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2023. FEBRUÁR  
„Nem szabad hagyni, hogy a szülő örökre ápolói szerepkörben maradjon: abba bele lehet 
őrülni!” 
Chripkó Lili, Kurucz Adrienn. WMN. 2023.február 02. 
https://wmn.hu/ugy/59349-nem-szabad-hagyni-hogy-a-szulo-orokre-apoloi-szerepkorben-maradjon-abba-bele-lehet-orulni  

 

Mi történik azokkal az értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos 

fiatalokkal, akik már az iskolarendszerből „kiöregedtek”? Elvileg törvény 

adta joguk úgynevezett nappali ellátásban részesülni, amelyet a 

lakóhelyük szerinti önkormányzat feladata lenne biztosítani számukra, 

a gyakorlatban azonban csak kevesen jutnak megfelelő 

gondoskodáshoz (ahogyan iskolai oktatáshoz is egyébként), még a 

viszonylag jó fizikai, mentális, és pszichés állapotban lévők közül is. A 

súlyosan sérült, többféle fogyatékossággal élő emberek nagy része 

ehelyett bentlakásos szociális intézménybe kerül, távol a szeretteitől vagy otthon ragad, családtagjai 24 órás 

felügyeletében, gondozásában. 

 

Telepfelszámolás magyar módra: egy lépés előre, egy lépés hátra 
Szabó Attila. Qubit. 2022. február 02. 
https://qubit.hu/2023/02/02/telepfelszamolas-magyar-modra-egy-lepes-elore-egy-lepes-hatra  

 

Az elmúlt évtizedben a magyar kormány sok EU-s pénzt költött a szegregált településrészek felszámolására, 

viszonylag kevés sikerrel. Virág Tünde, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások 

Intézetének kutatója egy olyan kisvárosban készített esettanulmányt, ahol az önkormányzat a magyar valóság keretei 

között sikeresen kezelte a szegregált területeket sújtó problémákat. A kutató szerint ez az eset kivételnek számít: 

legfeljebb néhány ilyen jó példa lehet összesen az országban. Érdemes ugyanakkor elgondolkodni azon, hogy ha ez a 

legjobb, ami elérhető a jelenlegi rendszerben, akkor előrébb jutunk-e valaha az esélyegyenlőtlenségek 

felszámolásában. 

 

"A kormány promótálja a pálinkát, de nem 
érdekli az alkoholizmus." 
Para-Kovács Imre, Sárosi Péter. Klubrádió. 2023. február 02. 
https://youtu.be/knXvu1pwKM0  

 

A Reggeli személy 2023. február 1-i adásában Para-Kovács 

Imre vendége Sárosi Péter, a Drogriporter blog szerzője, a 

Jogriporter alapítvány igazgatója volt. 

https://wmn.hu/ugy/59349-nem-szabad-hagyni-hogy-a-szulo-orokre-apoloi-szerepkorben-maradjon-abba-bele-lehet-orulni
https://qubit.hu/2023/02/02/telepfelszamolas-magyar-modra-egy-lepes-elore-egy-lepes-hatra
https://youtu.be/knXvu1pwKM0
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Óriási ágazat követel béremelést, de a kormány nem tud ígérni 
Németh Márton Sándor. Index. 2022. február 03. 
https://index.hu/belfold/2023/02/03/koztisztviselok-kozszfera-fizetes-beremeles-inflacio/  

 

Nem vált be az eddigi bérpolitika, nincs megfelelő erkölcsi elismerés, a szektor nem tartja meg a munkaerőt, így a 

maradóknak sokkal többet kell dolgozniuk. Sokan nem tudnak már felelősséget vállalni a munkakörökért a 

helyettesítések miatt, ez magában hordozza a hiba lehetőségét, ami kártérítési követeléseket is felvethet. A 

követelések pedig összeértek a közszolgálat különböző területeiről. 

 

Traumatizálva 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022. február 03. 
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2023/02/03/874-traumatizalva/  

 

Sokszor mondtam már, hogy szerintem a legtöbb  gyerek, aki generációs szegénységben él, traumatizált. Maga a 

lakhatási szegénység önmagában is előidézi ezt, és akkor még nem beszéltem azokról az átörökített hatásokról, 

amelyek a családon belüli erőviszonyokban, kommunikációban, szokásokban, viszonyulásokban érik a gyerekeket. A 

szegénység és annak összes hozadéka kiszámíthatatlanná teszi a gyerekek életét. A bizonytalanság beépül a kis 

lelkekbe, és meghatározza a  működésüket a közösségben, a tanulásukat az iskolában, olyan mentális sérüléseket 

okozva, ami képes szervi tüneteket is kiváltani. 

 

Megette a rezsidémon a szatymazi „ifirehabot” 
Szlavkovits Rita. Szeged.hu. 2022. február 03. 
https://szeged.hu/cikk/megette-a-rezsidemon-a-szatymazi-ifirehabot  

 

A szatymazi drogrehab államtól kapott normatívájának összege is 

legfeljebb négy-öt százalékkal emelkedett, miközben az itt elhasznált 

energia a többszörösére nőtt, és a dologi kiadásokra sem jutott több 

az állami forrásokból. Ezért döntött végül úgy a kistérségi társulás 

grémiuma, hogy nem tudják tovább finanszírozni a fiatalok drog, 

vagy más típusú függésének a kezelését: megette a rezsidémon az 

„ifirehabot”. 

 

Gyermekmolesztálási botrány Újpesten politikai mértéktartás nélkül 
Muhari Judit. Népszava. 2023. február 05. 

https://nepszava.hu/3184037_budapest-ujpest-gyermekmolesztalas-politika-nagy-istvan-trippon-norbert  
 

A szociális szféra súlyos elhanyagoltsága került a széles nyilvánosság elé abban a történetben, amely egy újpesti 

gyermekintézményben robbant ki a minap. Mintha személyes mulasztás, és nem rendszerszintű probléma lenne a 

bajok legfőbb forrása, amit gyors bűnbakkereséssel kezel a média és a politika. Ezt hangsúlyozza a szakmai 

érdekvédelmi szervezet az ügy kapcsán, amiről annyit tudni biztosan: Nagy István, a Fidesz helyi politikusa január 

elején a nyilvánosság elé vitt egy vélt gyermekmolesztálásról szóló decemberi esetet, és fejeket követelt annak 

eltussolása miatt. Másnap Trippon Norbert DK-s alpolgármester is felvette a kesztyűt, rendőrségi feljelentést tett, és 

mértéktartást kért a közszereplőktől. 

 

 

https://index.hu/belfold/2023/02/03/koztisztviselok-kozszfera-fizetes-beremeles-inflacio/
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2023/02/03/874-traumatizalva/
https://szeged.hu/cikk/megette-a-rezsidemon-a-szatymazi-ifirehabot
https://nepszava.hu/3184037_budapest-ujpest-gyermekmolesztalas-politika-nagy-istvan-trippon-norbert
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Nehéz alkohol nélkül elviselni, hogy rugdosnak, néha adnak enni, néha nem”  
Rabszolgák Magyarországon 
Fazekas Pálma. Szabad Európa. 2023. február 05. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/nehez-alkohol-nelkul-elviselni-rugdosnak-neha-adnak-enni-neha-nem-rabszolgak-
magyarorszagon/32055631.html  

 

A védett házak az emberkereskedelem áldozatainak vannak 

fenntartva, míg az úgynevezett titkos menedékházak a kapcsolati 

erőszakban érintett embereknek segítenek. Sajnos nagyon nagy 

igazság – ezért is fontos kicsit különvenni az emberkereskedelem 

áldozatait és a kapcsolati erőszakban érintett áldozatokat –, hogy a 

kapcsolati erőszakban érintett áldozatok sokszor visszamennek az 

elkövetőhöz. Olyan sok tényezőből álló függőség alakul ki a bántalmazó 

és a bántalmazott között, ami miatt akár az ország másik végéből is 

visszamegy a bántalmazóhoz az áldozata. Az emberkereskedelem 

áldozatai viszont nagyon ritkán mennek vissza ugyanahhoz az 

elkövetőhöz. 

 

Óriási érzelmi és anyagi terhet ró a családokra az intenzív gyereknevelés, de ha nem tesznek 
meg mindent a gyerekük jövőjéért, senki más nem fog 
Bálint Orsolya. Népszava. 2023. február 05. 
https://nepszava.hu/3184035_oriasi-erzelmi-es-anyagi-terhet-ro-a-csaladokra-az-intenziv-gyerekneveles-de-ha-nem-
tesznek-meg-mindent-a-gyerekuk-jovojeert-senki-mas-nem-fog  

 

A gyerekek nem feltétlenül lesznek boldogabbak tőle, az 

egyenlőtlenségeket viszont fenntartja és el is mélyíti az intenzív 

gyereknevelés, amikor a szülő pénzt, időt és energiát nem sajnálva 

egyengeti gyereke életútját. Különórákra járatja, fejlesztőjátékokat 

vásárol, fórumokat búj, amelyek még nagyobb nyomást helyeznek rá, 

hogyan legyen jobb szülő. Kénytelen is saját zsebből kompenzálni, 

miután az állam egyre kevesebbet fordít az oktatásra, ellenben egyre 

erősebben kontrollálni próbálja a gyereknevelést. Szőke Alexandra és 

Kovai Cecília antropológusok az Intersections szaklap Gyereknevelés és az állam című különszámában publikálták 

kutatásukat. 

 

Az, hogy hová születik egy gyerek, a későbbi álmait is meghatározza 
Kende Ágnes. Qubit. 2023. február 07. 
https://qubit.hu/2023/02/06/az-hogy-hova-szuletik-egy-gyerek-a-kesobbi-almait-is-meghatarozza  

 

Az alacsony színvonalú munkahelyekről a legnehezebb kitörni: nagyon kicsi eséllyel lehet elhagyni a rosszul fizetett és 

átmeneti munkák világát, ahogy az alacsony iskolai végzettségűeknek sincs sok lehetőségük arra, hogy át- vagy 

továbbképezzék magukat. Ezen a helyzeten a technológiai fejlődés sem segít igazán, hiszen az automatizálás, a 

mesterséges intelligencia és a digitalizáció miatt kicsi a kereslet a középszintű készségek iránt, miközben a magas és 

alacsony szintű készségekkel (a nehezen automatizálható feladatokra) egyre könnyebb elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon. A vidéken élőknél különösen súlyos a helyzet, mert ott az alacsonyabb technológiai felkészültség 

miatt nehezebb alkalmazkodni az új világhoz. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/nehez-alkohol-nelkul-elviselni-rugdosnak-neha-adnak-enni-neha-nem-rabszolgak-magyarorszagon/32055631.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/nehez-alkohol-nelkul-elviselni-rugdosnak-neha-adnak-enni-neha-nem-rabszolgak-magyarorszagon/32055631.html
https://nepszava.hu/3184035_oriasi-erzelmi-es-anyagi-terhet-ro-a-csaladokra-az-intenziv-gyerekneveles-de-ha-nem-tesznek-meg-mindent-a-gyerekuk-jovojeert-senki-mas-nem-fog
https://nepszava.hu/3184035_oriasi-erzelmi-es-anyagi-terhet-ro-a-csaladokra-az-intenziv-gyerekneveles-de-ha-nem-tesznek-meg-mindent-a-gyerekuk-jovojeert-senki-mas-nem-fog
https://qubit.hu/2023/02/06/az-hogy-hova-szuletik-egy-gyerek-a-kesobbi-almait-is-meghatarozza
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Egy hetedikes lányt próbált behálózni egy iskolaőr 
Nyilas Gergely. Telex.  2023. február 08. 
https://telex.hu/belfold/2023/02/08/egy-hetedikes-lanyt-probalt-behalozni-egy-iskolaor  

 

„Az érintett iskolaőr munkaviszonyát a Budapesti Rendőr-főkapitányság azonnali hatállyal megszüntette. A gyanúban 

szereplő bűncselekmény elkövetője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 31. § alapján csak 

magánindítványra büntethető, melynek előterjesztésére a sértett, illetve törvényes képviselője jogosult. Mivel a 

jogosult nem terjesztett elő magánindítványt, büntetőeljárás nem indult.” Ez azt jelenti, hogy további következménye, 

túl azon, hogy a férfi munkaviszonya megszűnt, nincs, mivel annak előfeltétele, hogy a sértett – ebben az esetben a 

gondviselő – magánvádat terjesszen elő. Ha ezt nem teszi – például mert nem akarja további traumának kitenni a 

gyerekét – akkor ez a bűncselekmény – az a szintje, ameddig a férfi eljutott – nem büntethető. 

 

„Anyám szoknyája sosem védelem volt, inkább kerítés”  
Csongor Andrea. Képmás. 2023. február 08. 
https://kepmas.hu/hu/rasztotzky-lukacs-marianna-mozgasserult-elettortenet-interju  

 

Kis méreteim ellenére súlyos bánatkő lettem. A nővérem azt élte meg, hogy keveset foglalkoznak vele, mert rám kell 

fordítani a figyelmet, az apukám pedig nem tudott mit kezdeni velem, mert inkább tűntem kilós kenyérnek, mint egy 

újszülött gyereknek. Egy jóindulatú, nyolc általánost végzett emberpárról beszélek, akik nem tudtak a helyzettel mit 

kezdeni. Apukám, ha mindenképp vinnie kellett valahová, a nyakába vett, hogy ne lássák azt, hogyan járok. Anyukám 

orvostól orvosig vitt, de nem volt annyi információja, hogy egészségügyi kérdésekben felelősen döntsön. 

 

Mismásolt, semmitmondott, köntörfalazott Genfben a magyar küldöttség az ENSZ nőjogi 
bizottsága előtt 
Balázs Zsuzsanna, Kende Ágnes. Qubit. 2023. február 09. 
https://qubit.hu/2023/02/09/mismasolt-semmitmondott-kontorfalazott-genfben-a-magyar-kuldottseg-az-ensz-nojogi-
bizottsaga-elott  

 

A magyar kormány a női egyenjogúság kérdését nem 

tekinti önálló problémakörnek, hanem a család 

kontextusában szemléli azt – jelentette ki február 7-

én, kedden Genfben Beneda Attila, a Kulturális és 

Innovációs Minisztérium családügyi helyettes 

államtitkára, aki egyébként férfi. És bár ezt a 

nehezen értelmezhető kijelentést az utóbbi években 

többször is lehetett hallani a magyar kormány 

képviselőitől, ezúttal különösen furcsán csengett, hiszen nem máshol hangzott el, mint a nők elleni diszkrimináció 

felszámolása érdekében 1979-ben elfogadott nemzetközi egyezmény, a CEDAW bizottságának meghallgatásán. Az 

egyezményt a világ 189 állama, köztük Magyarország is ratifikálta. 

  

https://telex.hu/belfold/2023/02/08/egy-hetedikes-lanyt-probalt-behalozni-egy-iskolaor
https://kepmas.hu/hu/rasztotzky-lukacs-marianna-mozgasserult-elettortenet-interju
https://qubit.hu/2023/02/09/mismasolt-semmitmondott-kontorfalazott-genfben-a-magyar-kuldottseg-az-ensz-nojogi-bizottsaga-elott
https://qubit.hu/2023/02/09/mismasolt-semmitmondott-kontorfalazott-genfben-a-magyar-kuldottseg-az-ensz-nojogi-bizottsaga-elott
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Bemutatták a másfél évig eltitkolt ifjúságkutatási eredményeket tartalmazó kötetet, aminek 
már a címe is rossz 
Vajna Tamás. Qubit. 2023. február 09. 
https://qubit.hu/2023/02/09/bemutattak-a-masfel-evig-eltitkolt-ifjusagkutatasi-eredmenyeket-tartalmazo-kotetet  

 

Az MCC tudományos presztízsén nem változtatott, legfeljebb a kormányközeliségét bizonyította, hogy a második 

pódiumbeszélgetésen az aktuális ifjúságpolitika illetékesei üdvözölhették a tudomány képviselőit. De ekkor már az 

sem volt érdekes, hogy alig fél órával korábban a valódi kutatók azt fejtették ki bővebben, hogy Magyarországon 

tartósan újratermelődik egy olyan, társadalmi zárványként is értelmezhető réteg, amelynek tagjai az iskolapadból 

korán kikerülve a „nem tanuló-nem dolgozó” címkével jelölt fiatalok csoportját alkotják. 

 

"Itthon társadalmi státusz alapján döntenek a gyermekek 
képességeiről" 
Para-Kovács Imre, Kende Ágnes. Klubrádió. 2023. február 8. 
https://youtu.be/-tMho2WwAME  

 

A Reggeli személy 2023. február 2-i adásában Para-Kovács Imre vendége 

Kende Ágnes oktatáskutató, szociológus volt. 

 

 

Világelsők vagyunk alkoholizmusban – generációk élete megy rá, ha nem változtatunk 
Borbás Barna. VálaszOnline. 2023. február 15. 
https://www.valaszonline.hu/2023/02/15/hoffmann-kata-lathatatlan-arvak-alkoholizmus-bantalmazas-interju/  

 

Az alkoholizálás és a gyerekbántalmazás nemcsak a populáció mentális és 

fizikai állapotának egyik legfontosabb jelzője, hanem az ország gazdasági 

teljesítményének is. Elvileg az állam mondhatja, hogy nem érdekli, hány ember 

szenved májcirrózistól és hány gyereket traumatizál az otthoni erőszak. 

Szerintem bűn ilyet tenni, de tegyük fel. Viszont az állam nem mondhat le 

munkaképes polgárai tömegéről, akiket megöl vagy megnyomorít az alkohol 

és a hozzá kapcsolódó betegségek. Ne feledjük: a rendszer ma ott tart, hogy 

alkoholstratégiája nincs, viszont biztosítja és propagálja a pálinkafőzés 

szabadságát. A prevencióval foglalkozó szakembereket nem engedi be az 

iskolákba, vezető politikusok viszont Facebookon népszerűsítik a disznóvágást 

és a rövidital-fogyasztást. Félreértés ne essék: önmagában egyikkel sincs baj, de miközben világelsők vagyunk 

problémás alkoholfogyasztásban, ez maga a felelőtlenség. 

 

Etikai elvek 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2023. február 17. 
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2023/02/17/876-etikai-elvek/  

 

Számomra az ilyen fogalmak, mint átláthatóság, felelősség, empátia, közérdek, hitelesség, tényfeltárás, vitakultúra, 

szakmaiság, szorosan kapcsolódnak az etikus viszonyuláshoz. Ezt szeretném látni a döntések mögött is. A terepen 

dolgozva is ezeket a fogalmakat értelmezzük, velük is, akiket szeretnénk változáshoz segíteni. De ha a rendszerben 

nem ezek és nem így etikusak, akkor mit tegyünk? 

 

https://qubit.hu/2023/02/09/bemutattak-a-masfel-evig-eltitkolt-ifjusagkutatasi-eredmenyeket-tartalmazo-kotetet
https://youtu.be/-tMho2WwAME
https://www.valaszonline.hu/2023/02/15/hoffmann-kata-lathatatlan-arvak-alkoholizmus-bantalmazas-interju/
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2023/02/17/876-etikai-elvek/
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Csúnya folyamatokat mutatnak a demográfiai adatok, az elnéptelenedés felé indultak el 
egyes országrészek 
Mizsur András. Telex. 2023. február 19. 
https://telex.hu/gazdasag/2023/02/19/demografia-fiatalok-eloregedes-magyarorszag-budapest-europa  

 

Az ENSZ előrejelzése nem sok jóval kecsegtet, ami a jövőt illeti: számításaik szerint Magyarország népessége 2050-ig 

9,5 százalékkal csökken majd, amivel Lengyelországgal, Portugáliával 

és Romániával leszünk azonos kategóriában. Bulgária és Lettország 

szenvedi el a legnagyobb mértékű fogyást, 2050-re 25,7 százalékkal, 

illetve 24,5 százalékkal csökken a lakosságuk. Luxemburgban ezzel 

ellentétes folyamatok zajlanak le az ENSZ modellje szerint, 24,6 

százalékkal nőhet az ország népessége (ami az előző térkép alapján 

nem is meglepő), de a skandináv országok is 10 százalék feletti 

gyarapodással számolhatnak. 

Szinte az összes európai országra igaz, hogy 2050-ig növekedni fog a 

városi lakosság. A kevés kivétel között találjuk Magyarországot, igaz, 

csupán 2,1 százalékkal csökken majd a városokban élők magyarok 

száma. Ezt azt is jelenti, hogy a magyar népesség jósolt, közel 10 százalékos csökkenése elsősorban vidéken megy 

majd végbe, ugyanakkor ez a folyamat már most is zajlik. 

 

Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok – A népesség és a lakások száma 
Központi Statisztikai Hivatal, 2023. február 16. 
https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/elozetes_adatok/#/cimlap  
https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/elozetes_adatok/nsz2022-elozetes-adatok.pdf  

 

Magyarország népessége 2022. október 1-jén 

9 millió 604 ezer fő volt. Az 1870-ben 

végrehajtott első népszámláláskor az ország 

jelenlegi területén alig több mint 5 millióan 

éltek. A népességszám 1980-ra már 10 millió 

709 ezer fő volt, azóta viszont folyamatosan 

csökken. Ennek legfőbb oka, hogy a 

halálozások száma egyre nagyobb mértékben 

haladja meg a születésekét. Az elmúlt 11 évben ezt a 464 ezer fős csökkenést a 131 ezer fős – többségében a környező 

országokból érkező – bevándorlási többlet jelentősen mérsékelte. 

 

  

https://telex.hu/gazdasag/2023/02/19/demografia-fiatalok-eloregedes-magyarorszag-budapest-europa
https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/elozetes_adatok/#/cimlap
https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/elozetes_adatok/nsz2022-elozetes-adatok.pdf
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Csak méltó helyet kerestek fogyatékkal élő gyerekeiknek, de az állam távoli tömegintézetbe 
zsúfolta volna őket, hat év után véget ér a harcuk 
Muhari Judit. Népszava. 2022. február 21. 
https://nepszava.hu/3185652_a-szulok-melto-helyet-kerestek-fogyatekkal-elo-gyerekeiknek-az-allam-tavoli-
tomegintezetbe-zsufolta-volna-oket-hat-ev-ev-utan-most-veget-er-a-harcuk  

 

Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy „az állami szervek 

mulasztása súlyosan sérti a hat felperes család személyiségi jogait”, 

és számukra azonnal létre kell hozni támogatott lakhatási 

férőhelyeket Budapesten, vagy annak körzetében. Amíg ez nem készül 

el, addig olyan szociális szolgáltatásokat kell biztosítani, amilyeneket 

egy ilyen otthonban is megkapnának a pert nyert fogyatékos 

emberek. „Az elszenvedett súlyos lelki szenvedéseik miatt fejenként 5 

millió forint nem vagyoni kártérítés illeti meg őket” – döntött a 

Fővárosi Törvényszék. 

A bíróság kimondta: az állam sérti a fogyatékossággal élő emberek és 

az őket otthon gondozó szüleik személyiségi jogait azzal, hogy nincs 

olyan lakás, amelyben a felnőtt fogyatékos emberek támogatással 

élhetnének. Ezt a tavaly áprilisi ítélet ellen fellebbezett az alperes Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és az 

egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma után tavaly óta a szociális területért is felelős Belügyminisztérium. 

 

Mindössze két bérlő költözhetett be szociális alapon Újpest tavaly átadott bérházába, a 
lakások fele még üresen áll 
Szalai Anna. Népszava. 2023. február 21. 
https://nepszava.hu/3185643_ujpest-tavaly-atadott-berhazaba-mindossze-ket-berlo-koltozhetett-be-szocialis-alapon-a-
lakasok-fele-meg-uresen-all  

 

Tavaly ősszel kapta meg a használatba vételi engedélyt az újpesti Károlyi István utca 25. alatt felépült önkormányzati 

bérház, de egyelőre csak a lakások felének akadt bérlője. Két család érkezik a Berda-Bocskai-Aradi-Temesvári utcák 

által határolt krízistömbből, holott az egész programot ennek felszámolására indították. 

 

Szinte csak véletlenül buknak le az egyre sokasodó illegális idősotthonok 
Vas András. Népszava. 2022. február 22. 
https://nepszava.hu/3185647_szinte-csak-veletlenul-buknak-le-az-egyre-sokasodo-illegalis-idosotthonok  

 

A legnagyobb gond, hogy az állam folyamatosan kivonul az idősgondozásból, rátolja a feladatot a családokra, melyek 

azonban sem anyagilag, sem szakmailag nincsenek felkészülve rá, ezért egyre nagyobb problémát jelent az idősek 

ellátása. Ezt a helyzetet használják ki mind többen, nem véletlen, hogy sokasodnak az illegálisan működő, 

idősotthonnak nevezett, valójában azonban csak elfekvőként funkcionáló hely, ahol nincs megfelelő személyzet, 

nincsenek ápolók, gondozók, orvosok. 

  

https://nepszava.hu/3185652_a-szulok-melto-helyet-kerestek-fogyatekkal-elo-gyerekeiknek-az-allam-tavoli-tomegintezetbe-zsufolta-volna-oket-hat-ev-ev-utan-most-veget-er-a-harcuk
https://nepszava.hu/3185652_a-szulok-melto-helyet-kerestek-fogyatekkal-elo-gyerekeiknek-az-allam-tavoli-tomegintezetbe-zsufolta-volna-oket-hat-ev-ev-utan-most-veget-er-a-harcuk
https://nepszava.hu/3185643_ujpest-tavaly-atadott-berhazaba-mindossze-ket-berlo-koltozhetett-be-szocialis-alapon-a-lakasok-fele-meg-uresen-all
https://nepszava.hu/3185643_ujpest-tavaly-atadott-berhazaba-mindossze-ket-berlo-koltozhetett-be-szocialis-alapon-a-lakasok-fele-meg-uresen-all
https://nepszava.hu/3185647_szinte-csak-veletlenul-buknak-le-az-egyre-sokasodo-illegalis-idosotthonok
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Újpesti gyermekmolesztálás: káros politikusi viselkedés, hiányos vizsgálatok 
Muhari Judit. Népszava. 2022. február 22. 
https://nepszava.hu/3185775_gyermekotthon-budapest-ujpest-molesztalas-szocialis-munkasok-magyarorszagi-egyesulete-
jelentes  

 

Kritizálható volt a fenntartó, vagyis az újpesti önkormányzat közreműködése és szerepe, valamint hiba volt, hogy a 

vizsgálatok kizárólag az intézményvezető felelősségéről szóltak. A többi között ezt állapította meg a Szociális 

Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonban felmerült szexuális 

bántalmazás-gyanúval kapcsolatban – tudta meg lapunk. Az SzMME a nagy nyilvánosság előtt zajló, elmérgesedő 

vita, illetve az otthonvezető megkeresése alapján döntött a vizsgálatról. 

 

Csökkenti az állami cég megváltozott munkaképességű dolgozói munkaidejét és fizetését 
SzabadEurópa. 2023. február 24. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/tomegevel-epiti-le-a-magyar-allam-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatasat-
/32286034.html  

 

A dolgozók és más, a cég ügyeire rálátással bíró forrásaink elmondása szerint úgy tűnik, a Főkefénél 

költségmegtakarítási program része a téli leállás és a dolgozók munkaidejének csökkentése. Csakhogy a leállás, 

mondják informátoraink, veszélyezteti a működést, hiszen kevés olyan komoly partner van, amely három hónapig 

gond nélkül el tud tekinteni a megrendelt termékektől, és már most látszik, hogy nagyon nehéz lesz tavasszal 

újraindítani a leállított üzemeket. 

 

„Analfabétaként érkeztek” – Kárpátaljai gyerekek élnek egy budai volt idősotthonban 
SzabadEurópa. 2023. február 24. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/analfabetakent-erkeztek-karpataljai-gyerekek-elnek-egy-budai-volt-idosek-
otthonaban/32286842.html  

 

Egy budai épületben, ahol korábban idősotthon működött, egy éve Kárpátaljáról 

érkező, magyar ajkú ukrán gyerekek laknak a szüleikkel. Van köztük, aki egy éve még 

írni és olvasni sem tudott, ma pedig már robotot programoz. Beilleszkedésüket sokan 

segítik, például a Kocka Tanoda program, amely néhány hete indult el a 

menekültszállón. 

 

Orbán Viktor téved, a gyermekvédelem nem a pedofíliáról és a genderről szól 
Muhari Judit. Népszava. 2022. február 25. 
https://nepszava.hu/3186112_gyermekvedelem-magyarorszag-herczog-maria-interju  

 

A hátrányok halmozódnak, a legtöbb esetben nem csak a család szegény, hanem a 

település és az intézmények, sőt, a szolgáltatást nyújtók nagy része is anyagi 

gondokkal küzd. Minél hátrányosabb helyzetű településen él egy család, annál 

súlyosabbak a helyzet. Nő a dolgozói szegénység egész Európában, nálunk is, hiába 

dolgozik mindkét szülő jó esetben, a jövedelmek nem fedezik a tisztességes 

megélhetést. A segítők túlterheltek, papírforma szerint egy védőnőnek 250 gyereket 

kell ellátnia. Ez még a főváros elit kerületeiben is sok, ha komolyan vesszük a 

feladatait, hát még ott, ahol hat falut kell bejárni, és minden házban van legalább egy 

veszélyeztetett gyerek. A szociális munkások magas esetszáma mellett súlyos gond, hogy nincsenek szolgáltatások, 

így maguknak kellene megoldani a problémákat, amikre nincs módjuk és felkészültségük. 

 

https://nepszava.hu/3185775_gyermekotthon-budapest-ujpest-molesztalas-szocialis-munkasok-magyarorszagi-egyesulete-jelentes
https://nepszava.hu/3185775_gyermekotthon-budapest-ujpest-molesztalas-szocialis-munkasok-magyarorszagi-egyesulete-jelentes
https://www.szabadeuropa.hu/a/tomegevel-epiti-le-a-magyar-allam-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatasat-/32286034.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tomegevel-epiti-le-a-magyar-allam-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatasat-/32286034.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/analfabetakent-erkeztek-karpataljai-gyerekek-elnek-egy-budai-volt-idosek-otthonaban/32286842.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/analfabetakent-erkeztek-karpataljai-gyerekek-elnek-egy-budai-volt-idosek-otthonaban/32286842.html
https://nepszava.hu/3186112_gyermekvedelem-magyarorszag-herczog-maria-interju
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„Nagyobb számban hűlnek ki az emberek a saját otthonukban, mint az utcán” 
Nagy András. SzabadEurópa. 2023. február 25. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/habitat-for-humanity-nagyobb-szamban-hulnek-ki-az-emberek-a-sajat-otthonaikban-mint-
az-utcan-/32281716.html  

 

 

A lakhatási szegénység mintegy 3 millió embert érint 

Magyarországon. A probléma eközben nem igazán része a 

társadalmi eszmecserének, a kormány bő kézzel osztott 

lakhatási támogatásai inkább demográfiai, családgyarapítási 

célokat szolgálnak. A Szelfi vendégei Vankó Lili és Szegfalvi Zsolt 

voltak. 

 

Tiniszex: fideszes enyhítésre fideszes szigor 
Muhari Judit. Népszava. 2023. február 28. 
https://nepszava.hu/3186412_pedofilia-magyarorszag-fidesz-torveny-szigoritas  

 

A 2012-ben, a második Orbán-kormány idején módosított Büntető Törvénykönyvvel lépett életbe, hogy egy 12 éves 

gyerek beleegyezéses szexuális kapcsolatot létesíthet egy másik, 18 évnél nem idősebb fiatallal. (Addig 14 év volt ez 

a határ). Vagyis, ha két tini, például egy 12 és egy 13 éves fiatal szexelni akar, az rendben van a Fidesz-kormány alatt 

módosított Btk szerint. Ahogy Gyurkó Szilvia felidézte, az akkori minisztériumi érvelés szerint egyre korábbra tolódik 

a nemi érés, és egyre több gyerek él nemi életet 12 éves kortól, így a törvény ne kriminalizáljon olyat, ami amúgy is 

megtörténik.  

– Ezt a szabályozást azóta is kritikával illetik a szakemberek – mondta Gyurkó Szilvia. Hiányzik a megfelelő szexuális 

felvilágosítás a gyerekek életéből, enélkül pedig hiába érettek fizikailag a szexualitásra, lelkileg, érzelmileg és a 

szexualitással összefüggő egyéb tudásuk alapján felkészületlenek, és így kiszolgáltatottak, sérülékenyek. 

 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/habitat-for-humanity-nagyobb-szamban-hulnek-ki-az-emberek-a-sajat-otthonaikban-mint-az-utcan-/32281716.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/habitat-for-humanity-nagyobb-szamban-hulnek-ki-az-emberek-a-sajat-otthonaikban-mint-az-utcan-/32281716.html
https://nepszava.hu/3186412_pedofilia-magyarorszag-fidesz-torveny-szigoritas

