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Vége az évnek  
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.12.30. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/12/30/869-vege-az-evnek/ 

 

És ebben változás csak akkor lehet, ha változtatni tudunk azon a rendszeren, ami az ő problémáik kezelésére 

hivatott. Nos, ebben nem tudok sikerekről beszámolni. Persze mondhatnám, hogy itt a FeTe program, amiben 

egyházi szervezetekkel dolgozunk együtt, de közben maradt rendszerszinten az egyházak iskolai szegregációt 

erősítő szerepe. Mondhatnám, hogy az is egy eredményes hatás, hogy a szakemberképzésbe bekapcsolódunk, 

de ezek a szakemberek is ebbe a struktúrába kerülnek ki, és ebben nem tudnak változást hozni, a másfajta 

megközelítést nem tűri a rendszer. Kudarcos történetek sora jut most az eszembe, amiben nem tudtam 

eredményt felmutatni. Lepattantam a nyilvánvaló korrupciós ügyekről, sőt, még örülhettem, hogy nem én 

ütöttem meg a bokám. Részt vettem, vettünk sok-sok egyeztetésen, de mind kívül maradt a rendszeren, 

ugyanazokban a körökben sopánkodtunk újra a helyzeten, változást nem eredményezve. Nem kapcsolódtak 

hozzánk, hozzám sem a problémajelzésekben, sem pl. a pedagógustüntetésekben helyben, távolról pedig mindig 

könnyebb szolidárisnak lenni.  

 

Így befolyásolja egy újszülött gyermek sorsát, hogy a szülei milyen háttérrel 

rendelkeznek  
Hajdú Miklós. G7. 2022.12.30. 

https://g7.hu/adat/20221230/igy-befolyasolja-egy-ujszulott-gyermek-sorsat-hogy-a-szulei-milyen-hatterrel-rendelkeznek/ 

 

Sok szempontból tehát rosszabb körülmények között telik az alacsonyabb státuszú családokba születő babák 

életének legelső időszaka a jobb munkaerőpiaci helyzetben lévő szülők gyermekeihez képest. Többek között e 

különbségek is hozzájárulhatnak a társadalom szegmentálódásához, és ahhoz, hogy nemzetközi 

összehasonlításban Magyarországon a felfelé történő mobilitás különösen nehézkesnek mutatkozik. 

 

„Ebben a szakmában a nagyon kis dolgokat is értékelni kell”  
Nyárai Gerzson. 24.hu. 2022.12.30. 

https://24.hu/belfold/2022/12/30/budapest-hajlektalanok-hideg-video/ 

 

A BMSZKI két szociális munkását kísértük el a téli éjszakába. Olyan hajléktalan emberekre 

vigyáznak Budapest utcáin, akik inkább kockáztatják a fagyhalált, de nem hajlandók 

szállóra menni. 
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Nincs pénz tűzifára, a borsodi szegényeknél kályhában kötnek ki a tankönyvek is  
Doros Judit. Népszava. 2022.12.30. 

https://nepszava.hu/3180398_tuzifa-szegenyseg-magyarorszag-tankonyv-kalyha 

 

A bajokat tetézi, hogy a legtöbben ráadásul rossz hatékonyságú teakályhákban, dobkályhákban, vagy 

látványkandallókban tüzelik el ezt a mennyiséget, ami egy cserépkályhához vagy kazánhoz képest alig 40-50 

százalékos hatásfokkal melegít. A kémények a silány tüzelő miatt rendszeresen eldugulnak, s emiatt sokan a 

falba vájt lyukon vezetik ki a kályhacsövet: a réseken azonban nemcsak kifelé, de befelé is ömlik a füst, ami 

veszélyezteti az itt lakók egészségét. A környezetvédők szerint létezik egy „Borsodi szénstratégia”, amiben 

szerepel, hogy a gyenge minőségű, a környezetet káros anyagokkal szennyező lignitet intenzívebben kellene 

lakossági célokra használni, ez azonban a magas kén- és szállópor tartalma miatt szintén komoly veszélyt 

jelentene a természeti környezetre és az emberi egészségre. 

 

A 21. század végére 3 millióval csökkenhet a magyar népesség, és ezen a csok sem 

segít  
Pete Luca. Átlátszó. 2022.12.29. 

https://atlatszo.hu/adat/2022/12/29/a-21-szazad-vegere-3-millioval-csokkenhet-a-magyar-nepesseg-es-ezen-a-csok-sem-segit/ 

 

A demográfia esetében a kormányzati irányvonallal ellentétben szerinte nem csak termékenységről kellene 

beszélni – a halálozás és a migráció is ugyanolyan fontos tényező, a vándorlás kérdése azonban Magyarországon 

tabusítva van. Halálozásról pedig csak egészségügyi problémaként esik szó, pedig a várható élettartam 

növekedése demográfiailag fontos lenne. Ahogy az Eurostat számaiból látható, a várható élettartam 

Magyarországon más EU-s országokhoz képest meglehetősen alacsony.  

 

Energiaszegénység szociológus szemmel  
Társadalomtudományi Kutatóközpont. 2022.12.29. 

https://spotifyanchor-web.app.link/e/fGB4a5qg9vb 

 

Mitől lesz egy háztartás energiaszegény, és segít-e ezen a rezsicsökkentés? Hogyan hat az energiaszegénység a 

társas kapcsolatokra? Fenntarthatóbb-e a panel, mint a Kádár-kocka? Megújuló energiaforrás-e a tűzifa? Mit 

jelent az igazságos energiaátmenet fogalma? Kőszeghy Leával, a TK Szociológiai Intézet tudományos 

munkatársával Kristóf Luca beszélget. 

 

A gyerekekkel otthon töltött hosszú évek tovább erősítik a nők és férfiak közötti 

egyenlőtlenséget  
Kende Ágnes. Qubit. 2022.12.29. 

https://qubit.hu/2022/12/29/a-gyerekekkel-otthon-toltott-hosszu-evek-tovabb-erositik-a-nok-es-ferfiak-kozotti-egyenlotlenseget 

 

És valóban, az egyenlőtlenség felszámolásának igazi titka az apákban rejlik. Számos országban vezettek be olyan 

intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az apák jobban részt vegyenek a gyerekek gondozásában, ezzel 

pedig javítani lehet a nők foglalkoztatási lehetőségeit. Két tipikus, az apák számára is elérhető szabadságfajta 

van: a csak az apák számára elérhető juttatások és szabadságolási rendszerek, illetve az olyan szülői 

szabadságolási rendszerek, amelyeket mindkét szülő igénybe vehet. Az észak-európai országok az elsők között 

vezették be az apáknak járó fizetett szabadságot, és továbbra is ők kínálják a leghosszabb és legrugalmasabb 

szabadságolási rendszereket. 
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Kik lesznek a legkiszolgáltatottabbak 2023 

Magyarországán?  
Marek Bertram. Telex. 2022.12.29. 

https://telex.hu/velemeny/2022/12/29/kik-lesznek-a-

legkiszolgaltatottabbak-2023-magyarorszagan 

 

Bár az egy főre jutó GDP-adatok optimizmusra adhatnak okot, 

más mértékadó indikátorok szerint Magyarország az EU egyik 

legszegényebb országának számít. Ebben a környezetben 

rugaszkodunk neki a 2023-as évnek, amely lassuló 

növekedést, erősödő inflációt és növekvő munkanélküliséget 

hozhat magával. Emiatt kiemelt figyelmet kell szentelnünk 

azoknak, akiket különösen érzékenyen érinthetnek a 

gazdasági trendek. Azt is végig kell gondolnunk, mivel tudjuk 

elérni, hogy az érintettek puhára essenek. 

 

Sokszor csak akkor kerülnek kapcsolatba a segítségre szorulókkal a szociális 

szakemberek, amikor már túl nagy a baj  
Frank Zsófia. Népszava. 2022.12.28. 

https://nepszava.hu/3180175_krizis-raszorulok-szocialis-munkas-mentalis-betegek 

 

Sokszor túl későn, csak akkor kerülnek kapcsolatba a segítségre szorulókkal a szociális szakemberek, amikor már 

túl nagy a baj és a lehetőségeiken túlmutató komplex kríziskezelésre lenne szükség – Majoros Márta szociológus, 

szociálpszichológus szerint ez volt az egyik leggyakrabban visszatérő panasz az ágazatban dolgozókkal készített 

interjúi során. A szakértő 160 humánsegítő szakemberrel készített interjút azért, hogy feltérképezze a 

munkájukkal járó nehézségeket, a segítőkre nehezedő terhet, rávilágíthasson az esetleges rendszerszintű 

hibákra. 

 

„Piroska néni, a lakásotthon igazgatónője mindig a fakanállal ütött”  
Juhász Dániel, Hompola Krisztina. Népszava. 2022.12.28. 

https://nepszava.hu/3180166_gyermekvedelem-otthonok-allami-gondoskodas-tarsulat 

 

A tavalyi évben 21 041 gyermek élt gyermekvédelmi szakellátásban, mintegy 300-zal többen, mint 2020-ban. 

Közülük több mint 6 ezren gyermekotthonokban, mintegy 15 ezren pedig nevelőszülőknél nevelkedtek a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatközlése szerint. A gyermekvédelmi szakellátás évek óta szinte 

ugyanazokkal a problémákkal küzd: munkaerőhiány, a szakemberek pályaelhagyása, nem megfelelő anyagi és 

tárgyi feltételek.  A szakemberhiány oka és egyben okozója is a gyermekvédelemben dolgozók túlterheltségének, 

a KSH adatai szerint a gyermekotthonokban és a lakásotthonokban engedélyezett álláshelyek több mint 10 

százaléka volt betöltetlen. Különösen nehéz helyzetben voltak a speciális ellátást nyújtó intézmények, ahol 

minden negyedik álláshely maradt betöltetlenül.  
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„A helyzet sose volt jó, de mindig van lejjebb”  
Muhari Judit. Népszava. 2022.12.26 

https://nepszava.hu/3179873_ferge-zsuzsa-magyarorszag-tarsadalom-politika-oktatas 

 

Magyarországon, a Kádár-korszak rövid időszakai kivételével sosem volt 

korrekt segélyezési rendszer azzal a céllal, hogy ne legyenek ellátatlan 

csoportok, sőt, ellátatlan egyének sem, és hogy ne legyen nélkülözés. A 

segélyezés feltételekhez volt kötve, a jogosultak köre sosem ölelt fel 

mindenkit, és a segély színvonala nagyon alacsony volt. A leggyakoribb 

feltétel az igazolható szegénység mellett valamilyen törvényes 

munkavégzés volt. A jelenlegi kormány több feltételt nehezített, jelentősen 

megemelve a segélyezésből kiszorulók számát. A migránsok, bevándorlók 

és a cigányok egy része könnyen kerül a kiszorulók közé. Ma már Európa-

szerte általános valamilyen alapjövedelem. Magyarország itt is szembe megy az európai trenddel. Miközben másutt 

jogokat erősítenek, nálunk ez a folyamat is a visszájára fordult. A normatív, állami finanszírozású segélyek – amelyek 

világos feltételekhez kötődnek és akár perelhetők is – köre szűkül, egyre inkább az önkormányzatok kénye-kedvén múlik, 

hogy ki lesz szerencsés segélyezett és ki nem. 

 

Minden taps annak a kisgyereknek szól, aki csak az 

alkoholista apja figyelmére vágyott   
Mizsur András. Telex. 2022.12.25. 

https://telex.hu/eletmod/2022/12/25/kovacs-andras-peter-lathatatlan-arvak-fuggoseg-

szenvedelybeteg-csalad-gyerekek-maltai-szeretetszolgalat 

 

A könyvben felsorolják azokat a szereptípusokat, amiket a szenvedélybeteg 

családban felnövő gyerekek felvesznek a túlélés érdekében. Az egyik a bohóc, aki 

a legsúlyosabb helyzeteket is próbálja viccel elütni és a szenvedő családtagokat 

megnevettetni. A másik szerep a hős, aki mindenben jól akar teljesíteni. A 

láthatatlan gyermek igyekszik a háttérben maradni, nem szem előtt lenni. A lázadó problémákat kreál, hogy a szülőknek 

ne kelljen a saját problémáikkal foglalkozniuk. Ezeknek a mixei vagyunk, és rám valóban talán a bohóc illik legjobban. 

 

Elhibázott a Fidesz-kormány népesedéspolitikája, csak azokra koncentrál, akik 

nincsenek rászorulva a segítségre  
Králik Emese. Frank Zsófia. Népszava. 2022.12.24 

https://nepszava.hu/3179961_nepesedes-ksh-orban-kormany-szuletesszam 

 

A társadalom másképp működik, mint ahogy azt a kormány kitalálta. A globális trendekbe nem lehet erőszakkal 

belenyúlni, a legjobb szándékok ellenére sem fog világra jönni több baba. Erről beszélt lapunknak két szakember 

azután, hogy kiderült, a kormányzati erőfeszítések ellenére a születések száma az elmúlt egy évben 5,2 

százalékkal csökkent: 88.118 gyermek jött világra 2021 decembere és idén november között, ami 4794-gyel 

kevesebb a megelőző tizenkét havinál. 
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Nehéz felismerni a problémákat, és azt kiáltani magunkról: helló, bántalmazó 

vagyok  
Iván-Nagy Szilvia. Telex. 2022.12.21. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/21/orvos-toth-noemi-interju-gyerekbantalmazas 

 

A gyerekbántalmazás tágabb spektrumban nézve nem egy különálló esetsor, hanem a családon belüli erőszak 

egyik válfaja, és már csak azért is ideköthető, mert például a szülők közötti, gyerek előtt zajló erőszakban 

nemcsak a nő vagy a férfi, hanem a gyerek is áldozat pusztán attól, hogy szemtanúja az erőszaknak. De miért 

lesz valaki bántalmazó? Hogyan veheti észre, ha az? Mi az önfelmentés, és miért csináljuk? Tényleg nem tud 

terápiák ellenére sem normálisan funkcionálni az, aki bántalmazó? 

 

„Nem ördögtől való hely a hajléktalanszállás az Alföldi utcában"  
Sári Edina. Népszava. 2022.12.19. 

https://nepszava.hu/3179025_hajlektalanszallas-budapest-alfoldi-utca-6-8-riport 

 

Az utóbbi években a Józsefvárosi Önkormányzat is nyitott a szálló felé. Azóta közösen gondolkodnak, hogyan 

tehetnék elfogadottá a kerületi hajléktalan ellátást, amelynek a kerületi lakosok nem mind örülnek. Ez kölcsönös 

érzékenyítés: a lakosokban próbálják a hajléktalansághoz kapcsolódó sztereotípiákat feloldani, az ügyfeleket 

pedig a közvetlen környezetük irányába felelősebb, tudatosabb szemléletre tanítani, akár úgy, hogy bevonják 

őket önkéntesként különböző kerületi programokba. 

 

„Őrület” – Pénzt nem ad, de már a bölcsődékkel is trükközik az Orbán-kormány  
Gulyás Erika. Népszava. 2022.12.19. 

https://nepszava.hu/3179232_bolcside-szocialis-intezmeny-tamagatas-szabaly-lazitas-orban-kormany 

 

Nem lehet már tovább csökkenteni a munkatársak létszámát, ezen nem lehet spórolni – hangsúlyozta, 

hozzátéve, hogy egy ideje már csak a bérnővér szolgáltatás, vagyis munkaerő-kölcsönzés segítségével képesek 

ellátni a munkát az intézményben. Most az ő településükön is átköltöztették a nyugdíjas klubot a bentlakásos 

intézménybe, hogy spóroljanak a fűtésen, a bejárók ott is ebédelnek, de úgy látja, nehezen alkalmazkodnak az 

új helyszínhez és a bentlakókhoz, neki pedig újabb szervezési feladat kitalálni, hogy mindenkinek maradjon 

elegendő mozgástere. 

 

„Láttál te már romát dolgozni?”   
Szabó Attila. Qubit. 2022.12.19. 

https://qubit.hu/2022/12/19/lattal-te-mar-romat-dolgozni 

 

A többségi társadalomban számtalan tévhit él arról, hogy hol és mennyit dolgoznak a romák. Kertesi Gábor, 

Köllő János, Károlyi Róbert és Szabó Lajos Tamás közgazdászok arról publikáltak egy kutatást a Közgazdasági 

Szemle novemberi számában, hogy mennyire magyarázhatja a roma és nem roma emberek foglalkoztatása 

közötti különbséget az, ha egy régióban magasabb az előítéletesség és erősebb a kisvállalati szféra.  
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Apu kirángatott a szobámból, kést tartott a torkomhoz, aztán nullásra nyírta a 

hajamat  
Iván-Nagy Szilvia. Telex. 2022.12.17. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/17/gyerekbantalmazas-sorozat-olvasoi-levelek 

 

Szégyen, bénító rettegés, állandósult önértékelési zavar, szeretetlenség, teljesítménykényszer, szorongás, 

folyamatos önvizsgálat, bizalmatlanság, a spontaneitástól való félelem, hordozott szülői minták – ezek majdnem 

mindegyike szerepel azoknak a felnőtteknek a levelében, akik a gyerekbántalmazásról szóló cikksorozatunkhoz 

megírták nekünk történetüket. Leveleiket, őszinteségüket, bátorságukat ezúton is köszönjük szépen! 

 

A mozaikcsaládok már a XVI. században is gyakoriak voltak, és ebben különböztek a 

maiaktól  
Gyárfás Dorka - Erdélyi Gabriella. WMN. 2022.12.15. 

https://wmn.hu/wmn-life/59035-mozaikcsaladok-tortenelem-kozepkor-mostoha-interju 

 

Napjainkban a házasságok mintegy fele válással végződik: az elváltak egy része újabb házasságot köt, ezáltal – 

ha vannak gyerekek – mozaikcsaládok alakulnak ki. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, a mozaikcsalád egy 

modern jelenség, amely a régi, hagyományos családok felbomlását, válságát jelzi. Pedig a mostohaszülők és 

mostohagyerekek, féltestvérek együttéléséből formálódó mozaikcsaládok a régebbi századokban is gyakoriak 

voltak, csak nem a válás, hanem a halandóság magas száma következtében jöttek létre. 

 

Gondoskodáspolitika szak indul Egerben  
EKKE. 2022.12.14. 

https://uni-eszterhazy.hu/egyetem/gondoskodaspolitika-szak-indul-egerben 

 

A szakirányú továbbképzési szak a fontos terület más, újfajta megközelítését jelenti. Mindez alapvető jelentőségű 

abban a közös felelősségre épülő ágazatban, melynek tevékenysége rengeteg szereplőt érint az államtól a 

számos fenntartón, ellátókon és ellátottakon át a családokig. Éppen ezért lesz mindig fontos szerepe a térületet 

segítő képzésnek. A segítő szakmákra a jelenlegi, sajnálatos élethelyzet miatt nagyobb figyelem esik, s mindez 

megmutathatja, hogy noha az európai társadalom egy kicsit elkényelmesedett, a gondoskodást biztosító 

szociális szakemberekre mindig szükség lesz. A 2023-ban induló képzés szerves részét képezi majd a keresztény 

etika és hozzáállás oktatása. 

 

Sosem verem meg, csak néha kap egy pofont, amikor nagyon kiakaszt  
Peer Krisztina. Telex. 2022.12.14. 

https://telex.hu/eletmod/2022/12/14/gyermekbantalmazas-trauma-lelki-bantalmazas 

 

A gyerekbántalmazást jó, ha egy nagyobb rendszerben, a családon belüli erőszak rendszerében értelmezzük, és 

nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a probléma önmagában nem kezelhető. Tehát nem megoldás, ha csak a 

gyereket visszük terápiába, ha csak a gyereket emeljük ki a családjából.A gyerekbántalmazás felderítésében és 

kezelésében elengedhetetlen egyfajta holisztikus szemlélet, vagyis a különböző segítő szervek és szakemberek 

(egészségügy, szociális ellátórendszer, oktatás, civil szervezetek, egyház, rendőrség, bíróság, állam, média) 

együttes fellépése vezethet csak eredményre. 

 

https://telex.hu/belfold/2022/12/17/gyerekbantalmazas-sorozat-olvasoi-levelek
https://wmn.hu/wmn-life/59035-mozaikcsaladok-tortenelem-kozepkor-mostoha-interju
https://uni-eszterhazy.hu/egyetem/gondoskodaspolitika-szak-indul-egerben
https://telex.hu/eletmod/2022/12/14/gyermekbantalmazas-trauma-lelki-bantalmazas
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„Van, aki eszik, van, aki fűt” – ilyen a tél a magyar szmogfővárosban  
Vörös Szabolcs. VálaszOnline. 2022.12.13. 

https://www.valaszonline.hu/2022/12/13/sajoszentpeter-borsod-megye-legszennyezes-szallo-por-fecsekeszog-riport/ 

 

Fecskeszög messze nem az ország legelesettebb szegregátuma. Az ott lakók közül sokan járták meg Nyugat-

Európát és Kanadát, az utcák nagy része aszfaltozott, és sok ház előtt 10-15 éves német autók állnak. Egyre több 

helyre vezették be a gázt, még a rezsicsökkentés-éra alatt, ami persze a mai árak mellett sokakat visszaterelt a 

kályhához. A telepre ki-be járkálnak a – jobbára Szlovákiában felpakolt – rönkfát szállító platós kocsik, de fa 

nemcsak innen, hanem – a tiltás ellenére – a közeli erdőkből is kerül ide. A Sajó-gát mögötti ártérben legalábbis 

feltűnnek egészen friss vágások – és jól megpakolt biciklik. De inkább jellemző az udvarok tucatjairól hallatszó 

láncfűrész-unisono.  

 

Elkezdődik a következő 24 óra 
444. 2022.12.11. 

https://youtu.be/r_safXekCvE 

 

A 444 új dokumentumfilmje egy norvég és egy magyar családot mutat be, 

akiknek van egy fogyatékossággal élő családtagjuk. De míg a norvég 

kerekesszékes gondozói segítségével önállóan tud élni, addig a magyar 

édesanya 24 órában ápolja halmozottan sérült fiát. 

 

 

Ezért nem fogsz soha összegyűjteni egy saját lakásra  
Telexikon. Telex. 2022.12.11. 

https://youtu.be/-BYU9H0qnsg 

 

Durván drágultak a lakások az elmúlt években, mára szinte lehetetlenné vált lakást 

vásárolni azoknak, akik nem kapnak családi segítséget. Milyen piaci folyamatok 

állnak a jelenség mögött? Miért nem tompítják a hatásokat az állami lakáspolitikák, 

és hogyan lehetnének jobbak? Most, hogy jön a válság, számíthatunk olyan áresésre, 

mint a legutóbb? Kiderül a Telexikon legújabb részéből. 

 

Brutális szembesítés a 444 új, otthonápolásról szóló dokumentumfilmje  
Dián Dóri. WMN. 2022.12.09. 

https://wmn.hu/ugy/58995-brutalis-szembesites-a-444-uj-otthonapolasrol-szolo-dokumentumfilmje 

 

Rendkívüli és hiánypótló dokumentumfilmet mutatott be a 444 december 8-án 

este a Premier KultCaféban. Fődi Kitti filmjében két hasonló helyzetben lévő, 

mégis teljesen más minőségű életet élő család mindennapjaiba kaphatunk 

betekintést: Ágostont, a súlyosan sérült magyar fiút édesanyja, Krisztina 

gondozza napi 24 órában, a norvég Kjell Kristianhoz, a szintén gondozásra szoruló 

férfihez pedig mindennap jön egy segítő. A két élet közötti különbség 

megdöbbentő, és nem azért, mert másfajta betegségük van. A rendszer, amiben 

élnek, az a sokkoló: a magyar és a norvég is – csak máshogyan. 

 

https://www.valaszonline.hu/2022/12/13/sajoszentpeter-borsod-megye-legszennyezes-szallo-por-fecsekeszog-riport/
https://youtu.be/r_safXekCvE
https://youtu.be/-BYU9H0qnsg
https://wmn.hu/ugy/58995-brutalis-szembesites-a-444-uj-otthonapolasrol-szolo-dokumentumfilmje
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Hiába csökken papíron a szegénység, ha közben a víz sincs bevezetve a 

családokhoz  
Mizsur András. Telex. 2022.12.09. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/09/szegenysegmeres-magyarorszag-segely-egyensuly-intezet-jovedelem-fogyasztas 

 

Magyarországon a jövedelmi és vagyoni különbségek viszonylag alacsonyak, miközben a magyar lakosság 

életszínvonala elmarad az európai átlagtól. Ahogy az Egyensúly Intézet fogalmaz a szegénységméréssel 

foglalkozó tanulmányában: „nem a jólétben, hanem a szegénységben vagyunk egyenlők.” 

Hasonló problémák vannak a munkaerőpiaci kirekesztődés mérésével, amiben szintén gazdagnak nevezhető 

országok előzünk meg. Ez az érték például a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedtsége miatt lehet magas. 

Ennek azonban nem sok köze van a szegénységhez. 

 

A Magyarországon regisztrált álláskeresők több mint harmada alig tud írni, olvasni 

és számolni  
Radó Nóra. Qubit. 2022.12.09. 

https://qubit.hu/2022/12/09/a-magyarorszagon-regisztralt-allaskeresok-tobb-mint-harmada-alig-tud-irni-olvasni-es-szamolni 

 

Ez a gyakorlatilag írni, olvasni és számolni alig tudó réteg teszi ki a regisztrált álláskereső férfiak 31 százalékát 

és a nők 41 százalékát. Súlyosbítja a helyzetet, hogy közülük 35 ezren 35 év alattiak, vagyis még mintegy 30 évet 

tudnának dolgozni, nem világos viszont, hogy a mai magyar foglalkoztatási szolgálat hogyan tervezi biztosítani 

alapkészségeik fejlesztését. 

 

Kibírhatatlanul drága a lakhatás, és 

ehhez csendben a kormány is 

asszisztált  
Kálmán Attila. Index. 2022.12.08. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/08/lakhatas-berlakas-

lakasberles-ingatlan-befektetes-ado-investigate-europe 

 

„Európában lakhatási válság van, ez tagadhatatlan” – 

jelentette ki Nicolas Schmit, az Investigate Europe 

kérdésére. Az Európai Bizottság foglalkoztatásért és 

szociális ügyekért felelős biztosa ezzel valószínűleg 

nem lepett meg senkit, az elmúlt évtizedben a 

lakásárak és a lakbérek is rohamtempóban nőttek. A lakások 2010 és 2021 között átlagosan közel 40 százalékkal lettek 

drágábbak az EU 27 tagországában, Magyarországon ennél sokkal nagyobb volt a drágulás, több mint 120 százalékos. 

Ennél csak Észtországban volt magasabb ez az adat 139 százalékkal. 

 

A múlt sötét, a jelen zavaros, a jövő rémisztő  
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2022.12.08. 

https://jelen.media/kozelet/a-mult-sotet-a-jelen-zavaros-a-jovo-remiszto/ 

 

A szociális szakma nyilvánosságáról beszélgettek a szakmai folyóiratok egykori és mai készítői a Ferge Zsuzsa 

Szabadegyetemen. A rendezvényen szóba került az a szomorú tény is, hogy a szociális szakma utánpótlása 

veszélyben van, ugyanis egyre kevesebb a szociális szakos hallgató. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/09/szegenysegmeres-magyarorszag-segely-egyensuly-intezet-jovedelem-fogyasztas
https://qubit.hu/2022/12/09/a-magyarorszagon-regisztralt-allaskeresok-tobb-mint-harmada-alig-tud-irni-olvasni-es-szamolni
https://telex.hu/belfold/2022/12/08/lakhatas-berlakas-lakasberles-ingatlan-befektetes-ado-investigate-europe
https://telex.hu/belfold/2022/12/08/lakhatas-berlakas-lakasberles-ingatlan-befektetes-ado-investigate-europe
https://jelen.media/kozelet/a-mult-sotet-a-jelen-zavaros-a-jovo-remiszto/


9 
 

 

A szabad iskolaválasztás a magyar közoktatás 

rákfenéje  
Qubit. 2022.12.08. 

https://qubit.hu/2022/12/08/a-szabad-iskolavalasztas-a-magyar-

kozoktatas-rakfeneje 

 

A magyar iskolarendszert átjárja a szelekció: a mi iskolarendszerünk 

az egyik legszelektívebb Európában, sőt az OECD országok között is. 

Ennek legfőbb oka épp az a decentralizáltság, amihez a társadalom 

jelenleg is foggal-körömmel ragaszkodik. Nem véletlen, hogy a 

mostani centralizációs törekvéseket is erős ellenállás fogadja, miközben számos intézmény, főleg a kisebb vidéki és falusi 

iskolák teljesen ellehetetlenülnek, szegregálódnak, és egyáltalán nem tudnak élni az korszerű innovációs lehetőségekkel. 

 

Szociális szakemberek álltak ki a diákok és a tanárok mellett  
Népszava. 2022.12.08. 

https://nepszava.hu/3178127_szocialis-szakemberek-szolidaritasnyilatkozat-diakok-tanarok-tiltakozasok 

https://www.peticiok.com/szocialis_szakemberek_szolidaritasnyilatkozata_a_diakok_es_a_tanarok_mellet  

 

A szolidaritásnyilatkozatot a Szociális Szakmai Szövetség, a Szociális 

Munkások Magyarországi Egyesülete, a Magyarországi Szociális 

Szakemberek Képzéséért Egyesület, a Gyerekesély Közhasznú 

Egyesület és Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú 

Egyesülete munkatársai írták alá. 

Az aláíró szociális szakemberek felhívják a szakma, a döntéshozók és 

a nyilvánosság figyelmét arra, hogy az oktatás minden szintje és 

formája elengedhetetlenül fontos a szociális problémák 

megelőzésében és hatékony kezelésében is. 

 

Akkor jó a cigány, amikor szavazni kell  
Fábián Tamás. Halász Júlia. Telex. 2022.12.08. 

https://telex.hu/video/2022/12/08/inflacio-rezsiarak-valsag-szegenyseg-fidesz-kerecsend 

 

Az árak elszálltak a boltban, emelkedik a rezsi, tűzifát még 

nem kaptak, és a rászorulóknak kiosztható 

segélycsomagok száma is csökken. Vannak, akik a 

Fideszre szavaztak, de már megbánták, viszont 

olyanokkal is találkoztunk a szegregátumban, akik 

kitartanak a kormány mellett. Riport az ország 

legszegényebb települései közé tartozó Kerecsendről, 

ahol tavasszal taroltak a kormánypártok, az emberek 

jelentős része pedig máról holnapra él. Videó. 

 

  

https://qubit.hu/2022/12/08/a-szabad-iskolavalasztas-a-magyar-kozoktatas-rakfeneje
https://qubit.hu/2022/12/08/a-szabad-iskolavalasztas-a-magyar-kozoktatas-rakfeneje
https://nepszava.hu/3178127_szocialis-szakemberek-szolidaritasnyilatkozat-diakok-tanarok-tiltakozasok
https://www.peticiok.com/szocialis_szakemberek_szolidaritasnyilatkozata_a_diakok_es_a_tanarok_mellet
https://telex.hu/video/2022/12/08/inflacio-rezsiarak-valsag-szegenyseg-fidesz-kerecsend
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Van egy mese a magyarok fejében arról, hogy milyen egy gyerekbántalmazó  
Iván-Nagy Szilvia. Telex. 2022.12.07. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/07/gyermekbantalmazas-sorozat-gyurko-szilvia-jog-felmeres 

 

Magyarországon minden tizedik gyerek bántalmazott lehet, ám a közhiedelemmel ellentétben a családból nem 

az első jelzésre, hanem csak a legsúlyosabb, legvégső esetben emelik ki a gyerekeket. Idetartozik például a 

közvetlen életveszély, a gyerek súlyos, tartós fizikai bántalmazása. De mit nevezünk gyerekbántalmazásnak 

egyáltalán? Az is idetartozik, ha üvölt a szülő a gyerekével? 

 

Betölti-e a szerepét alapszinten a gyermekvédelem?  
2022.12.06. 

https://cba.fro.at/588773 

 

Salátatörvények, úgynevezett „gyermekvédelmi” törvény, szociális törvény módosítása, huszonháromezer az 

otthonából a szakellátásban kerülő gyermek, közülük legalább tizenhatezer nevelőszülő családnál él… A szociális 

törvény módosítása pedig súlyos, szinte beláthatatlan kihatással van a nehéz körülmények között élő gyermekek 

mindennapos életére, sorsára, felnőtté válására. Gyermekvédelem alapszinten akkor kezdődik, amikor valakik 

észreveszik, hogy a gyermekek a saját környezetükben egyensúly vesztettek, nehéz, veszélyeztetett helyzetbe 

kerültek, és azok a valakik tesznek is érte, hogy az ne úgy maradjon. Takács Imre gyermekjóléti szakemberrel 

beszélgettünk. 

 

„Hogy segítsek, ha magam is segítségre szorulok?”  
Frank Zsófia. Népszava. 2022.12.03. 

https://nepszava.hu/3177089_szocialis-dolgozok-megelhetes-magyarorszag  

 

A szociális segítő munkában dolgozók helyzetét nem csak a rossz munkabérek nehezítik, hanem a terület 

munkakörülményei is. A társadalmi megbecsültség meglehetősen alacsony, sőt az emberek nagy része azt sem 

tudja pontosan kik azok a szociális munkások. Sokan összekeverik őket a közmunkásokkal. Ennél sokkal nagyobb 

probléma a kiégés, ami ellen változatos megoldások születnek mind az alapítványi, mind az állami szférában. 

Ugyanakkor sok helyen nincs kapacitás a szupervízióra, a szakmai személyiségfejlesztésre, amely a szakmai 

kompetenciák, a készségek, képességek fejlesztését szolgálná, többek között pszichológiai segítséget nyújtva a 

munkavállalóknak. Ez a módszer hatékonyan lép fel a kiégéssel szemben, illetve gyakorta meg is előzi azt. 

 

Mérlegen az állam  
Policy Solutions – Friedrich Ebert Stiftung. 2022.12.01. 

https://www.policysolutions.hu/userfiles/Policy_Solutions_Merlegen_az_allam.pdf 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy magyar társadalom a szociális 

kérdések tekintetében kifejezetten baloldali álláspontot képvisel. Kiemelt 

fontosságot élveznek azok a jóléti intézkedések, amelyek közvetlenül érintik 

az emberek jelentős részét, illetve az energiaválsággal és a közüzemi 

költségekkel kapcsolatos kérdések (például a rezsicsökkentés, a lakóépületek 

szigetelése és korszerűsítése, a bérlakásfelújítás, illetve a közművek feltétel 

nélküli biztosítása). A klímabérlet bevezetésével (79%), a családi pótlék 

duplájára emelésével (78%), illetve a menstruációs szegénység 

felszámolására irányuló szakpolitikai javaslatokkal (76%) értettek legkevésbé egyet a magyarok, de még ezekben a 

kérdésekben is kiemelkedő támogatottság látható. 

https://telex.hu/belfold/2022/12/07/gyermekbantalmazas-sorozat-gyurko-szilvia-jog-felmeres
https://cba.fro.at/588773
https://nepszava.hu/3177089_szocialis-dolgozok-megelhetes-magyarorszag
https://www.policysolutions.hu/userfiles/Policy_Solutions_Merlegen_az_allam.pdf
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„Probléma nincs, éhezés van” 
Holló Bettina. Index. 2022.12.01. 

https://index.hu/belfold/2022/12/01/szalonna-borsod-abauj-zemplen-megye-szegenyseg-ehezes-energiavalsag-futes-riport/ 

 

Bár a jelenlegi gazdasági helyzet országszerte mindenkit megvisel, különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a 

települések, ahol a helyiek már eddig is a túlélésért küzdöttek. Az árak az ország legszegényebb vidékein is 

emelkednek, miközben a helyiek lehetőségei egyre inkább beszűkülnek. Riport a Borsod-Abaúj Zemplén megyei 

Szalonnáról. 

 

A szociális törvény célja az öngondoskodás erősítése? 
Új Egyenlőség. 2022.12.01. 

https://ujegyenloseg.hu/a-szocialis-torveny-celja-az-ongondoskodas-erositese/ 

 

A szociális törvény módosítása célja szerint az öngondoskodás előtérbe állításáról 

szól, ugyanakkor ez a narratíva Lakner Zoltán szerint nem állja meg a helyét. Eddig 

is a szereplők (kormány, önkormányzatok, civilek, egyház) együttes felelősségéről 

volt szó, és jogi értelemben az állam kezdett hátrálni ebben a kérdésben. 

Önmagában nem is az jelezi, hogy mit akar a kormányzat a legnehezebbek 

helyzetével, hogy mit ír le róluk egy törvény preambulumában, hanem hogy mennyit 

költ a szociális rendszerre. 

 

Egyre többe kerül a lakhatás, és egyre kevésbé segíti ebben a rászorulókat a 

kormány 
Pálos Máté. G7. 2022.12.01. 

https://g7.hu/penz/20221201/egyre-tobbe-kerul-a-lakhatas-es-egyre-kevesbe-segiti-ebben-a-raszorulokat-a-kormany/ 

 

Szűkül az a réteg, amelynek tagjai önerőből képesek ingatlant vásárolni, így egyre jelentősebb a hitelfelvétel 

szerepe, és a hitelösszegek is növekednek. A jövedelmi különbségek a hitelfelvételekben is kimutathatók. A 

hitelintézetek által újonnan kibocsátott lakáshitelek és személyi kölcsönök adósai között sokkal nagyobb 

arányban vannak jelen a magasabb jövedelműek: a 2021-ben lakáshitelt felvevők 60 százaléka, a hitelintézetek 

által folyósított személyi kölcsönt felvevők fele a legfelső jövedelmi ötödbe tartozik. 

https://index.hu/belfold/2022/12/01/szalonna-borsod-abauj-zemplen-megye-szegenyseg-ehezes-energiavalsag-futes-riport/
https://ujegyenloseg.hu/a-szocialis-torveny-celja-az-ongondoskodas-erositese/
https://g7.hu/penz/20221201/egyre-tobbe-kerul-a-lakhatas-es-egyre-kevesbe-segiti-ebben-a-raszorulokat-a-kormany/

