felhasználásával segítsen mindazoknak, akiket valamilyen alapjogsérelem ért. 

 

https://qubit.hu/2022/02/01/magyarorszagon-a-leszakado-falvakat-es-tersegeket-sujtja-leginkabb-a-terbeli-igazsagtalansag
https://merce.hu/2022/02/01/koszeg-ferenc-solt-ottilia-az-iskolaalapito/
https://www.ajbh.hu/en/-/2670755-39

