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Drágább lesz a családoknak a fekvőbetegek ápolása 
Élő Anita. VálaszOnline. 2022.11.29. 

https://www.valaszonline.hu/2022/11/29/gondozas-szocialis-szfera-korhazak-

atalakitas/  

 

Korábban is volt már terv erre, ám négy és fél éve a politikai kockázatok miatt 

a kormány még elvetette azt. Pedig 2018-ban már a jogszabályalkotásig is 

eljutottak, és akkor még több mint tízmilliárdos fejlesztési keretet is kilátásba 

helyeztek. Akkor azonban nem merték megkockáztatni, hogy az ellenzék azzal 

kampányoljon: a kormány kórházakat zár be. Már nem tartanak ettől, ám 

közben a terv árnyéka lett önmagának: jóval kevesebb ágyra vonatkozik, a 

fejlesztési pénzekről semmit sem hallani, ahogy az ápolási és szociális 

szolgáltatások összekapcsolásáról sem.  

 

A diplomás szülők egy luxusautó árával többet fordítanak a gyerekükre, mint az 

alapfokú végzettségűek 
Szabó Attila. Qubit. 2022.11.29. 

https://qubit.hu/2022/11/29/a-diplomas-szulok-egy-luxusauto-araval-tobbet-forditanak-a-gyerekukre-mint-az-alapfoku-

vegzettseguek  

 

A szakirodalomból nyilvánvaló, hogy a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó gyerekek készségei között 

már kora gyermekkorban számottevő különbségek vannak. A gyerekek már kiskorukban is rengeteg 

nyelvhasználati, interakciós, kapcsolatteremtő, együttműködési készséget tanulnak meg, és az így szerzett tudás 

erős alapot ad az iskolai évekhez és így a későbbi karrierhez is, miközben az is igazolt, hogy a születéskori 

különbségek elhanyagolhatók. A társadalomtudósok nagyjából egyetértenek abban, hogy az alacsony 

iskolázottságú szülők kevesebbet beszélgetnek a gyermekeikkel, kisebb szókinccsel rendelkeznek, több felszólító 

mondatot és kevesebb kérdést használnak, mint a magasabb végzettségűek. Az ő nevelési gyakorlatukban 

ráadásul jellemzően kevesebb bátorító és több a neheztelő elem, mint az iskolázottabb szülők esetében, és ez 

rosszul hat a gyerekek fejlődésére. 

  

https://www.valaszonline.hu/2022/11/29/gondozas-szocialis-szfera-korhazak-atalakitas/
https://www.valaszonline.hu/2022/11/29/gondozas-szocialis-szfera-korhazak-atalakitas/
https://qubit.hu/2022/11/29/a-diplomas-szulok-egy-luxusauto-araval-tobbet-forditanak-a-gyerekukre-mint-az-alapfoku-vegzettseguek
https://qubit.hu/2022/11/29/a-diplomas-szulok-egy-luxusauto-araval-tobbet-forditanak-a-gyerekukre-mint-az-alapfoku-vegzettseguek
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Itt a cohousing, amellyel 12-30 család közösségi lakhatását lehet biztosítani, a 

fiatalok könnyebben kezdhetnek önálló életet, az idősek nem maradnak egyedül 
Muhari Judit Népszava. 2022.11.27. 

https://nepszava.hu/3176905_cohousing-lakhatas-csalad-kozossegi-ter-magyarorszag-riport 

 

Van példa a cohousing, vagyis a közösségi lakhatás előnyeire, amikor a lakók együtt tervezik, építik, majd 

fejlesztik a lakókörnyezetüket, s később az általuk meghatározott mértékben tereket, eszközöket, feladatokat, 

tevékenységeket osztanak meg egymással. A Dániából indult életformát, amely akár a lakhatási krízist is 

mérsékelhetné, idehaza a CoHousing Budapest Egyesület építgeti. 

 

Szociális tűzifa: a legszegényebbeknek nem jut 
SzabadEurópa. 2022.11.25. 

https://youtu.be/uZO4xGj1drI 

 

Magyarországon legalább 3,3 millió ember él a létminimum alatt, vagyis 

a magyarok harmada egyik napról a másikra túlél. Az infláció és az 

elszállt energiaárak miatt most még nehezebb mindenkinek. A kormány 

tizenegy éve oszt szociális tűzifát, de csak olyanoknak, akik ötezer fő 

alatti településen élnek. Idén télen is ötmilliárdot szántak erre, ami 180 

ezer háztartásnak összesen háromheti tüzelőre elég.  

Szakemberek szerint tízszer ennyi pénz kellene ahhoz, hogy senki se 

fagyjon meg a házában. Hogy lehetséges, hogy pont a legelesettebbeknek nem jut a kormány adományfájából?  

 

„A bogarakkal, rovarokkal többet törődnek, mint a szegény emberrel” 
Doros Judit. Népszava. 2022.11.24. 

 

„Most még kevesen vagyunk, de később, ha hűvösebbre fordul az idő, többen jönnek majd kapával, ásóval 

felszerelkezve. Átbuszoznak Ózdról, kaparnak a földből egy kis szenet, letakarják a táskában újságpírokkal, 

nehogy a sofőr megtiltsa a felszállást, aztán hazamennek. Egy ilyen, kézben is elcipelhető mennyiség azonban 

legfeljebb két napra elég s ha valóban hideg lesz, akár naponta fordulniuk kell…” 

 

A válságok ürügyén a Fidesz a közösségi intézményeinket rombolja le 
Partizán. 2022.11.24. 

https://youtu.be/Y3kf4sAKokI 

 

Épp egy energiaválság közepén vagyunk, a 

szomszédunkban pedig háború zajlik. De az 

elmúlt évekre is jutott bőven válság, és a 

Fidesz általában még fokozta is a 

fenyegetettség érzését az emberekben. Ám 

ahelyett, hogy válságállóbbá tette volna a 

magyar társadalmat, a veszélyhelyzeteket 

pont arra használta, hogy lerombolja a jóléti 

állam és a közösségi intézményeink 

maradékait is. 

 

https://nepszava.hu/3176905_cohousing-lakhatas-csalad-kozossegi-ter-magyarorszag-riport
https://youtu.be/uZO4xGj1drI
https://youtu.be/Y3kf4sAKokI
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Több ezer idős beteg kerülhet ki a kórházakból egyelőre ismeretlen helyre vagy 

haza a rokonok költségére 
Kertész Ádám. Szabadeurópa. 2022.11.24. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/tobb-ezer-idos-beteg-kerulhet-ki-a-korhazakbol-egyelore-ismeretlen-helyre-vagy-haza-a-

rokonok-koltsegere/32146943.html 

 

Mintegy 2500 idős, krónikus beteg kerülhet át a kórházakból a létrejövő ápolási centrumokba a jövő év első 

felében, ellátásuk finanszírozásába pedig a rokonokat is bevonhatják a szociális törvény elfogadott és az 

egészségügyi törvény tervezett módosítása alapján. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol lesz ennyi férőhely, 

miközben most is tízezres várólisták vannak, és ki fogja őket ellátni 

 

Szociális törvény 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.11.24. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/24/864-szocialis-torveny/ 

 

Az a legnehezebben érthető számomra, hogy akik ezt a törvényt megalkották, és az egyéni felelősséget első 

helyre teszik, hogy nem látják azt, hogy ezt a felelősségvállalást a sorsuk iránt azért veszítette el a leszakadásban 

érintettek csoportja, mert a rendszer nem kezelte időben a problémáikat. Nem ruházta fel őket az iskolarendszer 

megfelelő tudással, nem törődött senki a családi életstratégiákkal, amit szintén alapkészséghiányos szülők 

örökítenek át a szocializációs mintákkal, nem törődtek a pénzügyi tudatosság fejlesztésével, ami mára 

eladósította őket, sem a családtervezés számukra elérhető lehetőségeivel, sem azzal, hogy a feketezóna milyen 

túlélési lehetőségeket ad számukra. Sorolhatnám még ezt tovább, minden intézménytípusban ott vannak a 

hézagok, a működési hibák, és ma ez egy olyan rendszert alkot, amiben kódolva van a megoldásképtelenség. 

 

A pénzt megtartja, a felelősséget áthárítja: ez a kormány szociális stratégiája 
Mérce. 2022.11.23. 

https://merce.hu/2022/11/23/a-penzt-megtartja-a-felelosseget-atharitja-ez-a-kormany-szocialis-strategiaja/ 

 

A kormány az elmúlt évtizedben elvonta a döntési jogköröket és az erőforrásokat az egyénektől, családoktól, 

önkormányzatoktól. A jelenlegi módosítás is csak a felelősséget és a terheket osztaná vissza, a szociális biztonság 

megteremtéséhez szükséges erőforrásokat és jogokat nem. 

 

Mit jelent a szociális törvény 

módosítása a gyakorlatban? 
Csordás Anett, Mihály Bulcsú. ATV. 2022.11.23. 

https://www.atv.hu/videok/20221123/mit-jelent-a-

szocialis-torveny-modositasa-a-gyakorlatban  

 

Az ATV Start vendégei Mihály Bulcsú szociális munkás, 

mesteroktató és Csordás Anett alapító, Lépjünk, hogy 

léphessenek! Egyesület.  

  

https://www.szabadeuropa.hu/a/tobb-ezer-idos-beteg-kerulhet-ki-a-korhazakbol-egyelore-ismeretlen-helyre-vagy-haza-a-rokonok-koltsegere/32146943.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tobb-ezer-idos-beteg-kerulhet-ki-a-korhazakbol-egyelore-ismeretlen-helyre-vagy-haza-a-rokonok-koltsegere/32146943.html
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/24/864-szocialis-torveny/
https://merce.hu/2022/11/23/a-penzt-megtartja-a-felelosseget-atharitja-ez-a-kormany-szocialis-strategiaja/
https://www.atv.hu/videok/20221123/mit-jelent-a-szocialis-torveny-modositasa-a-gyakorlatban
https://www.atv.hu/videok/20221123/mit-jelent-a-szocialis-torveny-modositasa-a-gyakorlatban
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„Beírtam hobbiként a cigány táncot, hogy még véletlenül se kerüljek olyan 

munkahelyre, ahol nem látnak szívesen” 
Kende Ágnes. Qubit. 2022.11.22. 

https://qubit.hu/2022/11/22/beirtam-hobbikent-a-cigany-tancot-hogy-meg-veletlenul-se-keruljek-olyan-munkahelyre-ahol-nem-

latnak-szivesen 

 

A kutatók szerint a csavar az, hogy miközben a vállalatvezetők azt vallják, hogy 

ez egy tisztán meritokratikus világ, ahol mindenki egyenlő esélyekkel indul egy-

egy álláshelyért, hiszen csak az érdem számít, a valóság az, hogy a verseny 

egyenlőtlen, mivel a kiváltságos osztályhelyzetekben lévőknek, akik privilegizált 

családi környezetből és elit iskolai környezetből jönnek, már a nyelvhasználatuk 

és a szókincsük is olyan finoman kódolt kulturális tőkét jelent, amit a munkaadók 

szakmai kompetenciákra, tehát jobb „készségekre" és megérdemelt 

„érdemekre" fordítanak le, ezeknek pedig a romák nagyon ritkán tudnak 

megfelelni. 

 

Fekete zsákban földön fekvő szociális dolgozók 
Bodacz Péter. Magyar Hang. 2022.11.21. 

https://hang.hu/belfold/demonstracio-lesz-kedden-a-kossuth-teren-a-szocialis-torveny-szavazasakor-148688  

 

A közös állásfoglalást aláíró szervezetek úgy vélik, a törvénymódosítással a kormány nem bővíti, hanem tovább 

szűkíti a szociálpolitika eddig is csekély eszköztárát, a szociális szakemberek segítői szerepét torzítja és magára 

hagyja saját állampolgárait – épp akkor, amikor komplex és elhúzódó válsághelyzetben egyre többen szorulnak 

segítségre. Egyebek között kifogásolják, hogy az állam a szociális biztonságot nyújtók sorában továbbra is utolsó 

helyre sorolná magát. 

 

Aki szegény, az már annyit se ér 
Tóth Bea. Jelen. 2022.11.21. 

https://jelen.media/fokusz/aki-szegeny-az-mar-annyit-se-er/ 

 

Mindazonáltal a szociális munkások is a rendszer áldozatai. Abban a rendszerben, amely átalakította a 

társadalombiztosítást, a gyermekvédelmi ellátórendszert, felvirágoztatta az egyházat, de az önkormányzatok, a 

civil és nonprofit szervezetek kárára. A gyermekvédelmi szakellátás és a nevelőszülői hálózat szinte teljes 

egészében egyházi fenntartásba került át, hasonlóképpen az időseknek nyújtott és a fogyatékos emberek 

segítését jelentő ellátások, bizonyos mértékben a hajléktalanellátás is. Ennek ellenére is, a szociális szférában 

dolgozók átvészelték a Covid-járvány két évét, a menekültválság idején erőn felül teljesítettek, keresték és meg 

is találták a pozíciójukat és a feladatukat. 

  

https://qubit.hu/2022/11/22/beirtam-hobbikent-a-cigany-tancot-hogy-meg-veletlenul-se-keruljek-olyan-munkahelyre-ahol-nem-latnak-szivesen
https://qubit.hu/2022/11/22/beirtam-hobbikent-a-cigany-tancot-hogy-meg-veletlenul-se-keruljek-olyan-munkahelyre-ahol-nem-latnak-szivesen
https://hang.hu/belfold/demonstracio-lesz-kedden-a-kossuth-teren-a-szocialis-torveny-szavazasakor-148688
https://jelen.media/fokusz/aki-szegeny-az-mar-annyit-se-er/
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Miről szól és miért fontos a szociális törvény módosítása, ami miatt most 

tüntetnek? 
Mizsur András. Telex 2022.11.21. 

https://telex.hu/belfold/2022/11/21/szocialis-torveny-raszorulok-segely-parlament-vita-ellenzek-tuntetes 

 

Ugyanakkor mégiscsak szimbolikus, hogy egy újabb 

megélhetési válság küszöbén az állam nyíltan deklarálja, hogy 

csak legvégső esetben segít a rászorulókon, ami példanélküli 

Európában. Az is beszédes, hogy Fülöp Attila 

gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a Máltai 

Szeretetszolgálat magazinjában kommunista örökségnek 

nevezte azt a gondolatot, hogy a szociális problémákat az 

állam oldja meg. Tehát itt is az a kérdés, hogy a szociális 

törvény átírása nyomán később milyen intézkedéseket hoznak 

még. 

 

Elfogyott az alapítvány üzemanyagkvótája, több mint 100 értelmileg sérült gyerek 

iskolába jutása került veszélybe 
Bialkó Anna.RTL. 2022.11.19. 

https://rtl.hu/hirado/2022/11/19/szimbiozis-alapitvany-gyerekek-uzemanyag-nincs-penz 

 

Több mint 100 értelmileg sérült gyerek iskolába 

jutása került veszélybe, miután a jövő héten 

már nem tudja vállalni a szállításukat a miskolci 

Szimbiózis Alapítvány. Ennek oka, hogy 

elfogyott az éves üzemanyagkvótájuk, az 

üzemagyag piaci ára pedig annyira magas, 

hogy nem tudják kifizetni. Van olyan szülő, aki 

hétfőtől egyáltalán nem tudja iskolába küldeni 

gyerekét. 

 

 

 

Utcai zaklatástól a kommentháborúkig bárkit érhet bántalmazás, de nem kell 

eltűrnünk 
Bálint Orsolya. Népszava.  2022.11.19. 

https://nepszava.hu/3175985_parkapcsolati-eroszak-catcalling-kommenthaboru-corvinus-egyetem-beszelgetes 

 

A bántalmazás az életünk számos területén jelen van, sokszor nem is ismerjük fel, nem tudunk rá reagálni, vagy 

közbelépni, ha a szemünk előtt zajlik, krízishelyzetben pedig nem világos, kihez fordulhatnánk. Három, rendkívül 

elterjedt formájáról – a párkapcsolati erőszakról, a catcallingról (utcai zaklatásról) és a netes 

kommentháborúkról – szerveztek edukatív kerekasztal-beszélgetéseket az ország legnagyobb szaktekintélyeivel, 

civilekkel és aktivistákkal a 3 lépés projekt elindítói. Videóikat eddig közel kétezren látták, utána segítők és 

áldozatok is megkeresték őket. A Corvinus Egyetem kommunikáció szakos hallgatói, Németh Rebeka, Valaszkai 

Zsófia, Csikós Katalin és Praszna Dorina folytatnák is a nagy sikerű beszélgetéssorozatot, amely idő közben 

túllépett a szemináriumi kereteken. 

https://telex.hu/belfold/2022/11/21/szocialis-torveny-raszorulok-segely-parlament-vita-ellenzek-tuntetes
https://rtl.hu/hirado/2022/11/19/szimbiozis-alapitvany-gyerekek-uzemanyag-nincs-penz
https://nepszava.hu/3175985_parkapcsolati-eroszak-catcalling-kommenthaboru-corvinus-egyetem-beszelgetes
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Sajtóközlemény 
Utcáról Lakásba Egyesület.  2022.11.18. 

https://utcarollakasba.hu/sajtokozlemeny/ 

 

Az aláíró szervezetek szerint elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi komplex és elhúzódó válsághelyzetben, amikor 

egyre többen szorulnak segítségre, a kormány nem bővíti, hanem tovább szűkíti a szociálpolitika eddig is csekély 

eszköztárát, a szociális szakemberek segítői szerepét torzítja és magára hagyja saját állampolgárait. 

 

Poszt-COVID Magyarország 
Bíró-Nagy András, Szászi Áron, Antal Bálint. Policy Solutions. 2022.11.17. 

https://www.policysolutions.hu/hu/hirek/579/poszt-covid_magyarorszag_tanulmany 

 

Mindössze 6% tudja nagyságrendileg 

pontosan, hogy hány áldozata volt a 

koronavírusnak Magyarországon. A 

kutatásunkban felmértük azt is, hogy 

mennyire vannak tisztában azzal a 

magyarok, hány áldozata volt a 

COVID19 világjárványnak az országban. 

Csupán a megkérdezettek 6 százaléka 

adott nagyságrendileg pontos becslést. 

Szembetűnő, hogy a válaszadók fele 

nem tudta vagy nem akarta 

megbecsülni a járvány magyarországi 

áldozatainak számát. 

 

A szociális törvényjavaslat az Európai Unió egyik legfontosabb elemére épül 
Kaiser Tamás. 888.  2022.11.17. 

https://888.hu/csak-neked-csak-most/a-szocialis-torvenyjavaslat-az-europai-unio-egyik-legfontosabb-elemere-epul-4390009/  

 

Ebből az is következik, hogy sokan most olyan következtetéseket is levonnak, azt is tudni vélik, ami még nincs is 

benne a szövegben. Azt a három oldalt azonban érdemes inkább összehasonlítani és megnézni, hogy mi lépett 

mi helyébe valójában. Mert az új szöveg egyáltalán nem különbözik sokban a régitől. 

 

Csak az egyházak értek célt – pontról pontra a szociális törvény értelmetlen 

módosításáról 
Élő Anita. VálaszOnline. 2022.11.16. 

https://www.valaszonline.hu/2022/11/16/szocialis-ellatas-torvenymodositas-fulop-attila-egyhazak-hatter/ 

 

Csütörtökön az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé kerül a kormánypártok által is támogatott módosító 

javaslat. Értesüléseink szerint végül kiveszik a karitatív szervezeteket az ellátásra kötelezettek sorából és 

egyértelművé teszik az állam felelősségét. Ám ettől még a nagy ellentmondás megmarad: az állam továbbra is 

utolsó lenne a gondoskodásra kötelezettek sorában, miközben éppen az Orbán-kormány tette az államot a 

legnagyobb szociális szolgáltatóvá és a legtöbb segélyt folyósító szervezetté. Az elmúlt években ugyanis 

államosították és centralizálták a szociális rendszer nagy részét.  

 

https://utcarollakasba.hu/sajtokozlemeny/
https://www.policysolutions.hu/hu/hirek/579/poszt-covid_magyarorszag_tanulmany
https://888.hu/csak-neked-csak-most/a-szocialis-torvenyjavaslat-az-europai-unio-egyik-legfontosabb-elemere-epul-4390009/
https://www.valaszonline.hu/2022/11/16/szocialis-ellatas-torvenymodositas-fulop-attila-egyhazak-hatter/
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Városvezetők attól tartanak, hogy komoly megszorítást készít elő a kormány a 

szociális törvény módosításával 
Kósa András. SzabadEurópa. 2022.11.16. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/attol-tartanak-komoly-megszoritast-keszit-elo-a-kormany-a-szocialis-torveny-

modositasaval/32129829.html 

 

Már jelenleg is nagyjából csak a tényleges 

kiadások felét fedezi a központi támogatás az 

önkormányzatok szociális kiadásainak, de a 

szociális törvény módosításával még jobban 

kivonulhat a szférából az állam – ettől tart több, 

általunk megkérdezett polgármester is. A kormány 

úgy cáfolt lapunknak, hogy elismerte: jövőre 

reálértéken csökkenek a szociális kiadások. 

Mint ismert, a jogszabály hierarchiába rendezi a 

felelősséget az egyén szociális jólétéért. E szerint 

az első helyen mindenki önmagáért felelős, ha 

valaki saját ellátására képtelen, akkor a család 

következik a második szinten, ha a család sem tud 

valaki számára megfelelő életminőséget 

biztosítani, akkor a területileg illetékes 

önkormányzatra hárul elvben a feladat, ha ez sem képes rá, akkor egy civil vagy karitatív szervezet jön a képbe, míg az 

állam csak a lista végén, az ötödik helyen szerepel. 

 

Gondolatok a szociális törvény módosítása kapcsán 
Tóth Tibor. iSzolnok.hu. 2022.11.13. 

https://iszolnok.hu/2022/11/13/gondolatok-a-szocialis-torveny-modositasa-kapcsan/ 

 

Ebből az apátiából (és a hátrahagyott gazdasági-társadalmi összeomlásból) kell most egy olyan 21. századi 

szociálpolitikát (gondoskodáspolitikát!) alkotnunk, amelyben az egyén alanya és nem tárgya a folyamatoknak, 

mindenki a maga szintjén teszi a dolgát. Ennek a törekvésnek egyik alapja, hogy a kormányzat a segélyalapú 

helyett a munkaalapú társadalom kiépítését tűzte ki célul, és egy olyan családtámogatási rendszert alapozott 

meg, amelyben a támogatás alapja a cselekvés: gyermeknevelés, munka, gondoskodás. Ebben a rendszerben 

megvan a maga szerepe az egyénnek, a közösségnek (önkormányzat, civil szféra, egyház) és az államnak is. 

 

Van-e változás? 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.11.10. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/10/862-van-e-valtozas/ 

 

A terepen végzett munkában továbbra is az a megtapasztalásunk, hogy a generációs szegénységben élők 

életesélyei semmit sem változtak, a rendszer továbbra sem működtet olyan folyamatokat, ami segítene rajtuk. 

Nincs esélyük a lakhatási szegénységből kilépni, túljutni a kártyás villanyórán, vagy bevezetni a vizet. Túllépni a 

fatüzelésen, amit szeméttel egészetenek ki, biztossá tenni az alapszükségletek kielégítését a hónap végéig. Nincs 

esélyük arra, hogy jobb egészségi állapotba kerüljenek, sem arra, hogy a gyerekeik a szegregálódó vagy 

szegregált iskolarendszerből olyan tudással kerüljenek ki, amivel sikeres szakmaszerzők lehetnek. És nincs esély 

arra sem, hogy az eladósodás csapdájából kikerüljenek, és behajtócéges tartozások nélkül bejelentett munkát 

vállaljanak. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/attol-tartanak-komoly-megszoritast-keszit-elo-a-kormany-a-szocialis-torveny-modositasaval/32129829.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/attol-tartanak-komoly-megszoritast-keszit-elo-a-kormany-a-szocialis-torveny-modositasaval/32129829.html
https://iszolnok.hu/2022/11/13/gondolatok-a-szocialis-torveny-modositasa-kapcsan/
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/10/862-van-e-valtozas/
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Nem tud jól működni a rendszer addig, amíg alulfizetett emberek próbálnak meg 

valami jót tenni hosszú távon 
Tárkányi Flóra. 444. 2022.11.07. 

https://444.hu/2022/11/07/nem-tud-jol-mukodni-a-rendszer-addig-amig-alulfizetett-emberek-probalnak-meg-valami-jot-tenni-

hosszu-tavon  

 

Igen, úgy hisszük, a kiemelések száma növekedni fog. A hivatalos statisztikák iszonyú lassan készülnek el, így még 

csak érzésekre, tapasztalatokra hagyatkozva mondjuk, hogy növekedés várható. Azt tudjuk, hogy minden 

harmadik gyerek azért kerül be a rendszerbe, mert a mélyszegénység következtében történik valami negatív vele. 

Ha van egy gazdasági recesszió, és a mélyszegénységben élő réteg elkezd növekedni, akkor ez törvényszerű lesz. 

A kiemelések azonban nem egyik napról a másikra történnek, ahogy a belecsúszás a mélyszegénységbe és a 

kétségbeesésbe sem, így a gazdasági mélyrepülés ilyen irányú következménye is csak egy-két éven belül kezd el 

látszani. De látszani fog. 

 

„Rájöttünk, az igazán jelentős társadalmi változások 

alapvetően nem politikai úton valósíthatók meg” 
Forgács Iván. Népszava. 2022.11.12. 

https://nepszava.hu/3175216_kapitany-agnes-kapitany-gabor-tarsadalom-politika-

magyarorszag-interju 

 

„Mindig is erős volt az emberek manipulálása, és ez nagy mértékben 

szimbólumokkal történik, a gazdaságtól az interperszonális viszonyokon át a 

politikáig. Át kell látnunk ezen a mechanizmuson.” - Kapitány Ágnes 

 

„Helytelennek tartjuk, ha divatként kezelnek szellemi irányokat. Azt is, ha 

istenítik, azt is, ha démonizálják, kukába hajítják őket. Ez óriási pazarlás, 

hiszen majdnem minden szellemi irányzat fontos felismerésekkel gazdagította az emberiséget.” - Kapitány Gábor 

 

Az állam nem vonja ki magát a szociális segítségnyújtásból 
Fónyi-Tisóczki Flóra. Origo. 2022.11.11. 

https://www.origo.hu/itthon/20221110-az-allam-nem-vonja-ki-magat-a-szocialis-segitsegnyujtasbol.html 

 

Az elsődleges segítséget mindannyian önmagunktól kell, hogy várjuk. Ha valaki ugyanis bajba kerül, ki az, aki a 

legjobban tudja, mi az a baj? Mi magunk. Ha felismerjük, hogy gond van, akkor jó esetben mindent meg fogunk 

tenni azért, hogy az a baj megoldódjon, és ha nem tudjuk megoldani, akkor első körben azokhoz fordulunk, 

akikben a legjobban megbízunk, és akiket a legjobban szeretünk: a családunkhoz. Ha ez nem elégséges a 

képességeink, vagy a lehetőségeink hiánya miatt, akkor teljesen természetes, hogy belépnek a képbe a helyi 

közösségek – akár egy települési közösség, egy karitatív vagy civil szervezet –, és végső soron be fog lépni ebbe 

a feladatba tulajdonképpen felelősségviselőként az állam. 

  

https://444.hu/2022/11/07/nem-tud-jol-mukodni-a-rendszer-addig-amig-alulfizetett-emberek-probalnak-meg-valami-jot-tenni-hosszu-tavon
https://444.hu/2022/11/07/nem-tud-jol-mukodni-a-rendszer-addig-amig-alulfizetett-emberek-probalnak-meg-valami-jot-tenni-hosszu-tavon
https://nepszava.hu/3175216_kapitany-agnes-kapitany-gabor-tarsadalom-politika-magyarorszag-interju
https://nepszava.hu/3175216_kapitany-agnes-kapitany-gabor-tarsadalom-politika-magyarorszag-interju
https://www.origo.hu/itthon/20221110-az-allam-nem-vonja-ki-magat-a-szocialis-segitsegnyujtasbol.html
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Hisztéria a szociális törvény körül 
Felföldi Zoltán. Magyar Nemzet. 2022.11.10. 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/11/hiszteria-a-szocialis-torveny-korul 

 

Ötödször, amennyiben a módosításnak van ideológiai üzenete – az egyértelműsítés mellett kétségkívül ilyen is 

van –, azzal mi, konzervatívok csak egyetérthetünk. Igen, úgy gondoljuk, hogy az egyén sorsának alakulásáért 

elsősorban ő maga a felelős, mellette pedig a családnak és a kisközösségeknek erős hálóként kell működniük. Az 

állam felelőssége az, hogy az egyént segítse képességei maximumának kibontakoztatásában, és a szociális 

ellátásban akkor és oly mértékben kell részt vennie, amikor és amilyen mértékben erre más szereplők nem 

képesek. 

 

A magyar gyerekek 85 százalékát már bántalmazták az iskolában 
Csurgó Dénes. 444. 2022.11.09. 

https://444.hu/2022/11/09/a-magyar-gyerekek-85-szazalekat-bantalmaztak-mar-az-iskolaban 

 

Aggasztó eredményeket mutat az a kutatás, amelyet a Medián készített a 12-20 éves fiatalok között az UNICEF 

megbízásából. Ebből kiderült ugyanis, hogy a magyar diákok több mint fele, 66 százaléka arról számolt be, hogy 

az iskolában rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak. Az erről beszámoló fiatalok felének 

naponta kell vagy kellett átélnie a bántalmazást. A felmérés szerint a magyar fiatalok 85 százalékát 

bántalmazták már valamilyen formában legalább egyszer az iskolában. 

 

Kilakoltatások a válság közepén 
Telepjáró. Partizán. 2022.11.08. 

https://youtu.be/R3_t301fvy8 

 

Miközben egyhangú fővárosi döntés született arról, hogy 

már a moratórium novemberi életbelépése előtt sem 

tesznek utcára senkit, az elmúlt hetekben egyre több hírt 

olvashatunk kilakoltatásokról, civilek által hősiesen 

megakadályozott, vagy éppen karhatalommal végrehajtott 

lakáskiürítésekről. Mi áll e látszólagos ellentmondás 

hátterében? Hogyan tudnak megküzdeni az egyre sűrűsödő 

krízisesetekkel az aktivisták? Ennek jártunk utána 

legfrissebb Telepjáróban. 

 

“Ha nem tetszik, visszamehetsz” – szegregáció és megaláztatás sújtja a kárpátaljai 

roma menekülteket 
Rédl Boglárka. Átlátszó. 2022.11.09. 

https://atlatszo.hu/kozugy/2022/11/09/ha-nem-tetszik-visszamehetsz-szegregacio-es-megalaztatas-sujtja-a-karpataljai-roma-

menekulteket/  

 

A kárpátaljai romák az Ukrajnából menekülők egyik legkiszolgáltatottabb csoportját képezik: jelentős részük a 

külvilágtól szinte teljesen elszigetelt szegregátumokban nőtt fel, alapvető higiéniai eszközök és oktatás nélkül, jó 

páran még a saját nevüket sem tudják leírni. Ez a kiszolgáltatott csoport Magyarországon egy szinte teljesen 

leépített menekültügyi ellátórendszerbe és egy előítéletekkel teli társadalomba csöppent, elhelyezésük és 

integrációjuk jelentős részét a civil társadalom próbálja megoldani – több-kevesebb sikerrel. 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/11/hiszteria-a-szocialis-torveny-korul
https://444.hu/2022/11/09/a-magyar-gyerekek-85-szazalekat-bantalmaztak-mar-az-iskolaban
https://youtu.be/R3_t301fvy8
https://atlatszo.hu/kozugy/2022/11/09/ha-nem-tetszik-visszamehetsz-szegregacio-es-megalaztatas-sujtja-a-karpataljai-roma-menekulteket/
https://atlatszo.hu/kozugy/2022/11/09/ha-nem-tetszik-visszamehetsz-szegregacio-es-megalaztatas-sujtja-a-karpataljai-roma-menekulteket/
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A Covid-járvány óta egyre több az öngyilkossági kísérlet és a szándékos önártalom 

a fiatalok között 
Nagy Zsolt. G7. 2022.11.06. 

https://g7.hu/elet/20221106/a-covid-jarvany-ota-egyre-tobb-az-ongyilkossagi-kiserlet-es-a-szandekos-onartalom-a-fiatalok-

kozott/ 

 

A Covid-járvány okozta érzelmi sokk és a korlátozások bevezetése miatt felboruló közösségi élet a világon 

mindenhol megviselte a fiatalok lelki és mentális egészségét. Kirívó azonban, hogy míg az EU tagállamok 

nagyrésze proaktívan állt ehhez a problémához, Magyarországról ez nem mondható el – erre jutott az az uniós 

tanulmány, mely kifejezetten azt vizsgálta, hogyan próbálták a tagországok megóvni a saját fiataljaik lelki 

egészségét. Míg külföldön a leggyakoribb intézkedés az iskolapszichológusi hálózat megerősítése volt, növelték 

a szakemberek és a tanácsadók számát is, nálunk leginkább a fejetlenség illetve a szakemberhiány miatt az 

esetek csak torlódtak. 

 

A háztartások életszínvonala 2021 
KSH. 2022.11.04. 

https://ksh.hu/s/helyzetkep-2021/#/kiadvany/a-haztartasok-eletszinvonala  

 

Az egyes dimenziókat tekintve a népesség 

13,1%-át, 1 millió 249 ezer főt egy, 4,7%-át, 

449 ezer főt kettő, 1,5%-át, 146 ezer főt 

pedig három szegénységi dimenzió érintett. 

2020-hoz képest az egy, illetve a két 

dimenzióban érintett személyek száma 

csökkent (16, illetve 31 ezer fővel), a három 

dimenzióban érintetteké pedig 27 ezerrel 

növekedett. Az új mutató számításának 

kezdete, 2015 óta összesen 181 ezer fővel 

csökkent a legveszélyeztetettebbek száma, 

vagyis azoké, akik egyszerre mindhárom 

szegénységi dimenzióban érintettek. 

 

 

Évek óta alig indul nyomozás a hírhedt kamatos pénz miatt, de ez semmi jót nem 

jelent Magyarországnak 
Csurgó Dénes, Szurovecz Illés. 444. 2022.11.03. 

https://444.hu/2022/11/03/megelhetesi-valsag-idejen-razza-le-magarol-a-szocialis-felelosseget-a-kormany  

 

Pár mondatot írna csak át, de azzal radikálisan megváltoztatná a kormány, hogy a magyar állam hogyan 

viszonyul az állampolgáraihoz, különösen a legrosszabb helyzetbe került, legszegényebb, leginkább segítségre 

szoruló polgáraihoz. Ezzel a pár mondattal és annak következményeivel beteljesülhet a Fidesz 10 éve tartó 

szociálpolitikája, már ha ezt lehet annak nevezni. De tényleg ettől a pár átírt mondattól épül le véglegesen a 

magyar jóléti állam? 

 

https://g7.hu/elet/20221106/a-covid-jarvany-ota-egyre-tobb-az-ongyilkossagi-kiserlet-es-a-szandekos-onartalom-a-fiatalok-kozott/
https://g7.hu/elet/20221106/a-covid-jarvany-ota-egyre-tobb-az-ongyilkossagi-kiserlet-es-a-szandekos-onartalom-a-fiatalok-kozott/
https://ksh.hu/s/helyzetkep-2021/#/kiadvany/a-haztartasok-eletszinvonala
https://444.hu/2022/11/03/megelhetesi-valsag-idejen-razza-le-magarol-a-szocialis-felelosseget-a-kormany
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Évek óta alig indul nyomozás a hírhedt kamatos pénz miatt, de ez semmi jót nem 

jelent Magyarországnak 
Nagy Gergely Miklós. 2022.11.03. 

https://24.hu/belfold/2022/11/03/uzsora-rendorseg-fordulat-szegenyseg-allam/ 

 

Meglepő adatot közölt a rendőrség: tavaly csupán három esetben indítottak eljárást uzsorázás miatt. Ez alig egy 

százaléka a tíz évvel ezelőtti adatnak, ennek alapján úgy tűnik, a legkiszolgáltatottabb réteget szipolyozó 

uzsorázás mintha lényegében megszűnt volna Magyarországon. Ez azonban nincs így. Akiknek ugyanis van 

helyszíni tapasztalata, azok lesújtó állapotokról beszélnek: az uzsorából mára külön iparág nőtt ki, és ez a 

tevékenység hiába illegális, mára nélkülözhetetlen az ország egyes részein. 

 

Nevelőszülők 2022 – Kutatási gyorsjelentés 
Ágota Alapítvány. 2022.11.02. 

https://szentagota.hu/media/uploads/images/users/root/gyorsjelentes_agota_uj2.pdf 

 

A kérdőíven a demográfiai adatokon kívül a nevelőszülővé válás kezdetéről, a körülményekről, a lehetséges 

motivációkról, a gyermekvédelmi központok segítségnyújtásáról és a családjukat nélkülöző gyermekek számáról 

kérdezték a nevelőszülőket. A kutatásból kiderült, hogy a belépő nevelőszülők száma és átlagéletkora is nő. A 

nevelőszülők csaknem 90 százaléka kisebb településeken, falvakban él. Valószínűségi mintavételi eljárással 1259 

embert választottak ki a kutatási mintához. 

 

A lecsúszás megélése 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.11.02. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/02/861-a-lecsuszas-megelese/ 

 

Náluk valami nagyon régen el lett szúrva. A pénzügyi tudatosság és az önfenntartási képességek hiánya nem 

tudott megbirkózni a fogyasztói világ üzenetével. Nem tudnak ellenállni ennek, ők is azt szeretnék, ha ahhoz a 

világhoz tartozhatnának, ahol a pénz, a tárgyak birtoklása az emberi érték fokmérője. Ők is sikeres emberek 

akarnak lenni. És a sikerhez ma nem olyan dolgok kellenek, amelyek pár éve még fontosak voltak. Nem a tanulás, 

nem a munka. Csak a pénz megszerzése. Ami elérhetővé tesz számukra olyan dolgokat is, amelyeket csak a 

magas keresetűek érhetnek el. Iszonyú ellentmondás feszül a valós és kifele mutatott életek között. Ebben élnek, 

ehhez keresnek újra és újra lehetőségeket, amiben nagyon hosszú idő más boldogulásokat is megerősíteni. 

 

A szülők gyakran nem a vallás, hanem a presztízs miatt küldik a gyerekeket egyházi 

iskolába 
Kende Ágnes. Qubit. 2022.11.02. 

https://qubit.hu/2022/11/02/a-szulok-gyakran-nem-a-vallas-hanem-a-presztizs-miatt-kuldik-a-gyerekeket-egyhazi-iskolaba  

 

A Qubit által megkérdezett oktatáskutatók egyetértenek abban, hogy a sajátos magyar rendszerben 

átértékelődik az állami közszolgáltatás fogalma, és ahogy Neumann mondta, „létrejön egy fragmentált rendszer 

az állami rendszeren belül, és megszűnik az az ágens, amely például esélyegyenlőségi kérdésekről tudna 

gondolkodni”. Zolnay szerint így az elitnek teremtik meg „azokat az intézményeket és iskolautakat, amik sikerre 

viszik ezeket a gyerekeket, és akik jobb, ha nem tanulnak együtt a problémás családok gyerekeivel, mert azok 

csak zavarnák őket”. Szerinte elképzelhető, hogy „központilag van egy ilyen politikailag értékvezérelt ideológia, 

hogy legyen erős az egyházi iskolai szektor, de helyben ez nincs így, ott a helyi elit szülők vezérlik ezeket a 

folyamatokat”. 

https://24.hu/belfold/2022/11/03/uzsora-rendorseg-fordulat-szegenyseg-allam/
https://szentagota.hu/media/uploads/images/users/root/gyorsjelentes_agota_uj2.pdf
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/11/02/861-a-lecsuszas-megelese/
https://qubit.hu/2022/11/02/a-szulok-gyakran-nem-a-vallas-hanem-a-presztizs-miatt-kuldik-a-gyerekeket-egyhazi-iskolaba
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Az addikció nem választás, hanem válaszreakció az emberi szenvedésre  
Mizsur András. Telex. 2022.11.01. 

https://telex.hu/eletmod/2022/11/01/mate-gabor-fuggoseg-drog-alkohol-trauma-stressz-betegsegek 

 

Először is meg kell értenünk, hogy mit képvisel az addikció. Én úgy definiálom, hogy amikor az ember pillanatnyi 

örömet, rövid távú enyhülést keres és sóvárog ezután, de közben még több szenvedést, kárt okoz magának és 

környezetének, mégsem tud leállni. És akkor még egy szót sem szóltam a drogokról, ugyanúgy addiktív lehet a 

szerencsejáték, az evés, a szexualitás, a pornográfia, a vásárlás vagy a munka. De lehet drogozni vagy 

alkoholizálni addikció nélkül is. Az a kérdés, hogy milyen folyamat játszódik le az emberben az adott szerrel vagy 

viselkedéssel kapcsolatban. Arra akarok utalni, hogy nem önmagában az addikció a probléma. Az addikció 

megpróbál megoldani egy másik problémát, a lelki feszültséget, a lelki fájdalmat. Az addikció se nem örökölt 

betegség, se nem választás eredménye, hanem egy viselkedési jelenség, egy válaszreakció az emberi 

szenvedésre. Ha meg akarjuk érteni az addikciót, akkor nem a géneket kell nézni, hanem azt, hogy mi történt az 

ember életében. 

 

Iskola és óvodapszichológusok 2022.10.28-án kiadott szakmai állásfoglalása  
Iskolapszichológiai Módszertani Bázis. 2022.10.28. 

http://iskolapszichologiai-modszertani-bazis.elte.hu/index.php/jogszabalyok-allasfoglalasok/ 

 

Intézményi munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a köznevelési rendszerben lévő gyermekek pszichés állapota 

aggasztóan romlik. Az óvodákban a szorongás, a viselkedés- és figyelemzavar, az iskolákban ezek mellett a 

depresszió, pánik, önsértés vagy akár a súlyosabb mentális zavarok megjelenése rendszeresen előforduló 

jelenség lett. Noha mindez nem következik csupán egyetlen tényezőből, az intézményekben eltöltött idő 

mennyisége és minősége tagadhatatlanul fontos szerepet játszik a fiatalok lelki fejlődésében. 

 

Ábrákon mutatjuk, mennyire kell félni a magyar vidéket sújtó népesedési 

katasztrófától  
Portfolio-KRTK. 2022.10.18. 

https://www.portfolio.hu/krtk/20221018/abrakon-mutatjuk-mennyire-kell-felni-a-magyar-videket-sujto-nepesedesi-

katasztrofatol-573367 

 

Magyarországon, Európában egyedülálló módon, a 

népességfogyás 1981 óta tartó folyamat. Ha a rendszerváltástól 

számítjuk a népességcsökkenés mértékét, az ország fővárosa is 

zsugorodónak számít a népességvesztés 15 százalékos arányával, 

amely az 1990-es évek tömeges kiköltözési hullámának 

köszönhető. A vidék-imázs és az ahhoz köthető életforma 

vonzásában a városkörnyékre költözők főleg, bár nem kizárólag a 

fiatal középosztályi rétegekhez tartoztak. Kiáramlásuk azonnali és 

hosszabb távon ható mély nyomokat hagyott Budapest 

korszerkezetén, amennyiben jelentős mértékben megnövelte az 

idős korosztály arányát a városlakók között. Ezért hiába célpontja 

a belföldi migrációnak, az nem tudja ellensúlyozni az elöregedés és 

az ebből következő magas halálozási ráta hatását; Budapest népessége az ezredforduló óta is szakadatlanul, bár 

csökkenő mértékben hanyatlik. 

 

https://telex.hu/eletmod/2022/11/01/mate-gabor-fuggoseg-drog-alkohol-trauma-stressz-betegsegek
http://iskolapszichologiai-modszertani-bazis.elte.hu/index.php/jogszabalyok-allasfoglalasok/
https://www.portfolio.hu/krtk/20221018/abrakon-mutatjuk-mennyire-kell-felni-a-magyar-videket-sujto-nepesedesi-katasztrofatol-573367
https://www.portfolio.hu/krtk/20221018/abrakon-mutatjuk-mennyire-kell-felni-a-magyar-videket-sujto-nepesedesi-katasztrofatol-573367


13 
 

 

Szegénység hétszeres áron  
Partizán - Telepjáró. 2022.10.11. 

https://youtu.be/BAmiVk346qg  

 

Hogyan reagál a lakosság az energia- és 

élelmiszerárak elszabadulására? Mennyire enyhítik 

a szegények gondjait a kormányzati intézkedések? 

Létezik-e szolidaritás és összefogás a túlélés 

érdekében? Kiderül a Telepjáró legújabb adásából. 

 

 

https://youtu.be/BAmiVk346qg

