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KÖSZÖNET AZ ÉLETET 
MENTŐKNEK
Mindig tisztább és bátrabb azok hangja, akik csendes el-
szántsággal és felelősséggel teszik a dolgukat, mint azoké, 
akik hangoskodva farkast kiáltanak. A ve szélyhelyzet idején 
az ország nyugati határától a keleti széléig rengeteg front-
vonalban küzdő szociális és gyermekvédelmi dolgozóval 
találkoztam. A terület számára, ha a koronavírus új élet-
helyzetet is teremtett, a kihívásokkal és a nehézségekkel 
való szembenézés nem volt újszerű, hiszen eddig is a  bajba-
jutottak és kiszolgáltatottak segítéséért éltek. Az elmúlt hónapokban sosem tapasztalt 
re lektorfénybe kerültek az idősotthonok és más szociális intézmények. A nagyobb i-
gyelem és a sosem tapasztalt krízis nem felőrölte, hanem megerősítette és hőssé tette 
a terepen, vagyis a frontvonalban küzdő ágazati dolgozókat!

Legyen világos, hogy ezekben a napokban a csoda nem az irodákban, hanem a szociális 
intézményekben, a terepen történik, ahol a drámai nemzetközi tragédiák után, a magyar 
szociális dolgozók a világnak példát mutatva megálljt parancsoltak a pusztító vírusnak! 
Spanyolországtól, Olaszországon át Angliáig idősek százai lelték halálukat idősotthonok-
ban, magukra hagyva. A magyar szociális dolgozók tudásának, erejének és elhivatottsá-
gának köszönhetően az intézmények alig két százalékába tette be a lábát a vírus.

Köszönet nekik életet mentő csendes elszántságukért és kitartásukért!
Fülöp Attila

szociális államtitkár

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

A szociális intézményekben 
dolgozóknak is jár a taps!
Az elmúlt időszakban megfeszített munkával, és hősies helytállással 
védték és segítették a rászorulókat a területen dolgozó kollégák a házi 
segítségnyújtástól az idősotthonokig. Az ágazatban dolgozó több tízezer munkavállaló-
nak is jár az erkölcsi és az anyagi megbecsülés! Köszönet minden kollégának a kitartásért 
és az áldozatos munkáért ezekben a nehéz hetekben!

Kocsis József
a SZIME elnöke



6 

TANULMÁNYOK

• Hámori Péter
Szegényházak és lakóik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

• Matthias Drilling – Temesváry Zsolt
Lakáspolitika, szociálpolitika és hajléktalanellátás 
Bázelben – Szociálpolitikai re lexiók a lakhatás 
és hajléktalanság problémájának kezelésére  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

• Katona Gergely
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – 
A inanszírozás tükrében 
egy évtized távlatában: 2006–2018  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

7

Hámori Péter

SZEGÉNYHÁZAK ÉS LAKÓIK1

A társadalom lelkiismerete vagy a polgárok jótékonysági hajlama hívta előbb életre a zárt 
szegénygondozás magyarországi intézményeit, nem tudhatjuk. Viszont tény, hogy évszázados 
hagyomány a legrosszabb helyzetű emberek iránti szolidaritás. Szervezettséget, jogi szabá-
lyozást azonban csak a 19. század második fele hozott, s azonnal hálózatba is szerveződtek 
ezek az intézmények. A szegények ellátásában kezdetektől a mai napig az Egyház a legaktí-
vabb, de az már modernizációs jel, hogy a települések – főleg városok  –, és maga az állam is 
egyre jelentősebb részt vállalt az ellátás szervezéséből, szabályozásából és inanszírozásából.

Kulcsszavak: nyílt és zárt szegénygondozás, dologházak, bűnös szegények, állami 
 sza bályozás

Készülve jelen írás papírra vetésére, hosszan elgondolkodtam azon, hogy milyen elmé-
leti és gyakorlati megfontolások mentén lehetne a szegénygondozásban hosszabb időn 
át jelentkező, akár korokon átnyúló közös jegyeket felfedezni. Végül – Robert Castel 
zseniális munkájától megihletve2 – a következőket javaslom: 1. fegyelmezés (pl. koldu-
lási tilalmak korról korra); 2. munkára kényszerítés („aki nem dolgozik...”); 3. osztályo-
zás (jó és rossz szegény; a „jó” és a „rossz” fogalma lényegében a munkaképességtől és 
munkakészségtől függ, két végpontja a teljesen munkaképtelen és a munkakerülő; a 
probléma az, hogy ez a skála a munkanélkülivel nem tudott mit kezdeni – és jelen sorok 
írójának véleménye szerint ma sem tud…); 4. elzárás („amit nem látok, az nincs”); 5. lo-
kalitás („mindenki a maga helyére”); 6. hárítás („akinek tartásra kötelezhető hozzátar-
tozója van...”); 6. és utolsó sorban, igen, utolsó sorban: szolidaritás, segítség. De sokkal 
rövidebben is meg lehet fogalmazni: az méltó a segítségemre, aki közel áll hozzám – 
társadalmilag és térben egyaránt…3

1 Jelen tanulmány – más formában – elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konfe-
renciáján Pápán, 2004. augusztus 27–28-án.
2 Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, Budapest, Max We-
ber Alapítvány – Wesley Zsuzsanna Alapítvány, 1998. Castel különben az 1520-as évekre teszi, hogy kb. 60 
európai város a következő alapelveket kezdte követni a szegényellátásban: idegenek kizárása, a koldulás ti-
lalma, a szegények osztályokba sorolása, ennek megfelelő differenciált segélynyújtás (Castel, i. m., 60).
3 Robert Castel zseniális felsorolását kiegészítve. Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociál-
politikai Értesítő Könyvtára, Budapest, Max Weber Alapítvány – Wesley Zsuzsanna Alapítvány, 1998. A kér-
déskör irodalmának teljes feltérképezésére természetesen nem vállalkozhatunk, így csak jelzésszerűen em-
lítünk meg néhány, a tárgyra vonatkozó művet: Ratzinger, Georg: Geschichte der kirchlichen Armenp lege, 
Freiburg, Herder, 1868; Geremek, Bronislaw: Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa, 
München, Artemis-Verlag, 1988; Uő: The Margins of Society in Late Medieval Paris, Cambridge, Cambridge 
Univ. Pr., 1987; Göttingen, Wolfram Fischer: Armut in der Geschichte. Erscheinungsformen und Lösungsver-
suche der „Sozialen Frage” in Europa seit dem Mittelalter, Vandenhoeck & Ruprecht, 1982; Mollat, Michel: Die 
Armen im Mittelalter, München, Beck, 1984; Weber, Rudolf: Deutsches Armen- und Bettelwesen im 18. 
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Az Egri Norma „feltalálásáig”, elterjedéséig, majd a belügyminiszter 170 000/1936. 
Bm. számú rendeletéig, mely országosan kötelezővé tette a megszervezését (igaz, csak 
a városokban, a községben csupán megengedte), általában kétféle szegényellátási forma 
létezett Magyarországon és az európai államokban. Az egyik a nyílt szegényellátás, ami 
lehetett közületi és/vagy egyházi segélyezés, és valóban szegényellátás, nem pedig 
-gondozás volt, ugyanis az egyházak – főleg a katolikus egyház egyes szervezeteit, néhány 
szerzetesrendet leszámítva – többnyire megelégedtek azzal, hogy rendszeresen, példá-
ul ünnepekhez kapcsolódva nyújtottak a létfenntartás valamelyes minimumához kötő-
dő adományt a rászorulóknak. Ez kiegészült a szabályozott koldulással: a XIX. század 
folyamán, sőt már korábban is a „jó szegények” csoportjába sorolt, látható, olykor a 
városi chirurgus által munkaképtelennek minősített személyek néha engedélyt, azaz 
„koldus-billogot” kaptak például Egerben, Komáromban, Baján, Kolozsvárott és sok más 
városban. A koldusrendtartások azonban még nekik is kikötötték, hogy mely napszakban 
és a város melyik részén kéregethetnek. A házról házra járást tiltották, mint ahogy azt 
is, hogy a vásárokon, előkelőbb helyeken, a sétatéren például, illetve csoportosan, éne-
kelve, hangoskodva, esetleges testi hibáikat mutogatva folytassák tevékenységüket; 
utóbbi rendelkezést az általunk fellelt 25-26 szabályzat mindegyike tartalmazta, néha 
olyan hasonló megfogalmazással, mintha csak egymásról másolták volna – ami nem 
lehetetlen, mert a városok és vármegyék gyakran elküldték egymásnak a rendeleteiket…4 
A hivatkozási alap a gyermekek és a terhes asszonyok megrémisztésének elkerülése volt.

Mindez természetesen kiegészült a fegyelmezéssel is, a rendelkezést áthágók hamar 
a dologházban találhatták magukat – ha volt ilyen a településen; ha nem, akkor pedig a 
városi „tömlöczben”. A helyzet fonákságát az jelentette, hogy a hangoskodás, az éneklés 
tilalma, a városi téren belüli korlátozás és az időbeli behatároltság a koldusoktól a legfőbb 
munkaeszközüket vette el, miközben a közhatóság mindent megtett azért, hogy a segé-
lyezést a társadalom nyakába varrja… 

A rendelkezésekben megjelenik a lokalitás is: állandó vagy alkalmi közsegélyt, kol-
dulási passzust, billogot csak helybéli illetőségű személy kaphatott, az idegent kitolon-
colták. A kolduskérdés törvényi szabályozására csupán a múlt század második felében 
került sor.

A magyar községi törvénynek is sok szempontból mintát adó osztrák községi törvény 
1862. március 3-án úgy szabályozta a kérdéskört, hogy a munkaképtelen ellátatlanok 
segélyezési kötelezettségét az illetőségi helyre (a községre) bízta. Ez a megoldás azonban 
nem volt kielégítő, mert bár az illetőségi törvény hosszadalmasan rendelkezett az ille-
tőség megállapításáról, az épp a koldusok esetében lehetetlennek bizonyult. Ehhez kevés 

 Jahrhundert, Sozialpädagog, Quellenstudium u. Begriffsklärung, 1986; Newman, Lucile F. (ed.): Hunger in 
history. Food Shortage, Poverty, and Deprivation, Cambridge, Massachusetts, Blackwell, 1990; Woolf, Stuart: 
The poor in Western Europe in the eighteenth and nineteenth centuries, London, Methuen, 1986.
4 Léderer Pál – Tenczer Tamás – Ulicska László (szerk.): „A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok...” 
Kol dusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon, Budapest, Új Mandátum, 1998.
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volt az ott-tartózkodás: illetőséget szerezni bizonyítható helyben születéssel vagy hu-
zamos, munkával töltött ottlakással lehetett. 

Magyarországon az első kormányzati szintű intézkedés, mely a koldusügyet érintet-
te, az 1867. október 28-án kibocsátott 4682/1867 belügyminiszteri rendelet volt: ez a 
koldulást pusztán rendészeti ügyként kezelte, és kategorikusan tiltotta. E rendelet ko-
moly fogyatkozása volt, hogy mindössze a társadalmat zavaró jelenséget, a koldulást 
igyekezett fölszámolni, az előidéző okokra való tekintet nélkül. Emellett az addig kö-
nyöradományból élők megélhetéséről sem szólt, pontosabban úgy rendelkezett, hogy a 
munkabírókat a városok lássák el munkával, ám a munkára képteleneket meg sem 
említette. 

A rendelettel szemben a csakhamar megszülető községi rendezési törvény (1871: 
XVII. tc.) törvényesítette a koldulást, amikor 131. paragrafusában úgy rendelkezett: 
„amennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a községek szegé-
nyeinek ellátására elegendő nem volna, a község a helyi viszonyokhoz képest gondoskodni 
tartozik a községben illetékes mindazon szegények ellátásáról, akik magukat közsegély 
nélkül fönntartani nem képesek”; tehát a községek gondozási kötelezettsége mindössze 
a koldulásból megszerzett anyagi javak esetleges kiegészítésére vonatkozott. A törvény 
korszerűnek vagy előremutatónak éppen nem mondható rendelkezései között volt egy, 
amely világosan utalt arra, hogy a magyar községek a reájuk hárított feladatnak sok 
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esetben nem tudtak eleget tenni: a már idézett 131. §. ugyanis lehetővé tette, hogy ha a 
szegényügy a község költségvetését túlságosan is megterhelné, a törvényhatósághoz 
(vármegyéhez) vagy kivételesen az államhoz fordulhat segélyért az elöljáróság, ám arról 
már nem rendelkezett, hogy a segélyt milyen feltételek mellett nyeri el a község vagy 
város. Ilyen segítségkérésre csak ritkán került sor, s éppen, mert a törvény szabad be-
látás tárgyává tette a folyamodók támogatását, a felsőbb hatóságok rendre elutasították 
ezeket, vagy épp néhány koronás vissza nem térítendő összeget utaltak ki, többnyire az 
ebadóalap terhére. 

Községi szegényház Nagycsákányban

Az 1886: XXII. törvénycikk mindehhez képest némi haladást jelentett: a községeknek 
eszerint már nemcsak jövedelemkiegészítő szerepük volt, hanem egyenesen kötelessé-
gük a munkaképtelen szegényeket eltartani; ám a rászorultak számára alanyi jogot 
továbbra sem adott, és a segítség mértékét sem határozta meg. További problémákat 
okozott, hogy a tartási költséget nem a tartózkodási, hanem az illetőségi helynek kellett 
viselnie: a megyei levéltárakban máig vaskos iratkötegek tanúskodnak azokról a vég 
nélküli vitákról, melyeket a községek folytattak egymással egy-egy szegény illetőségé-
nek ügyében. A helyzeten az 51 000/1899 számú belügyminisztériumi rendelet javított 
valamit: községi szegénykataszter fölállítását írta elő, s a segélyezést az illetőségi hely 
helyett a tartózkodási helyre bízta (ám továbbra is lehetővé tette a tartás költségeinek 
visszakövetelését az illetőségi községtől). Ez az 1899-es rendelkezés volt az első, mely 
a támogatásra szoruló szegényben nemcsak „községi feladatot”, hanem személyt látott: 
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előírta ugyanis, hogy a segítség mikéntjének és mértékének megállapításakor a rászo-
ruló testi, lelki és erkölcsi állapotára tekintettel kell lenni. (Igaz, ehhez rögtön hozzátet-
te: a segély mértéke mindenekelőtt nem ezektől, hanem a helyi viszonyoktól függ.)

A közületi, hatósági szegénygondozás ilyen, semmiképp sem kielégítő mértékű sza-
bályozását több ok idézte elő a kiegyezés utáni Magyarországon. Az első (s talán legfon-
tosabb) a viszonylagos gazdasági jólét volt: a koldulók nagyobb része csakugyan mun-
kaképtelen volt; városon a könyöradományokból, faluhelyen pedig a lakosok 
összefogásából úgy-ahogy fönn tudták magukat tartani. Szintén az életszínvonal elvi-
selhető volta miatt csupán kevés család kényszerült arra, hogy elaggott, beteg vagy más 
ok miatt munkaképtelen hozzátartozóját magára hagyja. Az ellátatlanok viszonylag 
csekély (legalábbis az első világháborút követő időszakhoz képest csekély) száma mel-
lett a hiányos törvényi rendezésnek még egy okát meg kell említeni: azt a liberális ál-
lamfölfogást, mely az állam szerepét minél kisebbre szándékozott szabni, tekintet nélkül 
arra, hogy a társadalom vagy annak részei képesek vagy hajlandók-e az ellátatlan fel-
adatok átvételére. 

Módszerek tekintetében a nem egyházi-társadalmi, hanem hatósági szegénygondozás 
e korai szakaszában Magyarországon kétféle segélyezési módszer terjedt el. Az egyik a 
zárt, intézeti elhelyezés volt. Ez a szegényházi rendszer azonban számos hátránnyal járt. 
Először is, a városi szegényházak létesítése és fönntartása igen nagy megterhelést je-
lentett a közösség számára, s ezért csak kis számban, túl kevés férőhellyel létesültek, az 
elégtelen ellátás miatt pedig az ápoltak továbbra is koldulásból éltek. A másik hátrány 
– melyet a múlt században csak igen ritkán hánytorgattak föl – a szegényházi rendszer 
embertelensége volt: „A zárt szegénygondozás inkább csak a testi ellátást biztosítja, de 
nem számol azzal, hogy a szegénynek a testi szükségletein kívül magasabbrendű lelki szük-
ségletei is vannak. [...] A szegény az intézet falai közé van zárva s mozgási szabadságát az 
intézeti szabályok a minimumra csökkentik. A zárt szegénygondozás [...] csak a beteg s 
teljesen elaggott szegények gondozására alkalmas. [...] Nem szabad és nem lehet az egész-
séges aggokat kizárni az emberi közösségből s mint közre veszélyes egyéneket zárt, intéze-
ti kezelésbe adni, mert a szegény lelkisége és emberi mivolta a társadalmi közösségbe 
visszakívánkozik, és joggal, mert a közösségnek azelőtt hasznos, dolgozó tagja volt” – írta 
a téma egyik legkiválóbb magyar szakértője, Pálos Károly.5 A magyar közegészségügy 
egyik legnagyobb alakja, Johan Béla államtitkár rövidebben, ám még egyértelműben 
fogalmazott: „A szegények ellátása többnyire szegényházakban történik, és élelmezésből, 
lakásból, ruházatból s eltemettetésből áll.” 

A szegényházak viszonyairól az idézett szerzőknél is világosabban beszélnek a kora-
beli rendtartások. A Balassagyarmati Levéltárból került elő egy szabályzatgyűjtemény, 
mely az 1920-as évek gyakorlatát tükrözi. Legtöbbjük hosszasan foglalkozik a beutaltak 
fegyelmezésével, feddést, megrovást, böjtöt, sőt végső esetben kizárást helyezve kilá-

5 Életrajzát l. http://www.szent-norbert.hu/pdf/premontreiek/palos.pdf (Letöltés ideje: 2020. 04. 20.)
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tásba, a kijárás korlátozásával, melyet heti egy délutánban szabtak meg, s az élelmezés-
sel. Talán ez utóbbi az egyetlen kérdés, amelyben területenként kisebb eltérésekkel 
találkozhatunk. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a falusi szegényházak viszonyai arány-
talanul rosszabbak voltak, és sok esetben semmiféle ellátást nem biztosítottak. 

A nyomorúságos viszonyok ellenére Magyarországon 1910-ben 30 600 főt gondoztak 
falun, többnyire nyílt szegénygondozás keretében. Voltak szegényszobák, többnyire a 
temető szélén, vagy a ravatalozóval egybeépítve, bent a temetőben. Ezeknek az állapo-
ta általában nem volt „kielégítő”: az öregek, a családjuktól eltaszított rokkantak renge-
teg tisztiorvosi jelentés szerint rothadó szalmán hevertek, rongyokba burkolózva vagy 
csaknem meztelenül, s penészes kenyéren, zsizsikes kásán éltek. A temető melletti, il-
letve a temetőbeli elhelyezést indokolta egyfelől, hogy a szomszédos telek általában a 
falu szélén volt, és amúgy is a legolcsóbbak közé tartozott, a temetőn belül pedig az ál-
talában jól megépített temetőkápolna fürdető-öltöztető helyiségét lehetett „átmeneti” 
szegényszobává kinevezni. A temető közelségét más is indokolta: a közel tízéves kutatás 
alatt egyetlen olyan adatot sem találtunk, mely a temető melletti koldulást tiltotta 
volna; az pedig közismert, hogy temetés napján, halottak napjakor és húsvétkor szokás 
volt a település szegényeit és gyerekeit felsorakoztatni, és számukra kalácsot, pálinkát, 
aprópénzt adni, hogy cserébe imádkozzanak az adakozóért. A kutatóban önkéntelenül 
felötlik a kérdés: a szegény – a középkorban, újkorban pauper – és a puer – gyermek – 
szavak egybecsengése aligha lehet véletlen. A hagyományos, írott joggal alig élő kultúra 
– de latin és vegyes nyelvű írott forrásaink is – ugyanis mindkettőt „jogképtelennek”, 
vagy mai szóval „vétőképtelennek” tartották, akit alkalmasint kisebb-nagyobb lopáson 
kapván a gazda elverhetett, de nem lett erkölcsi kiközösítés a sorsa. Pontosabban: te-
kintettel arra, hogy esetükben vagy kiilleszkedésről – a felnőtteknél –, vagy inkább „be 
nem illeszkedésről” beszélhetünk, nem volt olyan erkölcsi tőkéjük, amit elveszthettek 
volna, kivéve néhány lecsúszott személyt.

Ugyanezen 1910-es adatgyűjtés szerint, amire a népszámlálás adott alkalmat, a vá-
rosokban a gondozottak száma 31 000 volt a nyílt, 11 000 a zárt rendszerben; minderre 
összesen 261 intézet állt rendelkezésre, melyből kereken száz volt a „tiszta pro ilú” 
szegényház, míg a többi kórházként is működött.

A XIX–XX. század folyamán a szegényházak lakóinak életmódja meghatározására (l. 
följebb: „fegyelmezés”) rendszeres kísérletek történtek. „Kísérletekről”, „törekvésekről” 
beszélhetünk, mert a mégoly kiszolgáltatott ellátottak sem igen tartották be a szabá-
lyokat, különösen nem a heti egyszeri kimenő alkalmával betartandó koldulási és szesz-
tilalmat. Az utóbbi nem csak az alkohol előidézte viselkedési devianciák ellen szólt, főleg 
azért nem, mert az élet eme nyomorultjainak csak ritkán volt pénzük sokat inni. Sokkal 
inkább a társadalmi különbségtétel volt az ok: a kocsma a helyi legények „agórája” volt, 
ahol csupán a tehetősek jelenhettek meg.6

6 Hámori Péter: „Ne igyatok!” Egy társadalmi utópia múltjából, Kommentár, 2014/2, 22–38.
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Mindez elsősorban a közigazgatás szegényügyére volt igaz. Sokkal kevésbé vonatkoz-
tatható az egyházi-felekezeti támogatásokra, bár ez utóbbit nagyban befolyásolta a hívek 
vallási hovatartozása, kulturális hagyományai, a közösség létszáma (a kisebb közössé-
gek elfogadóbbak voltak a nagyoknál a saját szegényeik irányában, az idegen kérelme-
zőket viszont elutasították). Fokozottabban jelentkezett mindez az interperszonális 
„szegénygondozásnál”, az egyén–egyén vagy család–egyén közti cseréknél. Cserét írtunk, 
mert a juttatásnak ellenértéke volt „az Isten megáldja érte!” hagyományos formájában, 
amely áldáskérés a jótevőre mélyebb értelmű, mint az egyszerű „köszönöm”.7

Az egyházi és interperszonális segítséggel alapvető gondja a társadalomtörténésznek, 
hogy általában nem maradt írásbeli nyoma. Az előbbire csak éves elszámolások jellem-
zőek, pénzösszeg a pénztárkönyvben, és esetleg az, hogy hány fő kapott belőle, még 
ritkábban, hogy mit (készpénzt vagy természetbeni juttatást), nevek elvétve, okok és az 
interakció leírása soha.8

Kódisállás
A szegényházak életéről sokkal pontosabb képünk van. Több tucat előírás szabályozta 
a befogadottak mindennapjait, ám ezek a források nem feltétlenül arról szóltak, hogyan 
éltek az ápoltak, hanem hogy az alapítók és fenntartók szerint miként kellett volna él-
niük. Vágyak, remények, más esetben csalódások nyomai csak ritkán bukkannak a fel-
színre.9 

A nyílt, társadalmi vagy interperszonális „szegénygondozás”, adakozás interakcióiról 
a legtöbbet a néprajz (kultúrantropológia) és az irodalomtörténet közli. Előbbire egy 
kiragadott példa a kódisállásnak nevezett negyed- vagy féltornác, mely összekötő volt 
a konyha és az udvar közt. A név – eredetileg gúnynév – eredete, hogy a koldust szégyen 
volt kinn hagyni az utcán, de a lakásba, még a konyhába sem engedték be, nehogy ele-
meljen valamit. A valódi ok, hogy a kódisállás jól láthatóan „átmeneti tér” volt: már az 

7 Megjegyzendő, hogy archaikus közösségekből, pl. Erdélyből, vagy archaikus szemléletű vidékekről érke-
zett rászorulók (pl. Budapesten kolduló idősebb abaúji, csereháti cigányasszonyok) máig így, és csak így 
köszönik meg az alamizsnát: „Nyelvem törjön le, ha másképp mondom!” – hallottuk néhány nappal ezelőtt. 
Ösztönösen rákérdeztem (ismertem egy csenyétei kutatóútról a nénit): „Aztán templomban mikor tetszett 
lenni?” A válasz borítékolható volt: „A keresztelőmön, iam!”
8 Ritka kivétel a sátoraljaújhelyi Chevra Kadisa (izraelita Szentegylet) pénztárnaplója, ahol – igaz, csupán 
egy-egy sor erejéig – nemcsak a kérvényező neve, lakhelye s a kérése dátuma szerepel, hanem az indokai is, 
sőt a rabbi vagy pénztárnok rövid feljegyzése az illető viselkedéséről („szinte követelt”; „pimasz volt”; „igen 
alázatos, szerencsétlen teremtés”; „fél órát volt nálam” stb. Özv. Teitelbaum Mórné szívességéből, 2007). 
9 Ritka kivétel a Kalocsai Rk. Érsekség Levéltárában őrzött kérvények véghetetlen sora, melynek társada-
lomtörténeti-szociológiai és nyelvészeti elemzését e sorok írója végezte el. (Szegénysorsok a Kalocsai Érsek-
séghez benyújtott segélykérelmek tükrében, Századok, 151. évfolyam, 2017/4, 743–787.) Jelenleg a Főváro-
si Önkormányzat Kamaraerdei Idősek Otthona (korábban Székesfővárosi Szeretetotthon) iratanyagát 
kutatnám – ha a koronavírus miatt nem lenne teljes zárlat…
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ingatlanon belül, de még kívül az intim élettéren.10 Különben némiképp hasonló jelen-
séget ír le Márai Sándor egy egészen más, polgári térben.11

A fent leírtak okán jelen írásunkban a szegényházakkal kívánunk foglalkozni. A sze-
gényházak és a kórházak ispotály néven nagyon sokáig egy intézményt alkottak.12 A két 
intézménytípus szétválasztására Magyarországon az első kísérlet csak a XVIII. század-
ban történt, amikor Haffner Mihály, „Pest város feleskütt orvosa” javaslatot tett egy 200 
fős kórház felállítására. Az igen alapos írásban a szerző még arra is kitér, hogy minden 
ágy fölé „sinórotskát” kell erősíteni, hogy a beteg fel tudjon ülni, fölötte pedig a pádi-
mentumot megerősíteni. Valóban, ennek nyomán 1798-ban megnyílt a Rókus („Pesti 
Polgári köz Ispotály”), de a terv, hogy tisztán egészségügyi pro ilú intézmény legyen, 

10 „Segítem, de nem fogadom be.” A kódisállásnak kis túlzással könyvtárnyi irodalma van, pl. Grá ik Imre: 
Egy építészeti elem területi változatai (oszlopos előtornác, ún. kuldusállás, in Cseri Miklós – Füzes Endre 
(szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 6, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
1990, 157–168. 
11 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, Budapest, Akadémiai–Helikon, 1990, 142–145.
12 Elterjedt nevük volta a xenodochium is, ami azonban félreértésen alapult, a xenodochium ugyanis a xen-
osz ‘idegen’ és dekhomai ‘befogad’ szavakból származik, s eredeti jelentése zarándokház; az elsőt Szt. Zoti-
cus építette 333-ban Konstantinápolyban. 

Kódisállásos kisnemesi kúria Szalafőn 
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elbukott, mert akinek hajléka és pénze volt, magához hívatta az orvost vagy a bábaasz-
szonyt…13 Így a kórház a város szegényeinek lett (gyakran utolsó) menedéke.

Visszatérve a szegényházakhoz: korszakként az 1870-es, ’90-es és az 1930-as, ’40-es 
évek közé eső időszakot látszik célszerűnek kijelölni, mert előbbi a „tiszta pro ilú”, azaz 
a kórházaktól és a kisszámú dologháztól is elválasztott zárt gondozói rendszer14 fény-
kora – már ha egyáltalán lehet fénykorról beszélni ilyen intézményekkel kapcsolatban 
–, s egyben azé az illúzióé is, hogy az ilyen intézetek segélyével a szegénység legvégle-
tesebb formái kikapcsolhatók a társadalom életéből; az utóbbi időszakra pedig – az il-
lúzióvesztésen túl – a szegényházaknak a szegényellátáson belüli háttérbe szorulása, a 
„félig zárt” Magyar (Egri) Normának az előretörése jellemző. 15

A szegényházi rendtartások állandó eleme volt az ott élők ellátásának, főleg élelme-
zésének akkurátus szabályozása. Különösen az első világháború előtti házirendekre 
jellemző ez, ami bizonyosan összefügg azzal, hogy a közigazgatás ekkoriban számos 
illúziót táplált a szegényházakkal és az ottani ellátással kapcsolatban, másrészt a legtöbb 
város külső vállalkozókkal oldotta meg szegényeinek élelmezését, ami szükségessé tette 
az aprólékos szabályozást. Az étrend részletes megszabása történt a Debrecen városi 
szegényház dátum nélküli, de bizonyosan első világháború előtti szabályzatában,16 a 
mintának is szánt, részben a bécsi intézményt másoló, 1877-től működő pesti Erzsé-
bet-szegényház eredeti előírásaiban,17 a nyíregyházi, igen terjedelmes, 70 §-t tartalma-
13 Szabad királyi Pest városa nemes tanátsának és közönségének szólló projectum egy alkalmatos Betegek 
Ispotályának fel-állítására. Lokalis irás, Pest, 1793.
14 A legtöbb szegényházi rendtartás már az 1870-es évektől előírta, hogy beteget a nem fertőző gyógyítha-
tatlanok kivételével nem szabad felvenni. Az olyan vegyes intézetek, mint az egri városi szegényház, ahol 
1858-as kibővítése után 50 szegény mellett 15 beteg nőt is ápoltak, ritkaságszámba mentek. (Nagy Jenő: 
Képek Eger egészségügyének múltjából, h. n., é. n. Nem tartjuk egyébként kizártnak, hogy a szerző érthette 
félre adatforrásait, és 50 fér i mellett 15 munkaképtelen szegény nőről volt szó.)
15 A Magyar (vagy más néven Egri) Norma történetét egy korábbi dolgozatunkban részletesen ismertettük. 
[Hámori Péter: Az Egri (Magyar) Norma. Kísérlet a magyar szegény- (koldus-) ügy rendezésére, in Závodsz-
ky Géza (szerk.): Fuga temporum. Emlékkönyv Eperjessy Géza 65. születésnapjára, Budapest, ELTE TFK, 1997, 
257–286.] 
16 Hetente kétszeri húsételt, naponta 0,75 kilogramm kenyeret, hústalan napokon pedig kétszeres mennyi-
ségű kenyeret és levest írtak elő. 
17 Még ennél is részletesebb volt az 1877-től működő pesti szegényház szabályzata. Itt minden ápoltnak járt 
heti ágynemű- és fehérneműcsere, évente új rend ruha. (Fér iaknak 2 ing, 2 gatya, 2 nyakkendő, 1 posztóka-
bát, 1 mellény, 1 nadrág, 2 pár csizma, 1 sapka, 2 zsebkendő; nyárra: 1 kabát, 1 mellény, 1 nadrág. Nőknek: 1 
posztóderék, 1 szoknya, 1 fejkötő, 2 ing, 2 pár harisnya, 2 nyakkendő, 2 zsebkendő, egy pár bőrcipő, egy bo-
tos.) A rendtartás szólt az élelemről is: reggelire egy meszely (3,5 dl) rántott leves, délre ugyanennyi marha-
húsleves, 8 lat (14 dkg) csont nélküli, főtt marhahús, 1 meszely főzelék. Napi 32 lat (56 dkg) kenyér a fér i-
aknak, nőknek 24 lat. A betegnek kenyér helyett zsemle járt, nagyjából hasonló súlyban. (Barth László: 
Budapest szegényügyi intézményének keletkezése és fejlődése máig, in Barth László: Budapest Főváros sze-
gény-ügye, Budapest, Fővárosi Szeretetház Egyesület, 1877, 10–85; Schmall Lajos: Adalékok Budapest szé-
kesfőváros történetéhez, Budapest, 1899, 232 és Utasító szabályok „Erzsébet” nevet viselő városi Szegény és 
agg ápolda gondnoksága számára. Az 1872. évi Szeptember hó 21-én Pesten tartott tanácsülés jegyzőkönyvé-
nek kivonata. Kézirat, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bf 362/137.)
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zó szegényügyi szabályzatban18 és Makó mezőváros jóval kisebb, nagyjából 50 fős sze-
gényháza esetén.19 Ilyen volt továbbá a balatonfüredi szeretetház konstitúciója is.20 
(Ennek a büntetett előéletű, nehezen nevelhető vagy csavargó gyermekeket befogadó 
és oktató intézménynek helyét valahol a zárt szegénygondozás és a gyermekvédelem 
határmezsgyéjén lehet kijelölni. Érdekes módon a mintájára létesített budapesti Klo-
tild-szeretetház esetén nem sikerült hasonló előírást fellelni, jóllehet annak szabályza-
ta más tekintetekben híven követi a balatonfüredi mintát.21) 

Az I. világháború előtti szabályzatokban szó esik kisebb mennyiségű hús rendszeres 
juttatásáról is (többnyire mészárszéki marhahúséról). A hús, különösen a vágóhídi hús 
ugyan luxus élelmiszernek számított a szegény néprétegek körében (elterjedt mondás 
szerint „a szegény akkor eszik csirkét, ha vagy ő beteg, vagy a csirke”, pedig a kapirgáló 
faluhelyen nem került pénzbe). Ezzel szemben a hús 1920 után szinte teljesen eltűnik a 
szegényházak étrendjéből, de legalábbis mennyiségében és gyakoriságában alaposan 
megcsappant. A jelenséggel kapcsolatban problémát nem is annyira a hús világháború 
utáni eltűnte, hanem korábbi megléte okozott.22 A korabeli szabályzatírók motivációit 
ma már legfeljebb csak találgathatjuk: nagyon is elképzelhető, hogy az alsóbb népréte-
gek életviszonyait illető tudatlanságról, egyszersmind az érdeklődés hiányáról volt szó. 

18 Nyíregyháza Rend. Tan. Város Ált. Közig iratai, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 
V. B 186. 1094/1895. kgy. és 221/1901. kgy. A szabályzat szerint az egész adag reggelire fél liter köményma-
gos levest, ebédre fél liter marhahúslevest, fél liter főzeléket 20 dkg hússal, vacsorára fél liter „vastag ételt” 
tartalmazott, továbbá egész napra 80 dkg rozskenyeret; a fél adag: reggelire 3 dl köménymagos levest, ebéd-
re 3 dl marhahúslevest, fél liter főzeléket 12,5 dkg hússal, vacsorára 3 dl köménymagos levest és fél liter fő-
zeléket, 50 dkg rozskenyérrel. Létezett még gyenge adag is (reggeli: 2 dl köménymagos leves; ebéd: 2 dl 
marhahúsleves; vacsora: 2 dl köménymagos leves, minden étkezéshez fél zsemlével) és különleges adag is 
(fél liter forralt tej, 20 szem főtt aszalt szilvával.) 
19 Az előírás 10 főre: vasár- és ünnepnap ebéd: 35 dl húsleves (ehhez szükségeltetik 27 dkg rizskása, 30 dkg 
zöldség, 2 dkg paprika, 70 dkg marhahús, 9 dkg só); 53 dl főzelék (benne 27 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 9 dkg 
sertészsír, 28 dkg vereshagyma, 3 dkg paprika, 2 dkg bors); vacsora: 35 dl rántott leves (benne 9 dkg ser-
tészsír, 15 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 3 dkg paprika), mellé pedig 7 dkg kenyér fejenként. Hétköznapi ebéd: 35 
dl rántott vagy suhantott leves (benne 9 dkg sertészsír, 15 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 3 dkg paprika, 28 dkg 
vereshagyma), hozzá fejenként 7 dkg kenyér; főzelék gombóccal (60 dkg zsemleliszt, 20 dkg fehér kenyér, 20 
dkg sertészsír, 10 dkg só, 28 dkg vereshagyma); vacsora: 35 dl árpakásaleves (benne 1 liter árpakása, 15 dkg 
rántásliszt, 9 dkg sertészsír, 9 dkg só, 2 dkg paprika, 5 dkg fokhagyma). Makó Rend. Tan. Város Polgármeste-
rének Ált. Közig Iratai, […] 5179/1875. Emellett fönnmaradt adat fejenként napi 56 dkg barna kenyér kiszol-
gáltatásáról is. Uo., 110/1883.
20 Gyermekvédő intézetek Magyarországon, Budapest, a Budapesten 1899-ben tartott Gyermekvédő Kong-
resszus alkalmából szerk. és kiadja a Kongresszusi Előkészítő Bizottság, 1899; A Balaton-füredi Szeretetház 
Alapszabályai és Házirendje, Buda, 1870.
21 A Fővárosi Szeretetház első értesítője, Budapest, Fővárosi Szeretetház Egyesület, 1877.
22 A húsfogyasztás sajátosságaira hívja föl a igyelmet: Andor Mihály: Húsosfazék – avagy a hús különleges 
társadalmi szerepe, in Hanák Katalin – Neményi Mária (szerk.): Szociológia – emberközelben. Losonczi Ágnes 
köszöntése, Budapest, Új Mandátum, 1998, 179–209.
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Valószínűbb azonban, hogy a kor orvosai közt általánosan elterjedt vélekedést vették 
át, mely szerint a főtt marhahús és levese gyógyító, roboráló hatású. 

Esztergomi városi szegényház

Az 1920 után alapított – vagy új szabályzattal ellátott – szegénygondozó intézeteknél 
saját konyhában főztek, s e konyhákat többnyire külső igényeket is kielégítő, például 
alultáplált iskolásgyerekeket ellátó népkonyhaként a világháború alatt létesítették. Ebből 
is következőleg a korábbiakhoz hasonlóan részletes élelmezési előírásokat nemigen 
találni, legfeljebb az általánosságok szintjén. Így „kielégítő táplálkozást” írt elő pl. a ba-
lassagyarmati városi szegényház 1936-ban. A ferences szegénygondozó nővérek ludány-
halászi anyaházának (ahol aggmenház is működött) szabályzata „elégséges, tartalmas, 
de túlzott vágyakat nem felkeltő” (!) élelmezést szabott meg.23 Ahol mégis szabályozták 
valamilyen formában a kiosztandó adagokat, ott a menü – ahogy arról már szóltunk – 
átalakult: a hús szinte teljesen eltűnt, s a kenyér kivételével az adagok is kisebbek lettek.

Az élelem (részbeni) megvonása, a kenyéren és vízen töltött böjt mindenütt megta-
lálható retorziós forma volt, s általában a nyilvános feddés és az elbocsátás között (mely 
utóbbi a közsegélytől és az elterjedt koldulási tilalomra való tekintettel a magánsegély-
től való elzárást jelentette) helyezkedett el. (Az e büntetési formával kapcsolatos néze-
tekre jó példával szolgál a Komárom Szabad Kir. Város Szegényházának rendtartása 
körüli több hónapos vita: a tanács által kiküldött Szegényügyi és Közrendészeti Bizott-
ság ugyanis képtelen volt eldönteni, hogy a böjt vagy a „házifogság” a súlyosabb bünte-

23 Regula, amelyet XI. Pius pápa Őszentsége az 1927. évi Assisi Szent Ferenc napján kiadott „Rerum concor-
dio” című apostoli constitutiójában Szent Ferenc szerzetes harmadrendje és általában fogadalmas intézmé-
nyei számára jóváhagyott és kiadott (Reg. in Canc Apost. vol XXXVI. n. 87.).
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tés-e. Végül a polgármester döntött a böjt mellett, azzal érvelve, hogy a szegényház lakói 
– eredeti megfogalmazás szerint „tagjai” – úgyis el vannak zárva a külvilágtól.)24 

A böjt mint a leggyakrabban alkalmazott retorziós elem jelen volt az egyházi fenntar-
tású szegényotthonok körében is: olykor, mint a ferences szegénygondozó nővérek lu-
dányhalászi és az annak mintájára létesült budapesti aggmenháza esetében, némi val-
lásos-erkölcstanító tartalmat is kapott, míg máskor, mint a szatmárnémeti katolikus 
szeretetháznál, kizárólag fegyelmezési funkciója volt.25 Ezt a büntetést – igaz, némiképp 
enyhített formában – még a balatonfüredi szeretetház sem vetette el, sőt a testi fenyítés 
után a második legsúlyosabbnak tekintette.26 

A bűnöket, melyekért a böjt – vagy egyenesen „éheztetés” – büntetését kiszabták, 
általában nem írták pontosan körül; ha megtették, akkor két körre terjedtek ki: a fegyel-
mezéssel való szembeszegülésre,27 és csaknem ilyen gyakran a fogyasztással való visz-
szaélésre. Utóbbira jó példa Komárom Szabad Királyi Város szegényházi rendtartá-
sa: itt a szegényház elrendezése és a lakók csekély száma (10 fér i és 10 nő) miatt 

24 Komárom város tanácsának iratai. Štátny Oblastny Archiv v Komarne, szám nélkül, 1894. (Jegyzőkönyv; 
felvétetett a városházán 1894. év január hó 25én d.u. 3 órakor a közbiztonsági és szegényügyi bizottság 
ülése alkalmával)
25 Regula, i. m. és Szatmárnémeti Sz. Kir. Város Szeretetotthonának Házirendje. Kézirat, Szatmárnémeti Ró-
mai Katolikus Püspökség Levéltára, szám nélkül.
26 „A fenyítés fokozatai: 1. szeretettel s komolysággal megintés magányosan; 2. megintés nyilvánosan; 3. meg-
pirongatás magányosan; 4. megpirongatás nyilvánosan; 5. székből kiállítás; 6. játékból elvonás; 7. kedvencz 
ételének elvonása; 8. éheztetés, mely csak egy napig tarthat, s az orvos által meghatározott mennyiségben csu-
pán kenyeret és vizet kaphat; 9. a tanítótestület együttes megállapodása folytán ésszerűen és tapintatosan az 
igaz gató vagy az általa kirendelt családtanító ellenőrzése mellett alkalmazott testi fenyítés, azon meggondo-
lásból, hogy az intézet a szülőket helyettesíti.” (A Balaton-füredi Erzsébet-Szeretetház újabb Alapszabályai, h. 
n., 1895.)
27 Erről árulkodik az idézett komáromi rendtartás 1. §-a is: „Az intézetben szigorú rendnek, tisztaságnak és jó 
erkölcsöknek kell uralkodni. Aki az intézetbe belépett, annak tagjának tekintetik, és mert ilyen köteles magát a 
többi társaihoz és a fennálló szabályokhoz alkalmazni, botrányoztatástól, hatalmaskodástól és legkülönöseb-
ben az engedetlenségtől (kiemelés az eredetiben) óvakodni. A szabályok ellen vétő ismételt megdorgálás és 
megrovás esetében fegyelmi eljárás alá helyeztetik, sőt végső esetben a menedékházból ki is záratik.” Hason-
lóan rendelkezett a sátoraljaújhelyi (1901, majd 1939), a nyitrai (1911) és a szatmárnémeti (1902) sze-
gényházi rendtartás is. (Zemplén Vármegye Alispánjának Ált. Közig Iratai, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Levéltárának Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára, IV. 1408. b. 12342/1939; Štátny Oblastný Archív v Nitre Tekovs-
ko-Hontianska Župa v Leviciach; Bars-Hont vármegye Alispánjának iratai, 12.301/1941 és Szatmárnémeti 
Sz. Kir. Város Szeretetotthonának Házirendje, i. m.) Némiképpen kivételt képez a pesti szegényház rendtar-
tása, amely a fegyelmet megelőzően intézkedik az ápoltakkal való tapintatos bánásmódról (14. §.: „Az intézet 
öreg, törődött és beteg és nem ritkán a sorstól is sújtott egyének befogadására állíttatván fel, úgy a gondnok, 
mint a többi személyzet az intézeti áponcok iránt lehető kímélettel és türelemmel viseltessenek – de e mellett 
mindent elkövessenek, hogy az áponcok a házi szabályokban megállapított életmódtól el ne térjenek, s egyálta-
lában szorgosan ügyeljenek, hogy a házi szabályok minden irányban pontosan teljesíttessenek és megtartassa-
nak.” Utasító szabályok, i. m.) Makón az 1883-as szegényügyi rendelet külön fölhívja a szegényházi gondnok 
igyelmét: „nem szabad megfeledkeznie arról, hogy elaggott s elnyomorodott emberekkel van dolga, miért is 

minden durva bánásmódtól tartózkodjék”. (Szabályzat Makó rendezett tanácsú város szegény menháza szer-
vezetéről. Makó Polgármesterének Ált. Közig Iratai, 5109/1883.) 
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kénytelenek voltak hozzájárulni ahhoz, hogy az ápoltak maguk főzzenek, ám az élelem 
beszerzését a gondnok ellenőrizte, aki még a látogatók csomagjait is köteles volt átvizs-
gálni, mert csak az ő engedélyével volt szabad bármilyen élelmet az ápoltaknak átadni, 
a kenyér kivételével (a szabályzat – „természetesen” – külön is kitért a bor és főleg a 
pálinka bevitelének tilalmára).28 Ezen szabályoknak az áthágása egy tekintet alá esett 
a legsúlyosabb fegyelemsértéssel, a tettlegességgel; ismételt elkövetése esetén a sze-
gényház állandó felügyeletét ellátó városi rendőrfőkapitánynak az azonnali kimozdí-
tásról kellett határozatot hoznia.29 Hasonló volt a helyzet az egyházi fenntartású intéz-
ményeknél, s korántsem csak azoknál, ahol a nagy lélekszám miatt – mint például az 
egyházmegyei szegényházak esetén – szinte lehetetlen volt a bekerülők előzetes „szű-
rése”:30 az adventisták vattai szegényházának rendtartásában szereplő bűnök („vesze-
kedés, rosszakaratú vádolás, ágynemű, ruha eladogatása, szökés, kéregetés, alkohol 
fogyasztása, pipa, illetlen beszéd”) és büntetések jegyzéke (köztük, mint második leg-
súlyosabb, az élelemmegvonás) annak ellenére nagyfokú azonosságot mutat az összes 
többi intézményével, hogy egy ilyen alacsony lélekszámú közösség esetén a fölveendő 
szegény személyi viszonyairól bőséges információk állhattak rendelkezésre.31

A büntetendő cselekmények között mindenkor és minden intézménynél kitüntetett 
helyen szerepelt – olykor egyetlen nevesített bűnként – a meg nem engedett koldulás.32 
(Városokban a szegényügyi rendtartás általában első paragrafusaiban a koldulás meg-
tiltásáról intézkedett;33 faluhelyen ugyan a szegényházak, szegénylakások vagy szegény-
szobák lakói egyenesen kötelezve voltak a kéregetésre, de annak módját, idejét és helyét 
pontosan körülírta a közösség hagyománya, néha pedig írott szabályok is tartalmazták. 
Minden ezektől eltérő koldulási forma ezeken a helyeken is tiltottnak és megtorlandónak 
minősült.)34 A tilalomnak, illetve az azt megszegők „kitüntetett” kezelésének (a látszólag 
28 Makó, uo. és 1033/1894. kgy; 83124/1900. A szabályzat egyébként annyiban kivételes, hogy szól az – 
egye seknek rendkívüli kedvezményként adott – állandó kimenőről is. Ennek megadása szintén a városi 
rend őrség főkapitányának hatáskörébe tartozott.
29 A szegényügynek és a közrendészetnek szervezetszerű összekapcsolása általános jelenség volt a vidéki 
vá rosokban is.
30 Fetser Antal: A Szent László királyról nevezett nagyváradi koldusápoló és iúgyermek menedékház egylet új 
ká polnájának ünnepélyes felavatására, Nagyvárad, 1901. A szerző szerint a legtöbb esetben még a 10 évi 
helyben lakást vagy a helyi születést is bajos volt bizonyítani.
31 A vattai „Öregek otthonának” rendelkezései és házirendje, hely és é. n. [1940?]
32 A magyar szegényügy két legfőbb szaktekintélye éppen a koldulás fenntartását vetette a zárt szegénygon-
dozási rendszer szemére (Br. Szentkeresztyné Nyegre Rózsi: S.O.S. Útmutató a szociális, karitatív és közhasz-
nú intézményekhez és eljárásokhoz, Budapest, Magyar Vöröskereszt, 1930, 164 és Pálos Károly, i. m., 81–82.).
33 Kivétel e szabály alól is bőven adódott: Nagykanizsán pl. nyakba akasztható rézlemezt kaptak az arra 
méltónak talált koldusok, s azzal heti egy napon, csütörtökönként kéregethettek. (A szegényügy, Zalai Köz-
löny, 1900. augusztus 10., 1.)
34 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának jelentése PML. IV. 411. a. iktatószám nélküli irat, 1922. 
március 22-i keltezéssel; továbbá Gaál Ibolya: A szegényügy- és felnőttvédelmi szociálpolitika története Sza-
bolcs-Szatmár megyében. 1867–1989, II. k., Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának 
Levéltára, 1999, 400–409.
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érthetetlenül súlyos megtorlásoknak, azonnali elbocsátásoknak)35 egyik olvasata – mely 
a koldulás eltiltásának indoklásában rendre visszatérő elem – a társadalom elzárkózá-
sa, undora, megvetése a kéregető „zaklatásával”, végső soron személyével szemben. Van 
azonban egy másik lehetséges olvasat is: a szegényházi ápolt ugyanis a koldulással olyan 
jövedelemre tehetett szert, mely számára a kontrollálatlan fogyasztás lehetőségét, kü-

35 Borsod, Gömör és Kishont vármegyék rendelete a járási szegényotthonokról; 1937. MOL BM K 150 
3070/15. cs; Gömör és Kishont vármegyék rendelete a járási szegényotthonokról, 1942. Uo.: Jelentés Mo-
hács Rend. Tan. Város szegénygondozásáról. Uo., 4012/6. cs.

A békéscsabai szegényház egy képeslapon, 1940 táján
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lönösen a minden szegényházi rendtartás által tilalmazott alkohol és a csaknem mind-
egyik által ugyancsak üldözött dohány élvezetét tette lehetővé.36 Ezeknek a bűnöknek 
az elkövetési lehetőségeit azzal is igyekeztek csökkenteni, hogy a heti egyszeri kimenő-
nap időpontját vasárnap délutánra tették: ilyenkor sem piac, sem templomi szertartások 
nem voltak, nyitva tartó boltot sem lehetett találni – a koldulás három, a koldusok által 
különösen kedvelt színtere így kiküszöbölődött; emellett a zárva tartó üzletek az ille-
gális fogyasztást is megnehezítették. 37

Az alkohol és a dohány az összes szabályzat szerint tilalmas volt, fogyasztásuk – akár 
csekély mennyiségben is – azonnali büntetést vont maga után. Az egyenruha-viselés 
olykori előírásán és a bezártságon kívül ez volt az az elem a „szociális ellátóhálózat” 
e szegmensében, mely a „szegényházi istápoltakat” a többségi társadalomtól elválasz-
totta: míg „ott” a nem alapélelmiszernek számító élvezeti cikkek beszerzése és fogyasz-
tása – elvben legalábbis – lehetséges volt, addig „itt”, a szegényház falain belül – sőt az 
istápoltak számára a falakon kívül is – tiltott dolognak tekintették.38 Az elkülönítés 
szándékáról világosan árulkodnak azok az esetek, mikor a szabályzatok olyan szemé-
lyekről emlékeznek meg, akik nem „beleszülettek” a nyomorba, hanem a társadalom 
középosztályából – általában a hivatalnokrétegből – illeszkedtek ki.39 Számukra a sze-
gényház vezetése, esetről esetre megítélve a kérelmeket, úgy a dohányzást, mint a 
„mérsékelt alkoholfogyasztást” „indokolt esetben” engedélyezhette.40 (Az észak-erdélyi 
Dés esetében a városi orvosnak kellett megítélnie az indokoltságot; a szabályzat azt 

36 Az asszonyok esetén olykor a „czifrállkodás vétke” merül fel ezzel párhuzamban. 
37 Kivételt képezett Eger: itt a kimenő a hét egy köznapjának, általában a szerdának a délelőttjén volt.
38 A zalaegerszegi szabályzat pl. nemcsak a koldulást tiltotta el, de büntetendő cselekedetnek minősítette az 
ápoltak számára kimenő alatt a „korcsmák és dohánytőzsdék látogatását”, alkohol és dohány más úton való 
megszerzését is, sőt az ilyen cselekedeteket egy kalap alá vette a tiltott koldulással. 
39 A szabályzatok esetükben a legkülönbözőbb meghatározást tartalmazzák: „arra méltó eredetűek”, „becsü-
letes származásúak”; a leggyakoribb azonban a húszas évek derekától a „szemérmes szegények” megnevezés: 
pl. a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár segélykérelem-fondjából (I. 1. a. Subsidia-Bene icia) előkerült kör-
nyezettanulmányok egyértelműen bizonyítják, hogy az e kitétellel jelölt egyének kivétel nélkül a fenti cso-
portba (az ex-középosztályba) sorolhatóak. Egyes szegényházak esetében olyanokkal is kivételt tettek, akik 
ápolási költségeit saját maguk vagy családjuk ki izette: Törökszentmiklóson pl. 44 közsegélyes mellett 70 
magánápolt is tartózkodott a szegényházban, akiknek ellátására egészen más szabályok vonatkoztak 
(Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Alispánjának Ált. Közig. Iratai, Szolnok Megyei Levéltár, IV. 408. b. 1123/
1926), Győrben pedig a városi szegényházban külön „Polgárotthont” nyitottak, amit – igen csekély térítés 
ellenében – egykori jobb módúak vehettek igénybe. (1936–37. évi ínségakció. Győr Thj. Város Polgármeste-
rének Ált. Közigazgatás. iratai. Győr Megyei Jogú Város Levéltára IV. b. 1406. VIII. 567/1920. 828/1934.)
40 Olykor megesett, hogy nem az említett társadalmi csoportból származóknak is lehetővé tették „luxusigé-
nyek” kielégítését, de ilyenkor a háttérben más indokok, pl. felsőbb társadalmi rétegek tagjaival való kapcso-
lat állt. Példaként lehet kiragadni a bajai szegényház egyik lakójának, Barics Jánosnénak a kérelmét, melyben 
a kalocsai érsekséghez készpénzsegélyért folyamadott, hogy abba a kriptába (?) temethessék el, ahol a férje 
nyugszik. A szegényház főnöknője által több ízben is megírt kérelem végül eredményt hozott, de csak azért, 
mert a folyamodó korábban az érsekség mosónője volt, s állítása szerint személyesen ismerte az érseket. 
(KFL I. 1. Subsidia–Bene icia, szám nélkül/1941.)
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azonban nem írta le, hogy például a dohányzás esetében milyen medicinális indokokat 
fogadtak el az engedélyezéskor.41) Az említett csoport – egy-egy esettől eltekintve – 
egyébként jellemzően csak az első világháború után tűnt föl a szegényházak lakói között.42 

A szegényházi ápoltak fogyasztását azonban nem csak tilalmak vették körül, és a cél 
nem csupán a büntetés volt: ezen az úton jutalmazni is akartak a szabályzatalkotók, sőt 
úgy tűnik, a jutalmazások köre (a „szóbeli magán- majd nyilvános dícsérgetéseken” túl)43 
leginkább erre a területre korlátozódott. Ez végső soron érthető is, hiszen az élelembé-
li jutalmakon túl a szegényházak vezetése számára egyetlen út állt nyitva a helyes ma-
gatartásformák előnyben részesítésére: az arra méltók számára a kapu gyakoribb meg-
nyitása, jutalom-kimenőkkel. Ez azonban egyáltalán nem volt összeegyeztethető a 
szegényházi ellátás alapelvével, a zártsággal: hiszen annak legfontosabb célja a megse-
gítésen túl – vagy talán azt is megelőzően – a társadalomtól való elrekesztés, a szegény-
ség zavaró látványának eltakarása volt.44

A szegényházi ellátottaknak általában ünnepi alkalmakhoz kötődően adott jutalmak 
tehát szükségszerűen az élelemre és olykor élvezeti cikkek – nagyon minimális mértékű 
és ellenőrzött formában történő – juttatására szorítkozott: jellemző volt, hogy ilyen 
alkalmakkor nem a szokásos főtt húst, hanem sültet (egy szelet pecsenyehúst) adtak.45 
Emellett fér iak vasárnap, egyházi ünnepeken és karácsonykor leggyakrabban egy-egy 
pohár bort46 – de nem pálinkát! utóbbi körülménynek, ahogy későbbiekben látni fogjuk, 
külön jelentősége van –, illetve egy-egy „pakli” dohányt kaptak, a nők pedig cukorkát, 
esetleg karácsonyi ajándékként kendőt; mindezt természetesen csak akkor, ha megelő-
zően nem kerültek összeütközésbe az intézmény vezetésével, azaz viselkedésük, tette-

41 Dési Református Esperesi Irattár, 162/1942. Megjegyzendő, hogy a szabályzat 1896-ból (a református 
szegényház alapítási éve?) származik, és hogy azt a román főhatalom éveiben a városi szegényházban is 
fenntartották. 
42 1929-ben 20 (egykori) köztisztviselő és hivatalnok, 2 körjegyző, 1 ügyvéd, 1 tanító, 1 festőművész és 12 
önálló kereskedő lakott a székesfőváros szegényházában; igaz, ez a 37 fő is mindössze 1,86%-át tette ki az 
ápoltaknak. (Csorna Kálmán: A szegénygondozás Budapesten. Statisztikai Közlemények, 62/1. köt., Budapest 
Székesfőváros Statisztikai Hivatala, é. n. [1930.], 194.)
43 Szabályrendelet a szegényügy rendezéséről. Debrecen Város Polgármesterének Ált. Közigazgatás iratai, 
143/1893. kgy.
44 Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, Budapest, Max We-
ber Alapítvány – Wesley Zsuzsanna Alapítvány, 1998. Emellett hazai példát is lehet idézni: az Egri Norma 
bevezetésének egyik előzménye éppen az volt, hogy több város vezetése – és lakossága? – sokallta a szegény-
házból kimenőre elbocsátott szegények látványát (Oslay Osvald: Az egri norma, in: Szegénygondozás. Az egri 
Norma. Klny. Csepely György és Oslay Osvald cikkeiből, Budapest, Egri Ferences Szegénygondozó Nővérek, 
1931, 2–3, l.) Hasonló okokra vezethető vissza, hogy a Székesfőváros Szegényházának rendtartása kategori-
kusan tiltotta a kimenőre távozott ápoltak utcai csoportosulását (Barth László, i. m., 49).
45 Ilyen előírást tartalmazott a már idézett nyíregyházi szegényrendtartás is.
46 Érdekességként megemlíthető, hogy bort – igaz, „kis pohárkával” – jutalomként a gyermekeket nevelő 
balatonfüredi szeretetház is adott (A Balaton-füredi Szeretetház Alapszabályai és Házirendje, Buda, 1870).
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ik, szavaik, sőt gondolataik is előírásszerűek voltak (az összebeszélés, az elégedetlenség 
szításának általános tilalma mellett jellemző volt a vallásgyakorlat rendszeres és nyil-
vános – azaz ellenőrizhető – előírása is).47 A szabályzatok megalkotói azonban nem 
mindig elégedtek meg azzal, hogy ilyen „luxus-fogyasztási cikkek” juttatását engedé-
lyezték, hanem külön kitértek arra is, hogy a személyzet ellenőrizze: ezeket az istápoltak 
ne gyűjthessék össze, hanem egy alkalommal fogyasszák el.48 (Abszolút kivételként 
említhetjük meg a Budapest Székesfővárosi Szegényházat, ahol 1912-től az egészsé-
ges osztályon havi 1-1 korona; a betegeknél nagy ünnepeken 60-60 illér zsebpénz ad-
tak.)49 Összegezve tehát a szegényházi ápoltak fogyasztásának befolyásolását célzó in-
tézkedések gyanítható indítékait, két különböző szándékot különböztethetünk meg: az 
egyik a rövid távú fegyelmezésé és a hosszabb távú nevelésé. Ezeket azonban vélemé-

47 Kispest szegényházában még ezen is túltettek: oda az előírások szerint bármiféle könyvet csak engedély-
lyel volt szabad bevinni. (Kispest megyei város szegényházának házirendje, Budapest Főváros Levéltára, 
Kispest Megyei Város Polgármesterének Ált. Közigazgatás Iratai, V. 274. c. 20.079/1929.)
48 Megjegyzendő, hogy az ilyen rendkívüli jutalmazásoknak nemcsak a jó magaviselet lehetett a feltétele, 
hanem az is, hogy a szegényház költségvetése ezeket fedezze – ami pedig a legtöbb esetben kétséges volt.
49 Csorna Kálmán, i. m., 151. A rendelkezésnek egyébként 1920 után már nincs nyoma.

Rózsák tere 1., a volt protestáns országos árvaház, ma a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Budapesti Kollégiuma
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nyünk szerint nem szabad túlértékelni. A napi kon liktusok feloldásához ugyanis éppen 
elég volt a kizárás lehetősége, mely a szegényházi ápoltat valóban a „külső sötétségre” 
vetette ki, megfosztva minden segítségéről, az elvándorlás és az éhhalál alternatívájával 
fenyegetve.50 Nevelésre pedig a kortársak is csak fenntartásokkal gondolhattak, lévén 
hogy az esetek többségében idős, munkaképtelen emberekről volt szó, akik halálukig a 
szegényház lakói maradtak.51 Ezzel a körülménnyel a szabályzatalkotók is tisztában 
voltak. Talán épp itt vált el legmarkánsabban a zárt szegénygondozás a gyermekneve-
léstől, az iskolarendszertől és a büntetés-végrehajtástól: míg azok határozott nevelési 
céllal, „végkimenetellel” bírtak, addig a szegényházból – ha csak fegyelmi vétség miatt 
korábban el nem távolították – a rászoruló legtöbbször csak koporsóban távozhatott.52 
(Elgondolkodtató tény az is, hogy Magyarországon a szegények igen „hatékony” nevelé-
si színterének tartott dologházak nemigen terjedtek el.)53 

Éppen ezért merülhet föl a kérdés: az említett szabályok kialakításakor vajon nem a 
társadalmi többségtől való további megkülönböztetés, szegregálás (esetleg stigmatizá-
lás) volt-e a fontosabb indíték? Bizonyos jelek erre utalnak: ilyenek a fogyasztás rigoró-
zus szabályozásán túl az ennek éppen ellentmondó alkalmak, a már érintett jutalmazá-
sok és azok színterei, az ünnepek, melyeknek köre a (nem izraelita felekezetű) 
szegényházakban a karácsonyra korlátozódott (kivételt képezett néhány katolikus 
szegényház, ahol a védszent ünnepén tartottak kápolna-búcsúval összekapcsolt vagy 
anélküli ünnepet). Az ilyenkor történő események nem maradtak a szegényházak bel-
ügyei: a helyi sajtóorgánumok rendre beszámoltak az ott elhelyezettek megvendégelé-
séről. Ezeken az alkalmakon a helyi notalibitások – vagy még gyakrabban a feleségeik 

50 Ez olyan nagyvárosban, mint Budapest, ahol a koldulási tilalom betartatása már az 1870-es években il-
luzórikus volt, nem így működött, ám kisebb településeken csakugyan az érintett(ek) teljes ellehetetlenülé-
sével járt együtt. Valószínűleg ezért került be néhány szegényházi rendtartásba, így a komáromiba is, hogy 
kimozdítás estén újra lehet kérvényezni a felvételt…
51 Erre gyakran nem is kellett túl sokáig várni: egy makói kimutatás szerint 1903-ban a Csanád vármegyei 
szegényház lakóinak több mint egyharmada (92-ből 32) a fölvétele után egy éven belül elhalálozott… (Csa-
nádvármegye Közigazgatási Bizottságának jelentése a vármegye 1903. évi állapotáról, Makó, 1903, 69.) Buda-
pesten 1917-ben az ápoltak 26,53%-a, 1918-ban 24,63%-a, 1919-ben 23,59%-a halt meg egy év alatt, de a 
mortalitási arány ilyen megnövekedésében az első világháború alatti ellátási nehézségek is szerepet játsz-
hattak; erre utal legalábbis az, hogy 1928-ra 10,07%-ra szállt alá az érték. Csorna Kálmán, i. m., 193. 
52 A túlzónak ható megállapítás alátámasztására szolgáljon egy lakonikus rövidségű idézet Johan Bélától, a 
Belügyminisztérium államtitkárától, akinek hatáskörébe – a közegészségügy mellett – a szegényápolás is 
tartozott: „A szegények ellátása többnyire szegényházakban történik, és élelmezésből, lakásból, ruházatból s 
eltemettetésből áll.” (Johan Béla: Gyógyul a magyar falu, M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet Közlemé-
nyei, 7, Budapest, 1939, 14.)
53 Létesítésüket pedig a reformkortól csaknem minden, a szegénységgel foglalkozó író sürgette. Több eset-
ben előfordult, hogy a gyűjtést szegény- és dolgozóház alapítása céljából kezdték meg, de végül megépülni 
rendre csak az előző épült meg: Nagyváradon pl. közel ötven év nekirugaszkodásai, gyűjtései, önkéntes ado-
mányai, hagyatékai és újból meg újból kiadott vármegyei szabályrendeletei sem voltak elegendőek a dolog-
ház létrehozására (Fetser Antal, i. m.).
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– sosem mulasztották el a részvételt, a fotók a helyi sajtóban is megjelentek (s éppen e 
dokumentumoknak hála, láthatjuk, hogy a részvétel egy külön, elnökségi asztal mellet-
ti helyfoglalást jelentett). Az ilyen alkalommal közölt „étlapok” a helyi középrétegek 
egy-két tipikus ünnepi fogását tartalmazták, azt sugallva, hogy az istápoltak – akiknek 
ekkor főzött-sütött ételeit gyűjtésből fedezték – erre az egy alkalomra kiemelkedhetnek 
perifériális helyzetükből. A legtöbb alkalommal azonban a tudósítások gondosan hang-
súlyozták a helyzet egyedi jellegét, s gyakorta utaltak arra is, hogy hétköznap egészen 
más élelem és főleg ital jut az ápoltaknak osztályrészükül – ezzel mintegy a kulturális 
antropológia „karnevál-jelenségét” idézve föl.54 Mindezt általában egy-egy szegényházi 
lakóval készített riport támasztotta alá, gyakorlatilag minden alkalommal két elemmel: 
először a hála kifejezése, majd annak nyomatékosítása, hogy a zsurnaliszta által bemu-
tatott esemény ebben a környezetben kivételszámba ment, és a gondozottak ki sem 
érdemelték…
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Matthias Drilling – Temesváry Zsolt

LAKÁSPOLITIKA, 
SZOCIÁLPOLITIKA 
ÉS HAJLÉKTALANELLÁTÁS 
BÁZELBEN
Szociálpolitikai re lexiók a lakhatás és hajléktalanság problémájá-
nak kezelésére

Jelen tanulmány betekintést nyújt Bázel város szociálpolitikai intézkedéseibe, külön 
kiemelve a fontosabb lakáspolitikai rendelkezéseket és a hajléktalanság kezelését. 
A kutatás a város szociálpolitikáját bemutató szakirodalmakra, statisztikai adatbá-
zisokra, valamint döntéshozókkal és szociális szakemberekkel készített interjúkra 
 támaszkodva ad helyzetképet a lakáscélú szociális szolgáltatások állapotáról és a haj-
léktalanokat segítő ellátások működéséről. Az elemzés megállapítja, hogy Bázel pro tek-
cionista, helyenként restriktív szociálpolitikai intézkedésekkel próbálja megakadályoz-
ni az úgynevezett szociális turizmust és egyben átfogó védelmet nyújtani a helyi 
szegényeknek a szociális kockázatokkal szemben.

Kulcsszavak: szociálpolitika, lakáspolitika, Svájc, Bázel, hajléktalanság.

Az országot kevéssé ismerők számára meglepő lehet maga a tény is, hogy Svájcban, 
Európa és a világ egyik leggazdagabb államában egyáltalán létezik hajléktalanság. Mégis, 
ha az ember az országba látogat, különösen az olyan nagyvárosokban, mint Zürich, Bern 
vagy Bázel, gyakran találkozhat a pályaudvarok környékén, a parkokban vagy az utcá-
kon csoportosuló hajléktalanokkal. Az EU keleti határainak bővítése, valamint a harma-
dik országból érkező mind nagyobb számú bevándorló népesség jelentősen súlyosbította 
a felkészületlen svájci szociálpolitika, ezen belül is főleg a hajléktalanellátó rendszer 
problémáit. 

Az alábbi hétköznapi példa szemléletesen érzékelteti a bonyolult, rendszerszintű 
nehézségek valódi természetét. 2017 tavaszán egy Romániából érkezett buszból 50 utas, 
többségében szegény, nyugat európai idénymunkára érkező dolgozó szállt ki, majd együtt 
betértek egy bázeli népkonyhára, hogy ott egyenek és tisztálkodjanak. Az érintett 
népkonyha átlagosan napi 30 ember ellátására volt felkészülve, mert elsődleges célja a 
környéken élő szegények étkeztetése és a kevés helyi hajléktalan gondozása volt. A 
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nagyszámú váratlan igénybe vevőtől ledermedt a rendszer, nem voltak képesek elegen-
dő ételt készíteni, és a vendégeket sem tudták leültetni, a kétszemélyes zuhanyzó és az 
egyetlen mosógép kapacitása pedig ugyancsak nem a félszáz váratlan látogató ellátásá-
ra volt megtervezve. Ez az eset több fontos tényezőre is rávilágított, és újfajta tapaszta-
latokkal szolgált a város szociálpolitikáját tervezők és irányítók számára: (1) az igénybe 
vevők pontos információkkal rendelkeztek arról, hogy hová menjenek, és ott milyen 
ellátásra számíthatnak; (2) az EU és az EGT állampolgárai (egyéb helyi rendelkezés híján) 
jogosultak az alacsonyküszöbű svájci szolgáltatások használatára; (3) ha túlterhelik a 
rendszert, az leáll, és nem tudja ellátni még a helyiek alapvető szükségleteit sem; (4) a 
szociális munkások nem rendelkeznek elegendő ismerettel (pl. nyelvismeret, interkul-
turális kommunikáció) az új kihívások kezeléséhez; (5) olyan szociálpolitikai intézke-
désekre lenne szükség, amelyek védik, esetenként előnyben részesítik a helyi közösség 
tagjait a máshonnan érkezőkkel szemben. 

Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy a rendszerszintű nehézségek kizárólag 
a bevándorlás miatt következtek volna be. A Bázel városában élő több mint 200 hajlék-
talan (utcán és szállón élők) „csupán” fele érkezett külföldről, közülük is legtöbben 
Közép-Kelet Európából, Afrikából és Ázsiából.1 A külföldről érkezett hajléktalanok magas 
hányada elsőre szembetűnő lehet, ám a városban egyébként is igen magas a külföldi 
állampolgárok aránya, a lakosság harmada nem rendelkezik svájci útlevéllel.2

A hajléktalanság és veszélyeztetett lakhatás hátterében egy egész Svájcot és különö-
sen annak leggazdagabb északnyugati nagyvárosait érintő lakáspolitikai krízis áll, 
melynek következtében a szegények, a munkanélküliek, a pszichiátriai betegek, a tartós 
fogyatékkal élők, az elszegényedő kisnyugdíjasok és a gyermeküket egyedül nevelő 
anyák gyakran kiszorulnak az elsődleges lakáspiacról, vagy annak marginális szegmen-
seibe kerülnek. Mindehhez az is hozzájárul, hogy az ország lakásállományának csaknem 
a fele bérlakás, magánbérletek formájában.

A kutatás módszerei és az adatgyűjtés folyamata
Jelen kutatás megvalósulását a Svájci Államszövetség külföldi kutatók számára meghir-
detett Kiválóság Ösztöndíja tette lehetővé.3 Az adatgyűjtésre, a szakirodalmak és adat-
bázisok feldolgozására, valamint a szakértői interjúk és terepmeg igyelések elvégzésé-
re 2018 szeptembere és 2019 júniusa között került sor Bázel városában és annak 

1 Drilling, Matthias – Dittmann, Jörg – Bischoff, Tobias – Temesváry, Zsolt: Obdachlosigkeit, Wohnungslosig-
keit und prekäres Wohnen: Ausmass, Pro il und Bedarf in der Region Basel, Lausanne, Lives Working Paper 76, 
2019.
2 Statistisches Amt Basel Stadt: Wohnbewölkerung des Kantons Basel-Stadt nach Staatsangehörigkeit, Basel, 
Statistisches Amt, 2019.
3 Bundes-Exzellenz Stipendium für ausländische Forschende.



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

28 TANULMÁNYOK

közvetlen környékén, az Észak-nyugat Svájci Szakfőiskola (Fachhochschule Nordwest-
schweiz) szakmai támogatásával.

Az alapkutatáshoz számos felhasználói interjú készült kelet-közép-európai hajlékta-
lan személyekkel, valamint szakértői interjúk a hajléktalanokat ellátó intézmények 
szociális munkásaival, helyi döntéshozókkal és intézményvezetőkkel. Mivel jelen írás 
mindenekelőtt a hajléktalanellátást körülvevő intézményes és szakpolitikai környezetet 
vizsgálja, elsősorban a szakértői interjúk tapasztalataira, valamint a szociális intézmények 
és hivatalok szakmai anyagaira támaszkodunk. Az interjúkat hajléktalanokat ellátó 
intézményekben (népkonyhákon, éjjeli menedékhelyeken, áldozatsegítő központokban 
és nappali melegedőkben) végzett részt vevő meg igyelésekkel egészítjük ki, amelyek 
fontos információt nyújtanak az intézmények mindennapi működéséről és az igénybe 
vevő célcsoportról.

Svájc szociálpolitikájának főbb jellegzetességei
A svájci szociálpolitika alapvetően föderális jellegű, ami azt jelenti, hogy a Svájci Állam-
szövetség alkotmányában írja elő a kantonok számára a szociálpolitikai irányelveket, 
ám azok megvalósítása, az intézményrendszer megtervezése és az ellátások szervezése 
a kantonok hatáskörébe tartozik.4 Az egyes kantonok autonómiája olyan jelentős, hogy 
csak nehezen lehet egységes svájci szociálpolitikáról beszélni, mivel minden kanton 
részben független szociális rendszereket tart fenn. Természetesen meg igyelhetőek ezen 
alrendszerek között bizonyos hasonlóságok is, hiszen a fő irányokat az államszövetség 
szintjén a parlament szabályozza. Noha a parlament a legfontosabb törvényhozó hatalom, 
számos fontos szociálpolitikai, vagy a szociálpolitikát indirekt módon érintő helyi és 
országos kérdés (pl. a bevándorlás vagy az adórendszer szabályozásáról) közvetlen 
népszavazásokon dől el.5

Noha Svájc szociálpolitikája eredendően markáns konzervatív gyökerekkel rendel-
kezik, és nagyrészt a bismarcki jóléti modellre épült, az ország az esping-anderseni jó-
léti állam tipológiája alapján nem tekinthető „tiszta pro ilú” konzervatív jóléti államnak.6 
Mindenképpen a konzervatív jelleget erősíti, hogy az egyházaknak, különösen a törté-
nelmi egyházaknak kitüntetett szerepük van a szociális szolgáltatásokban.7 A legjelen-
tősebb egyházi szereplők a katolikus Karitász és a református Diakónia. A segélyezési 
rendszer rászorultság alapján működik, és szigorú kritériumoknak kell megfelelnie 

4 Wang, Dominique – Aspalter, Christian: The Austrian and Swiss Welfare State System in International Com-
parison, Journal of Societal and Social Policy, 5. évfolyam, 2006/2, 25–49. 
5 Drilling, Matthias – Mühlethaler, Esther – Iyadurai, Gosalya: Obdachlosigkeit. Erster Länderbericht Schweiz, 
Muttenz, FHNW, 2020.
6 Esping-Andersen, Gösta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, University Press, 1990.
7 Sozialalmanach 2020: Eine Sozialhilfe für die Zukunft. Das Caritas Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz, 
Trends, Analysen, Zahlen, Luzern, Caritas Verlag, 2019.
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annak, aki támogatásban szeretne részesülni. A társadalombiztosítás rendszere ugyan-
akkor jelentősen eltér a konzervatív jóléti államokban tapasztaltaktól, különösen az 
egészségbiztosítás. A nyugdíjbiztosítások piacán hárompilléres rendszer működik; ennek 
első pillére az állami nyugdíjalap, amelybe mindenki a teherbíró képességének megfe-
lelően izeti be keresete egy bizonyos hányadát. A második pillér egy vállalati alap, 
amelybe a munkáltató izet a munkavállaló után egy saját maga által fenntartott, elkü-
lönített pénzalapba. Itt előnyben vannak a tőkeerős nagyvállalatok alkalmazottai, akik-
nek munkáltatói nyugdíjpillére kiszámítható, biztonságos és jövedelmező. A harmadik 
pillér az öngondoskodásé: ki-ki kedve szerint halmozhat fel megtakarításokat nyugdíjas 
éveire. Az egészségbiztosításból azonban csaknem teljesen hiányzik az állami szerep-
vállalás, az ellátások és a biztosítás is piaci alapon, a magánbiztosítók és -szolgáltatók 
szintjén valósul meg. A szegények számára pedig indokolt esetben az állam vásárolja 
meg az egészségügyi szolgáltatásokat.8

Svájc szociálpolitikájának fontos motívuma a kevésbé választhatóság elve. Eszerint 
a pénzbeli szociális ellátások rendszerét oly módon szabályozzák, hogy jobban megéri 
dolgozni, mint segélyből élni, mivel a legrosszabbul izetett munka is több a szociális 
transzferjövedelmeknél.9 Így van ez Bázelben is, ahol az átlagbér összege még a leggyen-
gébben izetett munkaerőpiaci szegmensekben is nyolc-tízszerese a segélyből realizál-
ható jövedelemnek. Ennek megfelelően és a gazdaság erős teljesítményének köszönhe-
tően igen magas a foglalkoztatottsági ráta (80,6%), s ezzel párhuzamosan alacsony a 
munkanélküliség (4,7%) a svájci munkaerőpiacon.10

A szubszidiaritás elvének érvényesítése a svájci szociálpolitika másik fontos jelleg-
zetessége. Az állam és a kantonok csak és kizárólag abban az esetben avatkoznak be az 
egyéni élethelyzetekbe, amennyiben az egyén, a család vagy a közösség önerőből kép-
telen megoldani a felmerülő problémákat. Mindez meg igyelhető a segélyezési rendszer-
ben, a lakáspolitikában, az egészségbiztosítások piacán, a gondozási szektorban és más 
jóléti szegmensekben is. A szociális szolgáltatások piacáról (különösen az idősellátásban) 
szinte teljesen hiányzik a direkt állami jelenlét, az állam és a kantonok jellemzően nem 
tartanak fenn szociális intézményeket, hanem szolgáltatásokat vásárolnak a rászorulók 
számára a magán- vagy az egyházi szolgáltatók piacán. Ennek köszönhetően a szociális 
területen működő vállalkozások száma (akár piaci, akár nonpro it alapon) igen magas, 
az állam pedig sokkal inkább inanszírozó, mint fenntartó.11

A rendszer harmadik fontos sajátossága az úgynevezett ekvivalencia elve, amely a 
jóléti rendszerekbe többet be izetők számára magasabb járulékmegtérülést garantál. 
Az egészségbiztosítások piacán például az alapellátáson túl jobb minőségű csomagokat, 

8 Armingeon, Klaus – Bertozzi, Frederica – Bonoli, Giuilano: Swiss Worlds of Welfare, West European Politics, 
27. évfolyam, 2004/1, 20–44.
9 Dallinger, Ursula: Sozialpolitik im internationalen Vergleich, Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft, 2015.
10 SECO: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Bern, Staatssekretariat für Wirtschaft, 2019.
11 Sozialalmanach 2020., uo.
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kiegészítő biztosításokat vásárló ügyfelek olyan extra szolgáltatásokra lehetnek jogo-
sultak, amelyek lehetővé teszik számukra többek között a külön kórtermek használatát, 
saját orvos megválasztását, külföldi gyógykezelés lehetőségét és egyéb ellátásokat. 
Természetesen a bárki számára elérhető alapcsomagok is igen magas színvonalú ellátást 
képesek garantálni. Az ekvivalencia elve leginkább a nyugdíjbiztosítások esetén érvé-
nyesül. Aki csak az állami alapba izet, csupán egy meglehetősen csekély, maximalizált 
értékű állami nyugdíjra jogosult, melynek legmagasabb lehetséges összege 2370 frank 
egyedülállók és 3555 frank házastársak esetén. A dolgozók többsége azonban izet a 
vállalati és a magán nyugdíjalapba is (ezek a rendszer 2. és 3. pillérei), ami lényegesen 
megemeli az állami pillérből kapott ellátás összegét. Aki tehát hajlandó és képes többet 
befizetni, az szükség esetén többet is profitálhat a különböző egészségbiztosítási 
csomagokból és nyugdíjbiztosítási alapokból.12

Svájc európai összehasonlításban az alacsony-közepes relatív szegénységi rátájú 
országok közé tartozik. Természetesen mivel az életszínvonal nagyon magas, az abszo-
lút szegénységi küszöb is Európa legmagasabbjai közé tartozik, csupán Norvégiában és 
Luxemburgban nagyobb ez az érték. A szegénységi ráta 14,7% volt 2018-ban (körülbe-
lül a magyarországi értékkel egyenlő) az OECD 2-es számítás alapján.13 A dolgozói 
szegénység 7,3 százalékponton áll, amely ugyancsak valamivel az EU 28 átlaga (9,6%) 
alatt helyezkedik el.14

Fontos megjegyeznünk, hogy mivel Svájc nem az Európai Unió tagja, az EU-tagállamok 
szociális területen vállalt kötelezettségeinek jelentős része alól is mentesül. Ennek meg-
felelően sokkal inkább a lokális érdekeknek megfelelően alakítja szociálpolitikáját (kü-
lönösen az utóbbi években), ellenáll az úgynevezett szociális turizmusnak, és támoga-
tásaival elsősorban a helyi rászorulókat segíti. Mindez végső soron egy meglehetősen 
keményvonalas szociálpolitikát eredményez, amelynek fő alkotóelemei:

–  A segély csak a helyieknek és a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek jár. A segély 
az állam befektetése a szegények jövőjébe, ennek megfelelően ha az egykori rászo-
rulók munkát találnak, vagy örökölnek, akkor vissza kell izetniük azt az államnak 
(ez csak Bázel kantonban működik, közvetlenül a városban nem).

–  A szolgáltatások mindenekelőtt a helyi szegényeknek szólnak. Aki nem rendelkezik 
tartózkodási engedéllyel, kizárható a szociális szolgáltatásokból, még az alacsony 
küszöbű ellátásokból (pl. népkonyha, éjjeli menedékhely) is.

–  A hajléktalanság részben hatósági kérdés. Tilos koldulni és életvitelszerűen az utcán 
tartózkodni. Az „idegen”, utcán élő hajléktalanok hatósági úton kitoloncolhatók.

–  Közlekedési bírságok és más hatósági bírságok meg nem izetése esetén automati-
kusan elzárás jár, amelyet fogházban vagy börtönben kell letölteni a tartozás/bírság 
összegének megfelelően.

12 Häcki, Kurt: Sozialversicherungen in der Schweiz, Glarus, Edition Rüegger, 2014.
13 Az OECD 2 skála alapján azt tekintjük szegénynek, aki a mediánjövedelem 60%-ánál kevesebből él.
14 BFS, uo.
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–  A város által (akár csak részben) támogatott szolgáltatók (a civilek is) csak a város 
lakosait (akiknek a város tartózkodási engedélyt ad) láthatják el, a többieket eluta-
sítják.

–  A lakóknak csaknem minden szolgáltatás után (étel, szállás, mosás, fürdés) rész-
hozzájárulást kell izetniük, még az alacsonyküszöbű ellátásoknál is. Ezzel tudato-
sítják a szolgáltatók, hogy „semmi sincs ingyen”, és egyben „értéket adnak a támo-
gatásnak” (idézet egy helyi nappali ellátó vezetőjétől).

–  Nincsenek szociális bérlakások. A város a magánbérletek piacán vásárol szolgáltatást 
a rászorulóknak, és azt is csak nagyon szigorú feltételek mellett.

A szociális törvénykezés lakáspolitikai rendelkezései
Ahogy azt korábban is említettük, az egyes kantonok jogi és közigazgatási önállósága 
oly mértékű eltéréseket eredményezett a regionális szociális rendszerekben, hogy ez 
önálló szociálpolitikákat jelent a 26 kanton mindegyike számára. A kantonok szociális 
törvénykezésének ugyanakkor minden esetben igyelembe kell vennie az államszövet-
ség alkotmányát.15 A szociális törvénykezés szabadsága, valamint az egyes kantonok 
közötti jelentős gazdasági különbségek miatt a gazdagabb északnyugati kantonok jóval 
bőkezűbb szociális rendszereket képesek fenntartani, mint a szegényebb közép- és 
délkelet-svájciak.

A svájci szociálpolitika origója tehát az államszövetség által elfogadott, minden kan-
tonra kötelező erejű alkotmány (Bundesverfassung), amely számos szociálpolitikai vo-
natkozású tartalommal bír. A lakáspolitika szabályozása és a hajléktalanság kezelése 
ugyan nem bukkan fel közvetlenül az alkotmányban, a lakhatáshoz és annak a bizton-
ságához való jogot azonban szabályozza az alaptörvény. Az alkotmány 13. paragrafusa 
előírja, hogy a lakhatás biztonsága mindenki számára alapvető állampolgári jog, csakúgy, 
mint a lakás elvesztésétől való fenyegetettség alóli mentesülés. Az alkotmány 41. parag-
rafusa pedig arról rendelkezik, hogy az állam és a kantonok felelőssége a családok és 
egyének lakhatással kapcsolatos nehézségeinek megoldása. Ennek függvényében a vá-
rosoknak megfelelő intézkedéseket kell kidolgozniuk arra, hogy a területükön élőknek 
kielégítő és biztonságos lakhatási lehetőségek álljanak rendelkezésére, és rászorultság 
esetén a lakáshoz jutásban is támogassák őket. A 115. paragrafus érvényesíti a lokalitás 
elvét, és előírja, hogy azok a közösségek (Gemeinde) felelősek a lakhatás biztonságának 
megteremtéséért, ahol az illető egyén vagy család tartózkodik (ahol be van jelentve). 
Sürgős elhelyezés esetén (pl. fagyásveszély, gyermekek hajléktalansága) viszont más 
kantonok és közösségek is kötelezhetők a veszélyhelyzet elhárítására, függetlenül attól, 
hogy az illető regisztrált lakosa-e az adott közösségnek.

15 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999.
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Bázel városa a méretéből adódóan önálló kantonnak (Kanton Basel-Stadt) számít, és 
közigazgatásilag elkülönül az környező kistelepülésektől (Basel Landschaft). A kanton 
saját alkotmánya a központi alkotmánynak megfelelően garantálja a lakosok számára a 
lakhatás biztonságát, valamint a magán- és a családi élet autonómiáját (11. paragrafus). 
Ugyanakkor az alkotmány nem nevezi meg azokat a konkrét szükségleteket, amelyek 
esetén a kantonnak be kellene avatkozni a lakhatásba, és azokat a szolgáltatásokat sem 
részletezi, amelyek a lakhatás problémáját hivatottak kezelni.16

Az általános irányelveket tartalmazó kantonális alkotmány mellett Bázel városa 
önálló szociális törvénnyel is rendelkezik, amely szintén fontos lakáspolitikai relevan-
ciával bír. A törvény a preambulumában a lokalitás elvét hangsúlyozza, mely szerint 
csakis a városban regisztrált svájci állampolgárok és a hivatalos tartózkodási engedély-
lyel rendelkező külföldiek vehetik igénybe a szociális szolgáltatásokat. Mindennek – 
ahogy később látni fogjuk – igen nagy jelentősége van a hajléktalan emberek ellátásában. 
Az alkotmányhoz hasonlóan a szociális törvény sem részletezi a lakhatási szociális 
szükségleteket, és nem de iniálja például a hajléktalanság fogalmát sem.17

Pénzbeli ellátások és a lakhatás támogatása
Azok a hajléktalan és más rászoruló bázeli lakosok részesülhetnek szociális segélyben 
(Sozialhilfe), akik lakcímmel (ez lehet a hajléktalanszálló vagy a népkonyha is) rendel-
keznek a városban. A jövedelemtesztelt segélyt szigorú feltételekhez kötik, ki izetéséről 
a szociális iroda gondoskodik. A vagyon- és jövedelemteszt kiterjed a család vagy az 
egyén teljes ingó és ingatlanvagyonára, kivéve a lakást, amelyben laknak, és az autót, 
amelyet használnak. A segély alapösszege 755 frank egyedülállók esetén, a párok pedig 
1509 frankot kapnak. A 18 és 25 év közötti iatalok magasabb összegű (986 frank) ellá-
tásban részesülnek. A segélyezettek egészségügyi ellátását is a város izeti, beleértve a 
kórházi terápiát és a fogászati kezelést, egészen az ellátások összegének 90%-áig.18 A 
segélyezési rendszer más európai szociálpolitikákhoz képest különösen radikális eleme, 
hogy a segélyt vissza kell izetni abban az esetben, ha a támogatott újra dolgozni kezd, 
örököl, vagy egyéb módon jövedelemhez jut. Ilyenkor egyéni számlákon vezetik a ki i-
zetett segélyeket, és ha az igénybe vevő dolgozik, azt jövedelemarányosan, részletekben 
levonják a izetéséből.19 Jelenleg több mint 11 ezer ember részesül Bázelben szociális 
segélyben, akiknek ellátása évente 143,5 millió frankjába kerül a városnak.20

16 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, 2005.
17 Sozialhilfegesetz des Kantons Basel-Stadt, 2000.
18 Sozialberichterstattung des Kantons Basel-Stadt 2018.
19 SRF: Baselland verlangt Sozialhilfe zurück Basel-Stadt nicht. SRF ONLINE, Donnerstag, 22. 02. 2018.
20 Statistisches Amt: Sozialhilfebezug und Nettounterstützung nach Gemeinde, Statistisches Jahrbuch des Kan-
tons Basel-Stadt, Basel, Statistisches Amt, 2019.
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A szociális segélyezettek nagy része lakásfenntartási támogatást (Wohnhilfe) is kap, 
ami a privát bérlemények piacán elérhető lakásokhoz nyújt támogatást az alacsony jö-
vedelmű bérlőknek. Az ellátás alapösszege 700 frank az egyedülállók, 1000 frank a párok 
és 1150 frank a gyermeküket egyedül nevelők számára. Emellett a város izeti a rezsit 
is, amit közvetlenül a szolgáltatóknak utalnak.

A segélyezettek és hajléktalanok számára kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség az 
utcai újságárusítás. Ebben az esetben az érintettek a város kéthetente megjelenő „haj-
léktalan” újságját (Surprise) árusítják az utcákon és az áruházak előtereiben. Árusításra 
csak a szociális irodán regisztrált rászorulók jogosultak. Az újságot a szerkesztőségben 
vásárolják, itt kapnak egy fényképes igazolványt, és a város különböző pontjaira küldik 
őket. Az újságért 3,30 frankot izetnek az árusok, és darabonként 6 frankért adják el az 
utcán. A példányonkénti 2,70 frankos különbséget megtarthatják maguknak. A kiadó a 
saját bevételéből 0,30 frankot be izet minden árus után a társadalombiztosítási alapba. 
Az újság árusítása nem számít foglalkoztatásnak, az így ledolgozott idő pedig nem szol-
gálati idő, ugyanakkor a város méltányolja az erőfeszítést, és az újságot áruló hajlékta-
lanok és más szegények segélyét minden 55 eladott példány után megemeli havi 150 
frankkal.

Egy szegényeknek szóló másik pénzkereseti lehetőség az úgynevezett Job-Shop-műhely. 
A segélyből élők itt naponta négy órát dolgozhatnak, többnyire egyszerű munkákat 
végezve, például kandallógyújtósokat készítenek, vagy ipari zajvédőket szerelnek össze. 
A műhelyben szociális munkás és kézműves szakember is foglalkozik velük, segíti őket. 
Az itt végzett munkáért cserében napi 20 frankkal egészíthetik ki a segélyüket, és a 
város ebben az esetben is megtoldja a havi szociális támogatást további 150 frankkal.

Lakhatás és lakáspolitika
Bázel mind Svájc, mind egész Európa egyik leggazdagabb és gazdaságilag legfejlettebb 
városa, gyógyszeripara és pénzügyi szektora nagyon sok embert (többségében jól kép-
zett, nyelveket beszélő diplomás szakembereket) vonz belföldről és külföldről egyaránt. 
Jelenleg közel 200 ezren élnek a városban, a hetvenes évek közepén azonban, a gyógy-
szer- és a vegyipar aranykorában megközelítően 235 ezer fős volt a népességszám. Az 
elmúlt évtizedekben más nagyvárosokhoz hasonlóan Bázelben is erőteljes szuburbani-
záció igyelhető meg: a családosok és a vagyonosabbak kiköltöznek a zöldebb kertváro-
si területekre. Jelenleg közel 800 üres lakás van a városban, ami több mint háromszo-
rosa az 5 évvel korábbi állapotnak.

A bázeli bérleti díjak még más svájci városokéhoz képest is igen magasak. Az újonnan 
érkezőknek pályázniuk kell a lakásokra, ami érvényes munkaszerződés és tartózkodá-
si engedély hiányában lehetetlen. Ennek megfelelően (és szociálisbérlakás-szektor hiá-
nyában) a lakáspiac meglehetősen rétegezett, jelentős különbségek igyelhetők meg a 
magasabb és az alacsonyabb jövedelműek lakáskörülményei között. A lakásállomány 
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több mint fele bérlakás, amit többségében lakásközvetítő vállalatokon keresztül, ritkáb-
ban közvetlenül magánszemélyektől lehet kibérelni. A segélyezetteknek a város keres 
lakást a magánbérletek piacán, és a szociális segélyt kiegészítő lakásfenntartási támo-
gatással (Wohnhilfe) támogatja azt.

A város hajléktalanjainak létszáma egy 2018-as felmérés szerint 206 fő. Körülbelül a 
hetedük él fedél nélkül, ők többnyire utcán, parkokban és más közterületeken töltik az 
éjszakát. A többiek szállókon laknak, barátoknál húzzák meg magukat, vagy más, nem 
lakáscélú ingatlanokban (pl. garázsokban, padlásokon, foglalt házakban) élnek. A haj-
léktalanok fele nem svájci állampolgár. A külföldiek harmada Kelet-Európából, negyedük 
Afrikából származik, a többiek pedig Ázsiából (17,3%), Nyugat-Európából (14,4%), va-
lamint Dél-Európából (12,5%) érkeztek. 

1. táblázat. A külföldi hajléktalanok származási régiók szerinti megoszlása (n = 104)

Régió Személyek száma Az összes százalékában
Kelet-Európa   32   30,8
Afrika   24   23,1
Ázsia (Törökországgal 
és Oroszországgal)

  18   17,3

Nyugat-Európa   15   14,4
Dél-Európa   13   12,5
Amerika     2     1,9
Összesen 104 100

Forrás: Drilling et al., 2019, 19. 

A város hajléktalanjainak négyötöde fér i, és csupán ötöde nő. A fér iak nagyobb 
valószínűséggel töltik éjszakáikat a szabad ég alatt. A hajléktalanok döntő többsége 
középkorú, a nagyon iatalok (7,3%) és az idősek (6,3%) száma csekély. A megkérdezett 
hajléktalan személyek háromnegyede Bázelben él, negyede pedig a környező falvakban, 
esetleg a francia vagy a német határ túloldalán. A vizsgálatban részt vevők átlagosan 
2,5 éve élnek hajléktalanságban. A hajléktalan személyek által leggyakrabban megne-
vezett, a mindennapi életüket érintő problémák a következők voltak: kon liktus a szom-
szédokkal (23,8%), a hideg (18,4%), a zsúfolt lakáskörülmények (15%) és a WC/fürdő-
szoba hiánya (14,1%). Az érintettek a hajléktalanság leggyakrabban megnevezett okai 
között az anyagi nehézségeket (46%), a bérleti szerződésnek a tulajdonos általi egyol-
dalú felmondását (31,3%), egészségügyi gondjaikat (29,6%), valamint a párkapcsolati 
problémákat (27,5%) említették.21

21 Drilling et al., i. m., 26. 
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1. ábra. A hajléktalanság okai (többszörös válaszlehetőség)

 
Forrás: Drilling et al., 2019, 26. 

A hajléktalanok ellátásának intézményei
A XXI. század modern szociális rendszereinek megfelelően Bázel városa kétféle módon 
segíti elő a lakhatás problémájának megoldását: a fentiekben részletezett pénzbeli se-
gélyekkel, valamint szociális szolgáltatásokkal. A legfontosabb pénzbeli ellátás a lakás-
fenntartási támogatás, ami a magánbérletek piacán segíti a rászorulókat. Ez az ellátás 
azért is nagyon fontos, mert a városban nincsenek szociális bérlakások. A város tehát 
– a legtöbb svájci kantonhoz hasonlóan – célzott pénzbeli ellátással biztosítja a szegények 
lakhatását.22

Azokat a családokat, és gyermeküket egyedül nevelő anyákat, akik lakhatási krízisbe 
kerültek, s elhelyezésükről máshogy nem tudnak gondoskodni, a város vészhelyzeti 
lakások (Notwohnungen) kiutalásával támogatja. Egyedülálló személyek nem kaphatnak 
ilyet, nekik a hajléktalanszállókra kell menniük. A városnak jelenleg 156 ilyen, egyenként 
2-4 szobás sürgősségi lakása van, amelyet legfeljebb hat hónapra kaphatnak meg a rá-
szorulók. Bázelben ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a fedél nélkül maradt családok 
szociális alapon lakáshoz jussanak. Ha letelik a hat hónap, a családnak saját bérleményt 
kell találnia, amiben – rászorultság esetén – az önkormányzat is támogatja őket. A sür-
gősségi lakások használói általában nem anyagi helyzetük miatt, hanem egyéb élethely-
zetük révén (pl. lakás leégése, családon belüli erőszak, bérlet váratlan felmondása) 
juthatnak a lakásokhoz. Csak azok kaphatnak ilyen átmeneti szükséglakásokat, akiknek 
korábban bázeli lakcíme volt, és igazolhatóan nem tudják a lakhatásukat másként meg-
oldani. 2018-ban 103 felnőttet és 97 gyermeket helyeztek el sürgősségi lakásokban.23

22 Sozialberichterstattung, 2018.
23 Drilling et al., i. m., 41. 
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Az egyedülálló hajléktalanok és fedél nélküliek a városban működő éjjeli menedék-
helyre mehetnek. A fér iaknak (75 férőhely) és a nőknek (28 férőhely) külön-külön éj-
jeli menedékhelyeket alakítottak ki, amelyeket a város tart fenn. Mindkét szálláson 4-6 
ágyas szobák állnak a hajléktalanok rendelkezésére, a női szállón 2-3 ágyas szobák is 
elérhetők. A felhasználóknak izetniük kell az ellátásért; a bázeli lakosok 7,5, a nem 
helyiek 40 frankot izetnek egyetlen éjszakáért. Télen, amikor nagyon hideg van, a város 
ingyenessé teszi a menedékhelyeket, ahová a népkonyhák munkatársaitól kapott utal-
ványokkal lehet bejutni. Személyes holmik tárolására is van lehetőség a recepción ki-
alakított rekeszekben, de személyenként csak egy csomag leadása engedélyezett. Az 
állatok elhelyezése nem megoldott, ezért sok olyan hajléktalan, aki az utcán kutyájával 
él, nem tudja igénybe venni ezt a szolgáltatást. További probléma, hogy a térítési díj 
szinte meg izethetetlen azon hajléktalanok számára, akik nem kapnak szociális segélyt 
(a külföldiek jelentős része ide tartozik). Éppen ezért a férőhely-kihasználtság meglehe-
tősen alacsony, alig haladja meg a 60%-ot, miközben igen sok, az ellátásért izetni nem 
tudó fedél nélkülinek az utcán kell aludnia. Az éjjeli menedékhelyeken felmerülő egyéb 
probléma, hogy a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek együtt alszanak a többi-
ekkel. Emiatt gyakoriak a kon liktusok, viták. Az éjjeli melegedőben este 8 és reggel 8 
között időzhetnek a hajléktalanok, napközben más tartózkodási lehetőséget kell keres-
niük.

2. ábra. Az éjjeli menedékhelyek férőhely-kihasználtsága, 2009–2017 

Forrás: Drilling et al., 2019, 40.

A bázeli hajléktalanok többsége napközben valamelyik nappali melegedőben húzza 
meg magát, különösen télen. Itt moshatnak, fürödhetnek, ebédelhetnek, tévézhetnek, 
és más elfoglaltságokat is találhatnak. A legtöbb nappali szolgáltató bázeli tartózkodási 
engedélyhez köti a hajléktalanok befogadását, és valamilyen térítési díjat is kér az 



Lakáspolitika, szociálpolitika és hajléktalanellátás Bázelben   37

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

ellátásért. A mosásért és a zuhanyozásért például 2, az ebédért 3, egy kávéért 1 frankot 
kell izetni. A nappali melegedők némelyike posta iókot is fenntart a hajléktalanoknak, 
ahol a küldeményeiket fogadhatják. Néhány nappali ellátó utcai szociális munkát is végez, 
és parkokban, elhagyott épületekben keresi fel a rászoruló hajléktalanokat. Egyes nap-
pali melegedők bizonyos keretek között megengedik a könnyű drogok és az alkohol fo-
gyasztását, azt remélve, hogy így megakadályozhatják a komolyabb visszaéléseket. Az 
éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedők közös problémája, hogy kevés az ott dol-
gozó szakképzett szociális munkás vagy szociálpedagógus. A képzett szakemberek 
többsége inkább magasabb presztízsű és jobban izetett állást keres (például a pszichi-
átriai klinikákon vagy a közigazgatásban), emiatt sok laikus, más területről érkező se-
gítő kerül a hajléktalanellátás intézményeibe.24

A hajléktalanokat segítő rendszer fontos pillérét jelentik a városban működő nép-
konyhák. A két legnagyobb ilyen intézmény egyike csak vacsoráztatással foglalkozik, a 
másik vacsorát és reggelit is kínál az ügyfeleknek. A népkonyhák egy része csak télen 
van nyitva. A konyhák többsége szimbolikus térítési díjat kér az ételért. A népkonyhák 
nemcsak étkezési lehetőséget, hanem találkozási pontot is jelentenek a hajléktalanoknak 
és más szegényeknek, így közösségi térként is működnek. Szociális tanácsadásra és 
ruhaadományokra ugyancsak számíthatnak a betérők a népkonyhákon.

Hajléktalan személyekkel végzett szociális munka
A bázeli hajléktalanellátó rendszer komoly problémája, hogy nem re lektál megfelelően 
a családok hajléktalanságára. Amennyiben egy teljes családot lakoltatnak ki, jobb eset-
ben néhány hónapot együtt tölthetnek az érintettek egy szükséglakásban, ezután azon-
ban nincs megoldás a közös elhelyezésükre. Nincsenek a hazaihoz hasonló családok 
átmeneti otthonai. A família hajléktalansága tehát akár a családtagok szétválasztásával 
is járhat. Amennyiben nem jutnak támogatott bérlakáshoz, a szülőket hajléktalanszállón, 
a gyermekeket pedig a gyermekvédelem intézményeiben szállásolják el. Ez a megoldás 
káros az így elválasztott kiskorúak szocializációja és érzelmi fejlődése szempontjából. 
Abban az esetben, ha a család támogatott bérleményhez jut, állandó segítés és profesz-
szionális szociális munka csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre, a 
hatóságok intézkedései ugyanis csupán az elhelyezésre, és nem a problémák tartós 
kezelésére irányulnak. A segítők állandó jelenléte és támogatása, a problémákkal küzdő 
családok lakóközösségeinek létrehozása nagyon sokat segíthetne az okok és nem csak 
a tünetek kezelésében.25

24 Temesváry, Zsolt: Hungarian Homeless People in Basel: Homelessness and Social Exclusion form a Li-
feworld-oriented Social Work Perspective, European Journal of Homelessness, 13. évfolyam, 2019/2, 29–51.
25 Lutz, Ronald – Sartorius, Wolfgang – Simon, Titus: Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe: Eine Einführung in 
Praxis, Positionen und Perspektiven, Weinheim-Basel, Beltz Juventa, 2017.



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

38 TANULMÁNYOK

A hajléktalanok ellátásában szinte kizárólag szociális esetmunka, közvetlen esetme-
nedzsment igyelhető meg. Csoportmunkára vagy közösségi munkára csak ritkán adó-
dik lehetőség. Ennek oka elsősorban a szakemberek túlterheltsége és sokszor hiányzó 
tudása (nagy részük nem rendelkezik szociális alapvégzettséggel). Ugyancsak megha-
tározza a hajléktalanokkal végzett munka jellegét a város szociális rendszere, amely 
meglehetősen intézménycentrikus, és szigorú adminisztrációs előírások alapján műkö-
dik. Például azon civil szolgáltatók számára, akik állami támogatásban is részesülnek, 
előírják, hogy csak a Bázel területén bejelentett hajléktalanokkal foglalkozhatnak. Így 
a népkonyhák, a nappali melegedők és az éjjeli szállások többségéből egyszerűen elkül-
dik a helyben nem regisztrált személyeket. Mindez felveti a kérdést, hogy az 
alacsonyküszöbű ellátásokat valóban alacsonyküszöbű ellátásokként lehet-e értelmez-
ni, hiszen azok nagyon is komoly feltételeket szabnak felhasználóiknak. Emiatt igen sok 
hajléktalan, különösen a kelet-európaiak és más, papírok nélküli szegények kiszorulnak 
az ellátórendszerből, ami miatt alternatív pénzkereseti lehetőség és lakhatás után kell 
nézniük. E tevékenységek nagyobb része a szürkegazdaságban (prostitúció, informális 
takarító, építőipari és ápolási munkák), kisebb része pedig a feketegazdaságban reali-
zálódik (kisebb lopások, betörések és egyéb bűncselekmények).

Mivel a bázeli hajléktalanok fele nem svájci állampolgár, és az ország hivatalos nyel-
veit sem beszélik, a velük való kommunikáció komoly kihívások elé állítja a szociális 
munkásokat. Néha egyáltalán nincs párbeszéd a szállók és a népkonyhák segítői és se-
gítettjei között. A felhasználók egyszerűen besétálnak, esznek, alszanak, tévéznek, zu-
hanyoznak, majd elhagyják az intézményt, ahol a „szakemberek” az esetek többségében 
csak felügyelő, meg igyelő pozíciót töltenek be. A kommunikáció hiánya minden továb-
bi együttműködést, szakszerű segítő tevékenységet ellehetetlenít. A nyelvi és kulturális 
eltérések nemcsak a segítőkkel való munkát nehezítik meg, hanem a hajléktalanok 
csoportjain belül is komoly szakadékokat képeznek. A magyar, román, albán, észak-af-
rikai és más csoportok egymástól elkülönülve étkeznek a népkonyhákon, és semmilyen 
átjárás nincs az egyes csoportok között. Egymással szemben ellenségesek (leginkább a 
szavak szintjén), sorsukért és helyzetükért gyakran a többieket hibáztatják. Például a 
magyar koldusok neheztelnek a románokra, amiért azok nagy számban megjelenve el-
foglalják a legjövedelmezőbb helyeket, és az afrikaiakra is, amiért menekültstátuszért 
folyamodhatnak, és így lakhatáshoz, jövedelemhez juthatnak, ami az EU-n belüli 
bevándorlók számára elérhetetlen.

A hajléktalanokkal végzett szociális munka tehát javarészt esetmunka, amely első-
sorban a bürokratikus folyamatokra korlátozódik, és kizárja az „igazi” szociális munka 
hatékony problémakezelésének lehetőségét.26 Az egyes intézmények fenntartói struktú-
rája vegyes: vannak kizárólag állami fenntartásúak (például az éjjeli menedékhelyek), 
egyházi kézben lévők, valamint alapítványi és egyesületi fenntartásban működők is. 

26 Payne, Malcolm: Modern Social Work Theory, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.
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Noha sokszor párhuzamos tevékenységeket végeznek (különösen sok népkonyha és 
nappali melegedő üzemel például a város méretéhez képest), ezek összehangolása hi-
ányzik. Az egyik intézmény például ambuláns pszichiátriai ellátást működtet hajlékta-
lan betegek részére. Erről a szolgáltatásról a többi szolgáltató évekig nem értesült, ezért 
nem tudták hová küldeni a pszichiátriai betegséggel küzdő személyeket. Egy másik in-
tézmény nőgyógyászati ellátást biztosít hajléktalan nők részére, ami ugyancsak évekig 
ismeretlen volt a többiek számára. A szakmai konzultációk, egyeztető fórumok, eset-
konferenciák hiányoznak a rendszerből. A párbeszéd ezen formái különösen fontosak 
lennének akár az ágazaton kívüli szereplőkkel is, hiszen a rendőrség hatósági ügyként 
kezeli a hajléktalanságot, és az egészségügyi intézmények sem igazán képesek megfe-
lelően reagálni a felmerülő problémákra.

Érdemes a rendőrség és más hatóságok szerepéről részletesebben is említést tenni. 
A koldulás és a közterületen való életvitelszerű tartózkodás (éjszakázás) tiltott Bázel 
városában. A rendőrség ennek megfelelően intézkedik a koldusokkal és az utcán alvók-
kal szemben, akiknek szállókra kell menniük, vagy legalábbis elhagyni a közterületet. 
Emiatt sokan kiszorulnak a városból, és a közeli francia vagy német területekre költöznek, 
akkor is, ha ott jóval kevesebbet lehet „keresni”. A megkérdezett hajléktalanok jelentős 
része volt már börtönben, aminek leggyakoribb oka a közlekedési bírságok „leülése” 
volt. Ilyenkor egy időre eltűnnek az utcáról, és átlagosan 2-4 hétre börtönbe kerülnek. 
Noha a hatóságok sokszor szemet hunynak a regisztráció nélkül városban tartózkodók 
javára, a többszörös visszaesőket, az évekig lejárt tartózkodási engedéllyel városban 
élőket, az illegális prostitúciót végzőket esetenként kiutasítják. Ilyenkor a város vonat- 
vagy buszjegyet vásárol számukra a célállomásig. Korábban csak a jegyet és a kiutasító 
végzést kapták meg a hajléktalanok, ami után a menetjegyet eladták, ők pedig továbbra 
is a városban bujkáltak. Később a rendőrök tették fel az illetőt a kiszemelt közlekedési 
eszközre, de az érintettek sokszor már Bécsnél vagy Münchennél leszálltak, és néhány 
nap múlva ismét Bázelben voltak.

Az egészségügyi ellátás igénybevétele is problémás a város hajléktalanjai számára. 
Ahogy korábban jeleztük, az egészségügyi rendszert a magánbiztosítók és a magánszol-
gáltatók uralják. Ebben a modellben a biztosítás nélküli személyek ellátása csakis sür-
gősségi jelleggel történhet, ám még ekkor is kiszámlázzák a kezelés költségeit. Ennek 
megfelelően a város hajléktalanjai és biztosítás nélküli szegényei rendszerint elkerülik 
az egészségügyi intézményeket, betegségeik/sérüléseik vagy kezeletlenek maradnak, 
vagy más módot találnak azok ellátására. Utcán élők beszámolói szerint volt rá példa, 
hogy néhány biztosítás nélküli hajléktalan személy Luxemburgban használta az ország 
ingyenes egészségügyét, amiben a helyi Vöröskereszt segítette őket. Az egyik külföldi 
hajléktalan például így kapott ingyenesen lábprotézist, egy másiknak pedig a hiányzó 
fogait pótolták. Főként a kelet-európai hajléktalanokra jellemző, hogy néha hazautaznak 
hosszabb kezelésekre, műtétekre, hiszen otthon ingyenesek, vagy legalábbis jóval ala-
csonyabbak az ellátási költségek.
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Összefoglalás

A svájci államszövetség föderális szerkezetéből adódóan a kantonok saját szociálpoliti-
kai rendszereket üzemeltetnek, amelyek igen jelentős eltéréseket mutathatnak. Jelen 
írás Bázel város szociális és lakáspolitikájának bemutatásával foglalkozik, különös 
tekintettel a hajléktalanság problémájának kezelésére. Bázel város szociálpolitikája 
alapvetően a szubszidiaritás, a lokalitás, a kevésbé választhatóság és az ekvivalencia 
szociálpolitikai elveire támaszkodik. A kanton szolgáltatóin túl nagy szerepük van az 
egyházi intézményeknek és a civil szervezeteknek is a szegények gondozásában, és így 
van ez a hajléktalanellátás területén is. A segélyezési rendszer szigorú feltételekhez 
kötött, csakúgy, mint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Ennek megfelelően 
a városban élő 206 hajléktalan jelentős része egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan 
képes hozzájutni ezekhez a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz.

A hajléktalanokat segítő intézmények (az úgynevezett alacsonyküszöbűek is) csak 
tartózkodási engedély felmutatása mellett kínálnak ételt vagy szállást a rászorulóknak. 
Ráadásul mindezért még részhozzájárulást is kell izetni, ami számos más városban 
elképzelhetetlen lenne. Mivel más svájci városokhoz hasonlóan az utcai tartózkodás és 
a koldulás tilos, sok hajléktalan szorul ki a belvárosból a külső területekre, ahol kike-
rülnek a hatóságok látóköréből.27 A szigorú támogatási feltételek és az általános térítési 
díjak miatt számos hajléktalan, különösen a regisztráció nélküli külföldiek, egyáltalán 
nem részesülnek a város szociális és egészségügyi ellátásaiban, nyilvánvaló rászorult-
ságuk ellenére sem. Sokuk alszik a szabadban (télen is), annak ellenére, hogy az átme-
neti szállók rendszerint csak a kapacitásuk felén, kétharmadán működnek. A szociális 
ellátásokban fellelhető ilyen restrikciók nagyon is tudatosak, nem titkolt céljuk a nyo-
morgó külföldi és más kantonokból érkező bevándorlók távoltartása a város jóléti rend-
szerétől. Mivel Svájc nem az Európai Unió tagja, az EU-s kötelezettségek nagy része alól 
is mentesül, így viszonylag szabadon, a helyi érdekeknek megfelelően alakíthatja szoci-
álpolitikáját.
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 Katona Gergely

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁSOK 
A inanszírozás tükrében egy évtized távlatában: 2006–20181

A Magyarországi Baptista Egyház Filadel ia Integrált Szociális Intézménye 2016 decem-
berétől látja el az ágazati miniszter kijelölésével a baptista fenntartású szociális intéz-
mények módszertani felügyeletét. Szakmai tevékenységünk homlokterében a működő 
szolgáltatások felügyelete, támogatása, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködés 
áll, fontosnak tartjuk azonban az egyházi ellátórendszer folyamatainak nyomon köve-
tését, elemzését is, a lehetséges tanulságok levonását és beépítését a baptista ellátórend-
szer mindennapos működésébe. 

2017-ben a Magyarországi Baptista Egyház konzorciumi partnerségben a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat-ellátásának 
támogatása (EFOP-1.9.8-17)” pályázatán. A 270 millió forintos forrás keretében hosszabb 
távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetését, fejlesztését 
tűztük ki célul, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szere-
tetszolgálat EJSZ-t abban, hogy hatékonyabb működésre tegyenek szert az információá-
ramlás, új szakmai módszerek kidolgozása, eljárások bevezetése, azok optimális hátte-
rének kialakítása által. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonala és 
minősége javul. A pályázati program egyik eleme kutatások, elemzések végzése olyan 
részterületeken, melyek közvetlenül érintik a nyújtott szolgáltatások körét, az elemzé-
sek eredményei szakmai inputokkal szolgálhatnak az egyes tevékenységek szervezésé-
ben, az egyházi fenntartók közép- és hosszú távú céljainak meghatározásában. 

Jelen szakmai elemzés az egyházak által fenntartott szociális és gyermekjóléti/gyer-
mekvédelmi szolgáltatások fejlődéstörténetét tekinti át 2006 és 2018 között, a inanszí-
rozás szemszögéből. Az elemzés alapját a módszertani központunk által közérdekű 
adatigénylés keretében a Magyar Államkincstártól beszerzett hosszú idősoros adatbá-
zis képezi, mely tartalmazza a szociális, gyermekjóléti/gyermekvédelmi normatív álla-
mi támogatás kiadások adatait 2006 és 2017 között, valamint az igénylési adatokat 
2018-ra vonatkozóan az egyházi fenntartók tekintetében. Tekintettel jelen elemzés 
terjedelmi korlátaira, illetve az adatmennyiség nagyságára, korántsem törekedtünk 

1 Készült: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Egyházi és civil szervezetek szociális közfel-
adat-ellátásának támogatása” efop-1.9.8-17” pályázati forrás támogatásával.
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teljességre. Annál is inkább, hiszen a vizsgált időszakban az egyházak normatív állami 
inanszírozásának körét alapvetően befolyásolták azon kormányzati intézkedések, 

melyek az egyházak elismerése és befogadása terén hajtottak végre komoly módosítá-
sokat, így a 2006–2011-es, valamint a 2011-es évet követő időszak olyan döntő különb-
ségeket mutat, ami a teljes korábbi fenntartói körre kiterjedő hosszú idősoros elemzést 
ellehetetleníti. 

2011-ben a kormányzat határozott átalakítás mellett döntött az egyházakra vonat-
kozó szabályozás tekintetében, lényeges szigorításokat bevezetve. „A módosítások alap-
vető célja az volt, hogy a kormányzati retorika által »bizniszegyházként« megbélyegzett 
vallási közösségeket kiszűrjék az egyházi státusszal rendelkező vallási közösségek közül.”2 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény indoklásában az alábbi olvas-
ható: „Az 1990. évi IV. törvény3 a lelkiismereti és vallásszabadságot, illetve az egyházak 
létrehozását széleskörűen biztosította, a későbbiekben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
az egyházalapítás rendkívül nagyvonalú feltételei lehetőséget adnak az alapjoggal történő 
visszaélésekre is, mind az egyházaknak járó állami támogatások jogosulatlan igénybevéte-
lére, mind pedig ténylegesen nem hitéleti tevékenységet végző szervezetek egyházként 
történő bejegyeztetésére.”4 Az állam oldaláról a módosítást megelőző időszakra kialakult 
helyzetet jól jellemezte, hogy a Magyar Államkincstár elemzésünkhöz használt adatbá-
zisa szerint 2011-ben 22 nevesített, valamint 3 egyéb egyházként feltüntetett vallási 
felekezet részesült inanszírozásban, amely szám 2012-re 17-re csökkent, úgy, hogy a 
tényleges egyház ebből 16, a további egy a külön megállapodás értelmében egyházi ki-
egészítő támogatásra jogosult Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Az új sza-
bályozás kétlépcsős nyilvántartási rendszert vezetett be, mely szerint egyrészről a 
Fő városi Bíróság veszi nyilvántartásba az egyesületi formában működő „vallási tevé-
kenységet végző szervezet”-et, mely a továbbiakban nem jogosult címzett, egyházak 
számára folyósított támogatások igénybevételére, másrészről pedig a hatályos egyház-
ügyi törvény által az Országgyűlés rendelkezik az úgynevezett „bevett egyházakról”. 
A bevett egyházak tovább kategorizálhatók aszerint, hogy történelmi egyházak, vagy 
kérelemre induló elismerési eljárás nyomán nyilvánította őket az Országgyűlés bevett 
egyházakká.

A 2011-es népszámlálás adatai szerint 3,8 millió fő vallotta magát katolikusnak (ebből 
180 ezer görögkatolikus), 1 millióan reformátusnak, mintegy 200 ezren evangélikusnak, 
illetve közel 11 ezren izraelitának.5 Ezeknek, valamint a szociális és a gyermekjóléti/

2 Schweitzer Gábor: Az egyházakra vonatkozó szabályozás alakulása, 3., MTA TK Jogtudományi Intézete, 
2014. március 6. http://real.mtak.hu/17933/1/schweitzer_sarkalatos_egyhazi.pdf
3 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló, hatályon kívül helyezett 1990. évi IV. 
törvény.
4 https://www.parlament.hu/irom39/03507/03507.pdf
5 2011. évi népszámlálás; 10. Vallás, felekezet, Budapest, KSH, 2014. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/vallas
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gyermekvédelmi ellátórendszerben képviselt számosságnak és megoszlásnak alapján a 
tanulmányunk 6 egyház szociális tevékenységének és inanszírozási adatainak elem-
zésére szorítkozik. Név szerint ezek: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Re-
formátus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Pünkösdi Egyház, a 
Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, illetve 
a fent említett külön megállapodás alapján egyházi kiegészítő forrásban részesülő Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet is megjelenítjük azon ellátási formáknál, ahol 
azok kiterjedtsége ezt az elemzés szempontjából szükségessé teszi. 

Továbbá az ellátottak létszámának vonatkozásában az elemzést a nagyobb fajsúlyú 
szolgáltatásokra korlátoztuk, így a szociális törvényből6 (továbbiakban: szt. az étkezte-
tést, a bentlakásos idősellátást, míg a Gyermekvédelmi törvényből7 (továbbiakban: gyvt.) 
a családok átmenet otthonait, valamint a nevelőszülői hálózatokat vettük górcső alá. 

Az egyházak inanszírozásáról nagy vonalakban8 
Az egyházakra vonatkozó jogszabályok elemzésénél alapvetően két fogalomkört szük-
séges meghatározni. Egyrészről az egyházjog fogalmát, másrészről az egyházak műkö-
dését meghatározó belső és külső jogforrások viszonyát. Az egyházjog de iníciója Szath-
máry Béla megközelítése szerint: „Az egyház tagjaira és az egyházra mint látható 
szervezetre vonatkozó, az egyházban érvényesülő szabályok összességét egyházjognak 
tekintjük.”9 Vagyis az egyházjog tovább bontható az egyes felekezetek belső jogalkotá-
sából eredő felekezeti belső egyházjogra, valamint állami egyházjogra. Jelen elemzésünk 
kapcsán az állami egyházjogi rendelkezésekre alapozunk, hiszen az egyes szolgáltatá-
sokra vonatkozó egyedi szabályok is állami egyházjogi rendelkezéseket tartalmaznak, 
nem pedig belső egyházjogi szabályok összességei, illetve a belső egyházjogi rendelke-
zések a felekezetek belső életére korlátozódó szabályrendszert fektetnek le, általános 
közjogi kihatásaik nincsenek. Antalóczy Péter de iníciója szerint az állami egyházjog 
„az állam által alkotott jogi normák összessége, amelyek a vallásszabadságot, illetve a 
bejegyzett egyházak és vallási közösségek jogállását szabályozza”.10 

A inanszírozás kérdéskörében egyház inanszírozásnak az állam által egyházi célok-
ra fordított költségkeret megállapítását, elosztását, a hozzáférés módjának meghatáro-
zását, folyósítását, valamint a felhasználás ellenőrzését szokás nevezni. Az állami egy-

6 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
7 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
8 A fejezetben felhasználtuk: Szilágyi Bernadett: Az egyházak inanszírozási kérdései, PhD-értekezés, Debre-
cen, Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam és Jogtudományi Kar, 2013.
9 Szathmáry Béla: Egyházak az államban. Tanulmányok az állami és felekezeti egyházjogból (Sárospataki 
Teológiai Műhely), Sárospatak, Hernád Kiadó, 2010. 
10 Antalóczy Péter (szerk.): Az állami egyházjog alapjai, Budapest, Patrocinium, 2012, 98. 
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házjogi szabályok alapján elsősorban a bevett/bejegyzett egyházak azok, melyek 
költségvetési forrásokhoz férhetnek hozzá több jogcímen is. Egyrészről a támogatások 
folyósíthatók vallásfelekezeti, hitéleti tevékenyégük támogatására, előre meghatározott 
mértékben, ugyanakkor nem célzottan. E források alapvetően az egyház keretében 
foglalkoztatottak bérezésére, egyházi ingatlanok (templomok, imahelyek, gyülekezeti 
termek), fenntartására, szertartások és az általános működés dologi költségeire fordít-
hatók. Másrészről lehetőség van célzott tevékenységek eseti, rendszeres, időszakos vagy 
egyszeri támogatására is, illetve vagyontárgyak, ingatlanok kezelésbe adására vagy 
tulajdonjogának végleges átadására. Alapvetően ezek a célzott elemek jelennek meg a 
szociális és gyermekjóléti/védelmi ellátások inanszírozása kapcsán. Megkülönböztet-
jük még az egyházaknak a költségvetési alrendszerek közti átcsoportosítással való tá-
mogatását, adóbevétel átruházását (szja 1% felajánlása), illetve indirekt támogatások 
biztosítását (pl. adókedvezmény, járulékkedvezmény, eljárási illetékmentesség). Bevé-
teli oldalról vizsgálva az egyház jövedelmei részben az államháztartáson kívüli bevéte-
lekből származnak. Ezek lehetnek saját vállalkozási tevékenységből vagy ingatlanhasz-
nosításból származó bevételek, adományok, egyházi szolgáltatások után izetett díjak, 
legnagyobb arányban azonban a fent említett állami támogatásokból származó bevéte-
lek jellemzőek, illetve lehetőség van hazai vagy európai uniós pályázatokból való bevé-
telekhez való hozzáférésre, illetve nemzetközi szerződéseken alapuló támogatások le-
hívására is.

Finanszírozástörténeti síkon vizsgálva a kérdést elmondható, hogy az egyházak és 
az állam viszonyát a szabályozó újkori jogalkotás a rendszerváltást követően szinte 
azonnal életbe lépett, korábban idézett 1990. évi IV. törvénnyel kívánta rendezni, mely 
21 éven át volt hatályban, és fogalmazott meg döntő fontosságú elveket, többek között 
az egyház inanszírozás vonatkozásában is. Itt határozták meg a különválasztott hitéle-
ti és közösségi feladatokat, valamint itt ismerték el az egyházak döntő fontosságú tár-
sadalmi funkcióit és szerepvállalásait is. Hiszen a joganyag rendelkezései szerint az 
egyházak részt vállalnak a nevelési, oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport-, 
gyermek- és i júságvédelmi feladatok ellátásában, ha azok nem kizárólagos állami fel-
adatok.11 Mindez azt jelentette: az egyházak jogosítványt kaptak arra, hogy közfeladatot 
lássanak el, illetve hogy számukra az állam megbízást adjon közfeladat ellátására vagy 
abban való közreműködésre. 

A joganyag rendezte annak kérdését is, hogy egyházi szerepvállalás esetén az állami 
fenntartóval azonos mértékű hozzájárulás illeti meg az egyházat, mely a később beve-
zetendő kiegészítő támogatás számítási alapja is, ekkor azonban még kiegészítő támo-
gatás folyósításáról nem beszélhettünk. Itt kívánták szabályozni az 1948. január 1. után 
kártalanítás nélkül az állam kezébe került ingatlanok visszaszolgáltatását is. A rendel-

11 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, 17. §.
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kezés szerint az államnak, illetve a helyi önkormányzatoknak a jogszabály hatálybalé-
pésétől számított 10 éven belül kellett volna a kérdéskört rendezniük, de többszöri 
módosítás után a határidő végül 2011-re módosult. 

Lényegében tehát e joganyag teremtette meg az egyház inanszírozás azon alapjait, 
melyek a központi költségvetésből származó egyházi bevételek ma is használt formáit, 
a támogatás módját és a támogatott tevékenységek körét jelentik. 

Már az 1990-es évek elején megfogalmazódott a kor politikai és a katolikus egyház 
vezetésében, hogy szükséges volna az Apostoli Szentszékkel egy megújított szerződés 
a Katolikus Egyház hitéleti és közszolgálati tevékenységének inanszírozási kérdéseiről. 
1990-ben megállapodás is született a felek között a diplomácia kapcsolatok felvételéről. 
Finanszírozás szempontjából azonban a legjelentősebb az 1997. június 20-án kötött 
megállapodás „a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenysé-
gének inanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről”, melyet más 
néven Vatikáni Megállapodásként ismerhetünk. A megállapodás átfogóan szabályozza 
a közfeladatok egyházi ellátása kapcsán nyújtott állami támogatások keretrendszerét, 
a kulturális tevékenységhez kötődő pénzügyi forrásokat, az ingatlan-visszaszolgáltatás 
pénzügyi kérdéseit, valamint garanciális szabályokat tartalmaz a magánszemélyek 
személyi jövedelemadója meghatározott részének egyházi célokra történő felajánlása 
kapcsán. Ezenkívül bevezeti az egyházi járadék inanszírozási formáját, ami a vissza 
nem szolgáltatott egyházi ingatlanvagyon értékének járadék formájú állami megváltá-
sát jelenti. 

„A szerződés rögzíti, hogy az egyházak közszolgálati tevékenységüket ugyanolyan sza-
bályok szerint látják el, mint az állami intézmények […]. Ugyanakkor a Vatikáni Megállapo-
dás az eddigi normatív inanszírozáson túl új támogatást is bevezet az egyházi fenntartók 
esetében. Az úgynevezett kiegészítő támogatás alapja az állampolgárok azon döntése, 
ahogyan az egyházi közszolgáltatásokat igénybe veszik.”12 A Vatikáni Megállapodás mint 
nemzetközi szerződés döntően befolyásolta az egyház inanszírozás szabályainak ala-
kulását is, hiszen a szerződés tartalmával ütköző jogalkotási elem nemzetközi jogot 
sértett volna, ezért nem volt elképzelhető, ahogy a hátrányos megkülönböztetés sem 
valamely bevett egyház irányába, így a inanszírozás honi rendszerének generálisan 
kellett alkalmazkodnia a Vatikáni Megállapodáshoz. Mivel a többi felekezet nem rendel-
kezik nemzetközi jogalanyisággal, hasonló nemzetközi szerződés megkötése nem volt 
lehetséges, ezért a regnáló kormányzat megállapodást kötött három további történelmi 
egyházzal (a Magyarországi Református Egyházzal, a Magyarországi Evangélikus Egy-
házzal és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével), amit kormányhatározatban 
rati ikáltak. Ezenkívül megállapodást kötött a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével és 

12 Szilágyi Bernadett: Az egyházak inanszírozási kérdései, PhD-értekezés, Debrecen, Debreceni Egyetem, 
Marton Géza Állam és Jogtudományi Kar, 2013, 90. 
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a Magyarországi Baptista Egyházzal, amit szintén kormányhatározatban rögzítettek.13 
1997-ben létrejött az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény, melynek előkészítése párhuzamosan zajlott a Vatikáni 
Megállapodás előkészítésével, így teremtve meg a lehetőséget az azonnali jogharmoni-
zációra.

A fenti jogszabály tette teljessé a ma is ismert inanszírozási modellt, hiszen ez adott 
lehetőséget egyrészt a magánszemélyeknek, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-áról 
az egyházak részére rendelkezzenek, másodrészt biztosították a hasonló közfeladatot 
ellátó állami és önkormányzati intézményekkel azonos mértékű inanszírozást az egy-
házi fenntartók számára, valamint a feladatokhoz járó kiegészítő támogatás lehetőségét 
is, melynek mértékét az határozza meg, hogy az adott közszolgáltatást milyen arányban 
veszik igénybe az állampolgárok. A támogatások mértékét a jogszabály rendelkezései 
alapján minden évben a hatályos költségvetési törvényben határozzák meg, és a végre-
hajtási rendeletben korrigálják. Napjaink egyház inanszírozása is a fenti elvek szerint 
történik: habár az egyházügyi törvény 2011-ben és most legutóbb 2019-ben módosult, 
a inanszírozás modellje lényegében nem változott. 

A hazai szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 
inanszírozási modellje

A fent említett, az egyházak inanszírozását meghatározó jogszabályi körrel összhang-
ban létrehozott szociális és gyermekvédelmi szabályrendszer keretében biztosított i-
nanszírozás megalkotásakor – jogalkotói szándék szerint – differenciált formában, az 
egyes ellátástípusok igényeinek megfelelően kellett a inanszírozás központi formáit 
megalkotni. A két ágazati jogszabály között eltelt időszak mindenképp a gyvt. számára 
kedvezett, hiszen az szt. hatálybalépésével rendszerbe emelt korai szabályok biztosí-
tottak egyfajta tesztfázist, így lehetőség volt mérni az egyes inanszírozási formák ál-
lamháztartásra gyakorolt hatását. Célszerűnek tűnt, hogy a pénzbeli támogatások meg-
állapításához hasonlóan vagy egy éves szinten indexált nominális értékhez (öregségi 
nyugdíjminimum, bérminimum) kössék az ellátások után járó inanszírozás számítási 
metódusát, vagy pedig fejkvóta megállapításával szabályozzák a támogatások kiáram-
lását, esetleg a pénzügyi tervezés szabályaihoz hasonlóan bér- és dologi támogatást is 
biztosítsanak. Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szol-
gáltatások jó része állami feladat ugyan, de ezek biztosítása javarészt az önkormányza-
tokon keresztül, átruházott felelősséggel történik, az önkormányzatok pedig lakosság-
szám-alapú támogatásokban részesülnek, kézenfekvő a szociális ellátórendszer 

13 1056/1998; 1057/1998; 1058/1998 (V. 28.) Korm. határozatok, valamint az 1043/2001. és 1044/2001. 
(IV. 20) Korm. határozatok.
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inanszírozását is (ahol ez lehetséges) az egyes részfeladatokra célhoz kötötten feladat i-
nanszírozással, illetve fejkvótaalapon meghatározni. Így a rendszer kiépítésénél a jog-
alkotó ennek az elvnek a mentén kezdte rendezni az egyes részletszabályokat. 

Az államháztartás egyik fontos funkciója a szociális jóléti kiadások biztosítása. Az 
önkormányzati alrendszer ellátásainak feladat inanszírozása szerteágazó. A központi 
költségvetés többféle forrást is biztosít, a inanszírozás elvére és mértékének meghatá-
rozására több módozat van érvényben. Ezek alapvetően területi, demográ iai, közigaz-
gatási mutatók (gazdasági fejlettség, lakosságszám, az adott régió, megye, járás fejlett-
sége) alapján határozzák meg a támogatás mértékét, sőt napjainkban ezeket a 
szempontokat már egy-egy szolgáltatás inanszírozási rendszerbe történő befogadásá-
nál is igyelembe veszik. Feladatmutatók és az arra viszonyított egységköltség megha-
tározásával, egy-egy szolgáltatás esetében előre meghatározott ix díjjal vagy egyedi 
szerződésekben meghatározott ellentételezéssel, az ellátási napok és az ellátott szemé-
lyek száma alapján járó fejkvótákkal, valamint a szakdolgozók foglalkoztatását támo-
gató bérkompenzációval, pótlékokkal operálnak. Ezenfelül az állam külön, a korábban 
bemutatott okokból és célból ösztönzi és díjazza, ha egyházi szolgáltató végez alapve-
tően állami vagy önkormányzati közfeladatot, ezért az egyházi fenntartók további kie-
gészítő támogatásra jogosultak.

A magyarországi szociális ellátórendszer szerkezeti felépítése és tagolása mind az 
egyénekkel, mind a családokkal – ezen belül az egyes életkori korcsoportokkal (gyerme-
kek, iatal felnőttek, felnőttek, idősek) – hasonló rendezőelveket mutat, hiszen hasonló 
rendszerelméletű jogalkotási sémát követ az ágazati szabályozásuk. A jogállamiság 
szerint az ellátórendszer keretei és elemei a Magyarország Alaptörvényében deklarált 
állampolgári jogok érvényesülését szolgálják. Törvényi szinten az szt. és a gyvt. hivatott 
a meghatározó kereteket lefektetni. Előbbi alapvetően a 18–99 éves korosztályról szóló 
szociális gondoskodás eszközeit tartalmazza, míg másik a 0–24 éves korcsoport jóllétét 
segítő rendszer teljes vertikumát. Minkét jogszabály szerkezetében közös, hogy a pénz-
beli és természetbeni ellátásokat külön kezeli, valamint a természetbeni ellátásokat két 
szintre bontja, hiszen meghatároz alap-, illetve szakosított szolgáltatásokat. Az egyes 
ellátási formák kiegészítő rendelkezéseit ágazati rendeletek tartalmazzák. 

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, 
illetve az annak helyébe lépő, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 
szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet fekteti le a központi költségvetésben megha-
tározott inanszírozáshoz való hozzáférés részletszabályait – a Vatikáni Megállapodás-
ban deklarált egyháztámogatási modell szerint. A központi költségvetés szabályozza, 
hogy az egyházak számára biztosított normatív kiegészítő inanszírozás az állami szek-
tornak járó normatíva összegének hány százalékát teszi ki az adott évben. Az alábbi ábra 
mutatja be az egyházi kiegészítő támogatás alakulását 2006 és 2018 között.
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Az egyházi kiegészítő támogatás mértéke az állami/önkormányzati 
költségvetési támogatás mértékéhez viszonyítva, %-ban

Amint az látható, a 2010-es kormányváltást megelőzően csak igen lassú ütemben emel-
kedett a támogatás mértéke. A második Gyurcsány-kormány ideje alatt 2007-ben volt 
egy jelentősebb, 15%-os emelkedés, majd a Bajnai-kormánynak az in lációt követő és a 
2008-as válság hatásait tompítani próbáló kiigazítását követően, a második Orbán-kor-
mány idején érte el ezidáig legmagasabb szintjét a 2012-es 88,5%-kal. 2015-ben a költ-
ségvetési törvény új alapokra helyezte a inanszírozást. Egyrészt bevezette az adott 
szolgáltatásokhoz egyedileg megállapított szorzószámot, másrészt szétválasztotta a 
már az intézményben, jogszabályban előírt szakmai munkakörben foglalkoztatott mun-
kavállalók és az ellátottak tervezett létszámát is igyelembe vevő, átlagbéralapú támo-
gatást, valamint az intézményüzemeltetési támogatást.

A szociális szakma nem egységes az egyházakat érintő plusz inanszírozás kérdésében. 
Sokan a versenyképesség alakulásába való súlyos beavatkozásként értékelik a tényt, 
hogy egy-egy egyházi fenntartó a normatív inanszírozás alapösszegénél ¾-szer maga-
sabb támogatásra is jogosult lehet, amivel a civil szervezetekkel vagy épp az önkormány-
zati fenntartású intézményekkel, szolgáltatásokkal szemben indokolatlan előnyre tesz 
szert. Az ellentábor szerint az egyház kötelessége lehet az ellátások biztosítása, és akár 
azt a szegregált ellátási modellt is támogatnák, hogy az adott felekezetek hívei a saját 
egyházuk által biztosított ellátásokat vegyék igénybe, „kímélve” ezzel az állami ellátó-
rendszert. Tény, hogy mára hazánkban az egyházak jelenléte az egyes ellátási típusokban 
igen jelentősnek mondható. A KSH 2018-as adatai szerint az idősek nappali és bentlaká-
sos ellátásában a férőhelyek 20%-a van egyházi fenntartásban, a házi segítségnyújtás 
keretében pedig a kapacitások 41%-a. A hajléktalanellátásban 11,5%-os az egyházi 
részvétel aránya, míg a fogyatékosok ellátásának területén közel 14%-os. A pszichiát-
riai és szenvedélybeteg-ellátás 19,5%-a kötődik egyházi fenntartóhoz. A fogyatékos, 
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pszichiátriai és szenvedélybeteg embereket segítő támogatott lakhatás szolgáltatásban 
a kapacitások 26,6%-a, a családok átmeneti otthonainak 24%-a, míg a nevelőszülői 
hálózatok kapacitásainak 48%-a – azaz a fele! – egyházi. Összességében tehát nem túl-
zás azt állítani, hogy a honi ellátórendszer férőhelyeinek ¼-ét, bizonyos ellátási formák-
ban közel felét egyházi fenntartók biztosítják. A bejegyzett egyházi szolgáltatók 2018-ban 
mintegy 41,5 milliárd forint állami támogatást igényeltek az egyes ellátások után járó 
normatív állami hozzájárulásból, míg a csak az egyházakat megillető kiegészítő támo-
gatás mértéke mintegy 31 milliárd forint volt.

Egyházi átvételek 
A rendszerváltást követő években az egyházak jóvátétel keretében történő vagyon ren-
dezése volt a kiemelt cél. Az egyházi ingatlanvagyon visszaszolgáltatására való törekvé-
sekkel párhuzamosan a hagyományosan közfeladatokat is ellátó egyházak immár szaba-
don folytathattak szociális tevékenységeket. A tradicionális missziók (gyógyítás, 
betegápolás, oktatás) mellett az egyházi szervezetek, egyházakhoz kötődő civil szerveze-
tek nyitottak a korábban általuk nem biztosított ellátások irányába is. Tény ugyanakkor, 
hogy az egyházak állami feladatokban történő szerepvállalásának megítélése a vizsgált 
időszakban komolyan függött az aktuálisan regnáló kormányok politikai, valláspolitikai 
és világnézeti beállítottságától. A költségvetési kiadások mérséklésére tett kormányzati 
intézkedések, valamint a települési önkormányzatok pénzügyi helyzetének romlása követ-
keztében elindult a nehezen fenntartható, közvetlen bevételt nem termelő feladatok átru-
házásának hulláma. A települési, sőt a megyei önkormányzatok is keresni kezdték azokat 
a lehetőségeket, amelyek közszolgáltatási portfóliójuk csökkentését eredményezhették. 

Más oldalról pedig a megvalósult vagyonrendezések olykor nem várt következmé-
nyekkel jártak. Az ingatlanok kezelésbe, illetve tulajdonba való visszaszolgáltatása 
gyakran meghaladta az egyházak aktuális teljesítőképességét. Az ingatlanokban folyó 
közszolgáltatások védelme, az épületek használhatóságának megőrzése gyakorta igényelt 
célzott állami támogatást, ami komoly terhet jelentett a központi költségvetésnek, nem 
beszélve a növekvő szerepvállalás miatt az egyházak számára izetendő kiegészítő tá-
mogatás növekedéséről. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban olyan fékek voltak ekkor az 
ellátórendszer szabályozásában, amelyek mind önkormányzati, mint egyházi oldalról 
igen megfontolandóvá tették, illetve lassították az intézmények és szolgáltatások átadá-
sait. Az szt. 2005. évi módosítása14 értelmében, amennyiben korábbi önkormányzati 
fenntartású intézmény került át egyházi működtetésbe, a jogutódlást követően a kiegé-
szítő támogatást a központi költségvetésnek 2 éven keresztül az önkormányzat térítet-

14 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módo-
sításáról.



Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások  51

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

te meg. Ugyanez volt a helyzet akkor is, ha korábban megszüntetett intézmény helyébe 
egyházi működtetéssel új intézményt alapítottak. A rendelkezés egészen 2010 nyaráig 
volt érvényben, s 2010. január 1-től még egy szigorításon is átesett. A nyolc hónapig 
érvényben lévő szabályozás szerint a korábbi megtérítésre vonatkozó időbeli hatály 5 
évre módosult, és már nemcsak az önkormányzat és az egyház közötti átadás/átvételre, 
hanem más nem állami fenntartók és az egyház közötti ügyletekre is kiterjesztették. 
A szabályozás nagyban csökkentette az intézmények átadás-átvételét. 2010-ben az in-
tézkedést felülvizsgálták és módosították, illetve a második Orbán-kormány deklarálta, 
hogy igen fontosnak tartja az egyházi feladatok erősítését, különösen az oktatási és 
szociális területen. Az Oktatási Hivatal adatai szerint az egyházi iskolákban tanulók 
száma 2010 és 2016 között 81%-kal nőtt. A 2010-es adatok szerint 112 500 gyermek 
tanult egyházi intézményben, 2016-ban a számuk már meghaladta a 204 000 főt. Jelen-
tősen, 69%-kal nőtt az egyházi köznevelési intézmények száma is a 2010/11-es és a 
2015/16-os tanév között. 2017-ben már 95 településen csupán egyházi általános iskola 
működött, 39 településen pedig csak egyház, illetve vallási tevékenységet végző szer-
vezet tartott fenn gimnáziumot. 

Szociális területen a civil fenntartók pénzügyi ellehetetlenülése, illetve az egyházügyi 
törvény szigorítása következtében befogadott, egyházi státuszukat elvesztő szervezetek 
szolgáltatásai kerültek első körben egyházi fenntartásba, így az egyesületté visszami-
nősített korábbi kisegyházak szolgáltatásai is. A kormányzat 2012-ben határozott arról, 
hogy a települési, megyei önkormányzatok által fenntartott gyermekvédelmi intézmé-
nyeket, valamint az idős bentlakásos, fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
otthonait állami kezelésbe veszi. A portfólióban 42 szociális és 126 gyermekvédelmi 
intézmény szerepelt. Bár ekkor még nem volt egészen világos a szakma számára, hogy 
a kormány mit tervez az állami kezelésbe vett intézményekkel, 2014-ben a kormány 
kinyilvánította abbeli szándékát, hogy a korábban államosított intézmények jelentős 
részét egyházi kézbe adja. Az elemzésünkben szereplő egyházak közül a történelmi 
egyházak mindegyike vett át szociális intézményeket 2014 után. A 2017. februári kor-
mányhatározat15 az adott évre 8837 szociális intézményi férőhely egyházi átadását 
irányozta elő, 2018-ra pedig további 21 563 átadását tervezte, és felhívta a nemzetgaz-
dasági minisztert költségvetési források biztosítására a felmerülő többletköltségek 
miatt. A statisztikai adatokat böngészve és a korabeli sajtóanyagokat kutatva azt talál-
juk, hogy nem jelent meg hivatalos információ arról, vajon az előirányzott férőhelyszám-
ból mekkora kontingenst adtak át, de szakmai források több médium számára is meg-
erősítették, hogy a ténylegesen megvalósult átadás-átvétel a határozatban szereplő 
számosság közelébe sem ért. 

15 Egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos 
források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat.
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A szolgáltatások elemzései 
Étkeztetés

Szociális étkeztetés már jóval az önkormányzatiság kialakulása előtt volt Magyarorszá-
gon, szervezett formában az 1970-es években is megjelent. A rendszerváltás utáni idő-
szakban a tanácsi rendszerből önkormányzati gazdálkodásba való fordulat kapcsán a 
kutatások, tanulmányok azt jelzik, hogy a szociális étkeztetés nem fedte le az ország 
egészét sem területileg, sem a népességet, sem a rászorulókat tekintve. Az ellátási igény 
rendre meghaladta az önkormányzatok teljesítőképességét, így szükségszerűvé vált a 
szolgáltatás biztosításának lehetőségét „kiengedni” az állami, tanácsi feladatok közül, 
hogy a nem költségvetési szervek is bekapcsolódjanak az ellátórendszerbe. Ennek egyik 
első lépése a 113/1989. (XI. 15.) számú (az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló) 
MT-rendelet létrehozása volt, amely deklarálta ennek lehetőségét. Ebben az időben a 
nem állami szervezetek részben a hiányzó önkormányzati szolgáltatásokat pótolták, 
részben szélesítették az igénybe vehető ellátások körét.16 Az újonnan belépő ellátók 
azonban alapvetően a bentlakásos ellátás területén kezdtek tevékenykedni, az alapel-
látásban (így az étkeztetésben is) ugyanis még mindig a települési önkormányzatok 
szerepe volt meghatározó. Az Szt. megszületésével, a törvény által megalkotott szolgál-
tatási rendszerbe illesztve az étkeztetés kötelező önkormányzati alapfeladat lett. A 
minden települési önkormányzat számára kötelezően biztosítandó ellátás keretében 
lakosságszámtól függetlenül szükséges azoknak a rászorulóknak legalább napi egysze-
ri étkezést biztosítani, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb ok (fogyatékosság, 
szenvedélybetegség, hajléktalanság) miatt önmaguk, illetve eltartottjaik számára tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek megoldani. A szolgáltatást kijelölt étkezőben, 
házhoz szállítva vagy adagoló konyhán kiadva lehet igénybe venni. Az ellátáshoz való 
hozzáférés szabályait a települési önkormányzat az szt. végrehajtási rendeleteivel össz-
hangban, helyi rendeletben határozhatja meg. A szociális törvény megszületését köve-
tően viszonylag hamar – már a törvény szellemiségében szerveződött étkeztetési formák 
arányát vizsgálva – igen magas (1998-ban 70%-os) területi lefedettség jellemezte a 
szociális étkezést, azzal a kitétellel, hogy az 500 főnél kisebb településeken az alapszol-
gáltatás elérhetőségének aránya lényegesen rosszabb volt. Az alapszolgáltatások bizto-
sításának alakulását nagyban befolyásolta, hogy a központi költségvetés a szociális 
törvény megszületésétől kezdve évről évre változó mértékű inanszírozást biztosított 
ezekhez, és gyakran változtatta a hozzáférés szabályait. Egy, az Állami Számvevőszék 
által végzett 1999-es vizsgálat rámutatott, hogy „míg a feladatmutatóhoz kötött nor matív 
hozzájárulások igénybevételéről utólag az éves beszámoló keretében az önkormányzatok-
nak el kell számolniuk, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok normatívá-

16 Szociális védőháló a régiókban, Miskolc, KSH, 2008.
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ja a lakosság száma után garantáltan megilleti a települési önkormányzatokat, igény-
bevételéhez nem fűződik elszámolási kötelezettség”.17 Ezért a központi költségvetés 
tervezésekor is az előző évi nominálértékek továbbgörgetésével folyt a tervezés, nem 
pedig a tényleges igények felmérése alapján. A problémák másik forrása az önkormány-
zati rendszer önállóságában rejlett. 10 évvel a szociális törvény megszületése után sem 
volt még olyan ellenőrzési rendszer, amely képes lett volna megvizsgálni, hogy az ön-
kormányzatok kötelező alapfeladataik biztosítása érdekében kapott forrásaikat valóban 
az adott feladatra költik-e. Az önkormányzatok gyakran azzal érveltek, ha a szolgálta-
tások színvonala gyengült, hogy azt az egyre csökkenő bevételek okozzák, és az, hogy 
bevezették a korábban az önkormányzatokat megillető, adók formájában befolyó bevé-
telek vissza izetési kötelezettségét. A települések adott évi költségvetésük kialakítása-
kor leginkább a szociális területen alkalmaztak megszorításokat. Tény ugyanakkor, hogy 
1993 és 2000 között a mindenkori kormányzat alapvető célja az államadósság szintjének 
csökkentése, a költségvetés kitettségének mérséklése és az állam izetőképességének 
fenntartása volt, ami az elszabaduló in lációval (a növekvő árakkal és emelkedő bérek-
kel)18 együtt komoly megszorító intézkedések bevezetését is szükségessé tette ez időszak 
alatt (Bokros-csomag, szja-szigorítások, új adónemek bevezetése stb.). 

Mindezeknek ellentmond az étkeztetés igénybevételének alakulása. A napi egyszeri 
meleg étel biztosítása olyan általánosan elfogadott alapszükségletet elégít ki, ami kapcso-
lati, politikai tőkét is jelent. A szolgáltatás elmaradása egy-egy településen alapvetően 
változtathatta meg a potenciális választópolgárok vélekedését, így az önkormányzatok 
döntéshozói saját erőből, társulásos megvalósításban vagy ellátási szerződést kötve civil, 
egyházi szolgáltatókkal a legnagyobb megszorítások idején is biztosították azt. Több 
vizsgált forrás is megerősítette a tényt, hogy a kötelezően működtetendő szociális ellátá-
sok kapcsán megvalósuló mulasztásos törvénysértések (nem biztosítja, bár kötelező 
volna) száma itt a legalacsonyabb. 1995 és 2000 között kis ingadozásokkal 100 000 fő volt 
az étkeztetést igénybe vevők száma, 2000-tól, 2008-ig pedig átlagosan 105 000. 2008-tól 
folyamatos emelkedés mutatkozott az ellátottak számában, 2009-ben már 124 000, 2010-
ben 146 000, 2013-ban pedig 170 000 rászoruló kapta az ellátást. 2017-ben 176 000-re nőt 
az igénybe vevők létszáma. Érdekes adat ugyanakkor, hogy 1995 és 2017 között a téríté-
sidíj-mentesen étkezők aránya mindössze 5-10% között mozgott, az ellátottak nagy több-
sége térítési díj meg izetése mellett étkezett.19 Kapcsolódó terület, ezért mindenképp 
említést érdemel a gyermekétkeztetés fejlesztésére fordított kormányzati akarat és for-
rás. A gyermekéhezés, a leszakadó családok körében tapasztalható szociokulturális hát-
rányok, a depriváció csökkentésére több kormányzati intézkedés is született, de máig 

17 Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon, Esély, 2004/4, 100–110.
18 1988-ban a bruttó átlagkereset 8968 forint, míg 1998-ban 68 718 forint volt, a fogyasztói árindex rendre 
meredekebben emelkedett a bérindexhez viszonyítva. L. Kerényi Kázmér – Szénásiné Matúz Ágnes: Kerese-
tek alakulása a rendszerváltás után, Budapest, KSH, 2001.
19 Szociális statisztikai évkönyv 2017, Budapest, KSH, 2018, 130. 
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tartó hatása annak a kormányzati intézkedésnek volt, amelynek keretében az Országgyű-
lés elfogadta a 47/2007. (V. 31.) OGY-határozatot s az annak mellékletét képező „Legyen 
jobb a gyermekeknek”(2007–2032) kormánystratégiát. A stratégia célja a gyermeksze-
génység csökkentése, a gyermekek esélyeinek növelése. A stratégiához kapcsolódó egyik 
program a gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása volt, melyre az önkormányza-
tok pályázat keretében nyerhettek forrást. 2010-től a kezdeményezés kiegészült a kedvez-
ményes és ingyenes iskolai étkezés feltételeinek kialakításával és az igénybe vevők köré-
nek szélesítésével, s ez a jelenlegi kormányzat egyik kiemelt intézkedése. Míg 2010-ben a 
központi költségvetés 31 milliárd forintot fordított gyermekétkeztetésre, addig 2018-ban 
már 79 milliárd forintot, ebből a nyári gyermekétkeztetés biztosítása 6,7 milliárd forintot 
tett ki. A kedvezményesen vagy ingyenesen étkező gyermekek száma a 2010-es 257 000 
főről 2017-re 627 000 főre növekedett.20 Elmondható tehát, hogy a szociális étkeztetés 
által elért, megközelítőleg 170 000 fő mellett igen jelentős a gyermekétkeztetésben ked-
vezményes/ingyenes keretek között ellátáshoz jutók száma. 

Az Országgyűlés 2007. október 15-én módosította a szociális törvényt, és jelentősen 
átalakította az önkormányzatok kötelező feladatainak rendszerét. A változások érintet-
ték az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a közösségi ellátásokat. A módosítás 
bevezette a kötelező jövedelemvizsgálatot az étkeztetésszolgáltatás esetén, ami 2009. 
január 1-jén lépett hatályba. A döntés azonban – a várttal szemben – nem volt hatással 
az igénybevételek alakulására. Ezt megelőzően az önkormányzatok helyi rendeleti sza-
bályozására bízták a rászorultság mértékének megállapítását.

A vonatkozó évek központi költségvetését vizsgálva csökkenés, majd stagnálás ta-
pasztalható a normatív inanszírozás mértékében. Míg a vizsgált időszak elején 2006 és 
2009 között egyértelműen emelkedett az étkeztetésre biztosított normatív inanszíro-
zás, ezt követően meredek csökkenésbe, majd stagnálásba fordult. A 2010-es költség-
vetés az egy főre biztosított inanszírozás mértékét a 2009-es 91 050 Ft-ról közel annak 
felére, 55 360 Ft-ra csökkentette, ami ezt követően változatlan maradt. 

A szociális étkeztetés költségvetési támogatásának fajlagos összege, 2006–2018 (Ft/
ellátott)21
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A területi ellátás adatait vizsgálva látható, hogy hagyományosan Közép-Magyarországon 
a legalacsonyabb az igénybevevők száma. A Közép-, a Nyugat- és a Dél-Dunántúlon ha-

20 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye, MTI, 2018. szeptember 10. 
21 Saját gyűjtés a vizsgált tárgyévek költségvetési törvényeinek felhasználásával.
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sonló tendenciával emelkedő igénybevételt igyelhetünk meg, átlagosan 11 000 főről 
15 000 főre, ezzel bővülés tekintetében a második. Robbanásszerű emelkedés Észak-Ma-
gyarországon, valamint az Észak- és a Dél-Alföldön volt tapasztalható. Előbbi esetében 
2006-ban még 20 749 ellátott vette igénybe az étkeztetést, 2017-re ez a szám másfél-
szeresre nőtt, az Észak-Alföldön pedig 19 797-ről több mint a duplájára, 45 606 főre. 
A Dél-Alföldön háromszoros bővülést igyelhetünk meg az ellátottak adataiban. 

A szociális étkeztetés igénybevételének területi adatai22 
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Az étkeztetés egyházi biztosításának adatait vizsgálva is folyamatosan növekvő igény-
bevételi tendenciát igyelhetünk meg. A 2010 és 2017 közötti időszak egyértelmű emel-
kedést mutat az egyházi szolgáltatók által ellátottak létszámában: míg 2011-ben 155 
091 összes ellátott közül 19 654 fő vette igénybe a szolgáltatást egyházi szolgáltatótól, 
addig 2017-ben 176 407 főből 52 493. A települési önkormányzatok, a térségi társulások 
és az egyházi szolgáltatások arányát vizsgálva ugyanebben az idősávban szintén növe-
kedés tapasztalható. 2011-ben 130 929 önkormányzati ellátottra 19 654 egyházi igény-
bevevő jutott, ami 15%-os arány, 2017-ben pedig a 118 592 önkormányzati igénybeve-
vőre 52 493 fő, ami már 45,1%-os egyházi arányt jelent. 

A fókuszt a jelen kutatásban részt vevő egyházakra szűkítve az alábbi kép rajzolódik 
ki. A Magyarországi Pünkösdi Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház kivételével 
minden vizsgált egyház 2006-tól már végzett szolgáltatást. 2006-ban összeségében 
1153-as feladatmutató mellett a teljes ki izetett inanszírozás összege 109,4 millió Ft 
volt. Érdekes az összehasonlítás szempontjából az a tény, hogy 2018-ban már 42 257-es 
feladatmutatót jegyzett a nyilvántartás, míg a ki izetett forrás 4,1 milliárd Ft volt. Ez 
harminchatszoros különbség a feladatmutató tekintetében, míg a forrásösszeg vonat-

22 Forrás: KSH.
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kozásában harminchétszeres. A központi költségvetés forrásráfordításának mértéke 
2012-től kezdett meredek emelkedésbe: a kicsivel kevesebb, mint 1 milliárd forint i-
nanszírozási összegről 2 év leforgása alatt 2,5 milliárd forintra bővült, majd 2 év eltel-
tével újabb duplázódás igyelhető meg. A forrásbővülés alakulása egyértelműen kap-
csolódik az egyházak szerepvállalásához. A három adat összevetése (egyházi 
szolgáltatások száma, igénybevétel, forrásösszeg) egyenes arányban emelkedik. 2017-ben 
az ellátások közel felét már egyház biztosította, ami legalább 1,6-szorosával több költ-
séget generál egy önkormányzati ellátóval szemben (egyházi kiegészítő normatíva). 
A szociális étkezéssel megegyező inanszírozás illeti meg a népkonyha-szolgáltatás 
biztosítását. A népkonyha is napi egyszeri meleg ételt biztosít, de osztóhelyen, helyben 
fogyasztással, közvetlenül a rászoruló számára; a csomagolása, kiszállítása tilos. Így 
fenntarthatóság szempontjából szintén kedvező alternatíva lehetett, és sok helyütt 
nemhogy kiegészítette a szociális étkezést, de kapacitásaiban le is körözte. A népkony-
hai szolgáltatás 2018. december 31-ig nem szerepelt a KENYSZI TEVADMIN jelentési 
kötelezettséggel terhelt ellátásai között. Ennek ez év januárjától történő bevezetését az 
is indokolta, hogy 2017-ben a csupán az egyházi szolgáltatók részéről felhasznált for-
rásösszeg meghaladta az 5 milliárd forintot. A népkonyha jelen formájú létjogosultsága 
kapcsán éles szakmai viták dúlnak, tényszerű azonban, hogy különösen egyházi fenn-
tartásban képesek nyereséget termelni egy meglévő szociális étkeztetési portfólióval 
párhuzamosan működtetve. 

A 2018-as igénylési adatok szerint a két legnagyobb kapacitású egyház a Magyaror-
szági Baptista és a Magyarországi Pünkösdi Egyház, melyek külön-külön 1,5 milliárd 
forint forrásösszeget irányoztak elő szociális étkeztetésre. 

Egyházi normatív állami támogatások mértékének alakulása az étkeztetés vonatkozá-
sában
 Magyar 

Katolikus 
Egyház

Magyarországi 
Református 

Egyház

Magyarországi 
Evangélikus 

Egyház

Magyar 
Pünkösdi 

Egyház

Magyarországi 
Baptista Egyház

Magyarországi 
Zsidó 

Hitközségek 
Szöv. 

2007 36 044 109 19 516 218 53 486 667 0 0 42 971 040

2009 97 086 129 84 557 794 95 412 360 12 616 734 1 049 455 34 639 758

2011 169 071 638 243 590 213 104 184 676 226 497 347 65 426 772 35 728 316

2013 231 621 138 812 153 028 144 695 466 561 613 870 355 999 105 29 291 369

2015 261 427 077 849 649 864 151 217 679 930 318 087 1 297 379 111 24 002 627

2017 353 157 224 866 100 433 111 853 791 952 750 328 1 571 337 919 16 984 780

(Forrás: MÁK) 



Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások  57

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

Bentlakásos idősellátás 

A bentlakásos idősellátás a legnagyobb múltra visszatekintő ellátási forma, s talán az 
egyik legmeghatározóbb is az egyházak társadalmi szerepvállalásában. Európa, és azon 
belül Magyarország népmozgalmi helyzete az utóbbi évtizedben különleges hangsúlyt 
kapott, így a médiumok homlokterébe is került. Sok más európai országhoz hasonlóan 
Magyarország népessége is fogyóban van. A KSH demográ iai adatai szerint 2006-ban 
Magyarország népessége 10 076 000 fő volt, 2015-ben 9 855 000, 2018 pedig 9 778 000. 
A nők átlagéletkora 42 évről 44,5 évre, míg a fér iaké 38 évről 40,3 évre nőtt a vizsgált 
időszakban. Míg 2001-ben a 65 év felettiek létszáma 1 544 980 fő volt, addig ez a szám 
2018-ra 1 851 965-re nőtt. Az idősellátással foglalkozó szolgáltatások iránt egyre nö-
vekszik az igény, csak az utóbbi éveket vizsgálva is látható, hogy az ellátásra várók lét-
száma milyen ütemben emelkedett. 
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A vizsgált időszakban 2006 és 2018 között az ellátottak létszáma 50 és 54 ezer fő 
között mozgott. Az idősotthoni elhelyezésre várók létszámáról készült, halmozott ada-
tokat tartalmazó SZGYF-adatgyűjtés jól mutatja, hogy a várólisták alakulása kapcsán a 
legsúlyosabb helyzet Győr-Moson-Sopron megyében, a fővárosban és Pest megyében 
alakult ki: itt 5000 körüli a várakozók létszáma, de a többi megyében is 2000-2500 fő 
várakozott elhelyezésre 2018 decemberében. 

A feladatellátás a kutatásunk keretében kiválasztott egyházak esetében a teljes vizs-
gált időszakban folyamatosan jelen van. A vizsgálat első évében, 2006-ban 7259-es 
feladatmutató mellett a fenntartók 7 milliárd Ft-ot kaptak. Legnagyobb arányban a 
Magyar Katolikus Egyház részesült a forrásból 3870-es feladatmutató mellett 3,7 mil-
liárd Ft támogatásbevétele keletkezett, második a Református Egyház, harmadik az 
Evangélikus Egyház 2039-es, illetve 1059-es feladatmutatóval, 1,4 milliárd, illetve 7869-
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es feladatmutatóval. Nagyobb mértékű inanszírozási forrásugrást bővülő feladatok 
mellett a 2013-es év és az új alapokra helyezett inanszírozás hozott. Ekkor a feladat-
mutató elérte a 10 000-es szintet, a folyósított támogatás mértéke pedig a 10 milliárd 
783 millió Ft-ot. A következő években a mutatószám lényegében pár százas értékű elté-
rést mutat, az egyházak bevételi oldalán egységnyi szolgáltatásért ugyanakkor magasabb 
inanszírozást tudtak igénybe venni: 2015-ben a támogatás 11,7 milliárd, 2017-ben 

12,011 milliárd Ft volt, míg 2018-ban várhatóan 15,2 milliárd forint lesz, igaz, ekkor már 
a feladatmutató is átlépi majd a 12 ezres szintet. Jól látható ugyanakkor az is, hogy az 
állami feladatok átvételénél voltak nyertesek és „csak” haszonélvezők. A Magyar Kato-
likus Egyház 2010 és 2011 között 1000-rel emelte a mutatószáma mértékét, elérve a 
közel 4000-es értéket, és ezzel 1,3 milliárd Ft pluszbevételre tett szert, a hátralévő 7 
évben ezt ugyanakkor mindössze 500 feladatmutatónyi értékkel tudta emelni. A Ma-
gyarországi Református Egyház 2013-ban az előző évi mutatószámot és ezzel a bevéte-
lét is megduplázta. Ezt követően pár év stagnálás következett, majd 2017-ről 2018-ra 
újabb 1000-es értékkel növelte a mutatószámát, ezzel megelőzve a 11 éven át jelentős 
mértékben magasabb adatokat produkáló Katolikus Egyházat. A Református Egyház a 
normatív bevételét 5,3 milliárd forintra növelve az egyházi szolgáltatók között az élre 
állt. A kutatás többi szereplője lassú építkezésen, illetve a meglévő férőhelyek fenntar-
tásán fáradozott az eltelt 12 év alatt. A számok azt tükrözik, hogy a vizsgált egyházak-
nál egy-két nagyobb férőhelyszámú otthon átvétele történt. A Magyarországi Evangéli-
kus Egyház 2017-ben bővült minimális mértékben, ekkor az addigi 1200-1300-as 
mutatószámról 1700-as mutatószámra változott az ellátási kapacitása. A Pünkösdi 
Egyház mutatószáma stagnál, míg a Magyarországi Baptista Egyház fenntartói köre a 
két, több évtizedes múltra visszatekintő bentlakásos otthon mellé 2011-ben és 2012-ben 
hajtott végre bővítést. 

Bentlakásos idősellátás keretében a vizsgált egyházak részére ki izetett normatív támogatás 
alakulása 

Magyar 
Katolikus 

Egyház

Magyarországi 
Református 

Egyház

Magyarországi 
Evangélikus 

Egyház

Magyar 
Pünkösdi 

Egyház

Magyarországi 
Baptista 
Egyház

Magyarországi 
Zsidó Hitközsé-

gek Szöv. 

3 656 618 526 2 172 289 268 1 137 449 842 570 160 08 156 198 863 83 245 277

3 314 666 704 2 668 816 084 1 368 513 191 64 333 289 231 158 039 84 926 705

4 460 235 738 3 104 552 326 1 475 218 567 66 967 171 674 003 139 123 282 339

4 370 961 145 3 742 817 639 1 204 861 008 56 975 418 1 001 202 888 154 724 104

4 656 048 171 4 182 442 435 1 328 958 053 65 664 837 1 091 784 207 171 425 923

4 943 640 030 4 141 182 578 1 406 044 375 75 689 123 985 398 666 173 756 674

(Forrás: MÁK)
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Családok Átmeneti Otthonai 

A családok átmeneti otthona a gyermekjóléti alapellátás átmeneti gondozást biztosító 
szolgáltatási formája, ami a szülő kérelmére átmeneti gondozást nyújt szükség szerint 
az egész család, illetve egyes családtagok és gyermekeik, valamint a válsághelyzetbe 
került várandós anya és születendő gyermeke részére. 

A szülő, vagyoni helyzetétől függően, térítési díj meg izetésére és előtakarékosság 
vállalására kötelezhető. A családok átmeneti otthonában a válsághelyzetbe került vá-
randós anya egyedül, de az élettársával és/vagy férjével együtt is elhelyezhető. A csalá-
dok átmeneti otthona szükség szerinti ellátást biztosít. Az intézményben legalább 12, 
legfeljebb 40 fő együttes elhelyezésére van lehetőség. A gondozás időtartama egy-egy 
család esetében nem haladhatja meg a másfél évet. A családoknak külön lakószobát kell 
biztosítani, de a válsághelyzetben lévő várandós anyákat gyermekük megszületéséig 
(amennyiben férjük/élettársuk nélkül költöznek az otthonba) közös lakószobában is 
elhelyezhetik. A családok átmeneti otthonának biztosítása minden 30 000 főt meghala-
dó település önkormányzata számára kötelező. Az ellátás szerződés keretében vagy 
szolgáltatás vásárlásával is biztosítható. Mint a fentiekből látható, a szolgáltatás célja a 
családok lakhatási krízisének, a fedél nélküliség problémájának megoldása, illetve a 
szociális munka eszközeivel támogatást nyújtani a krízishelyzet megoldása, az önálló 
lakhatás visszanyerése érdekében.  

Az átmeneti lakhatási problémával küzdő, hajléktalanná vált családok számára 1989-
ben nyílt meg az első intézmény Magyarországon. A hőskorban az intézmények kizáró-
lag gyermekeket és anyákat fogadtak, a teljes családok elhelyezésére szolgáló intézmé-
nyek jóval később, 1993-ban nyíltak meg.23 A gyermekvédelmi törvény megalkotásáig 
a hajléktalanellátással foglalkozó intézmények száma folyamatosan emelkedett: 1999-
ben 25 ilyet regisztráltak, 2002-ben pedig már 87 ellátási helyen fogadták a rászoruló-
kat. A hirtelen intézményszám-emelkedéshez az is hozzájárult, hogy a központi költség-
vetés által biztosított normatív támogatás egy főre eső mértéke a 2001-es 455 700 forint/
ellátott összegről 2002-re 539 200 forintra emelkedett, míg 2003-ban az egy ellátottra 
jutó fajlagos összeg már 725 000 forint volt. 2003 és 2010 között az intézmények száma 
147-re emelkedett. Sajnálatos módon többek között a inanszírozás mértékének válto-
zatlanságának következtében az intézmények száma a következő években is stagnált, 
illetve némiképp csökkent, olyannyira, hogy 2018-ban már csak 136 működött. Az in-
tézmények létszámára vonatkozó első országos felmérést az akkor módszertani szol-
gáltatóként működő Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Családok Átmeneti Otthona 
végezte el 2008-ban. A felmérés a rendszerben működő intézmények részleges közönye 
miatt sajnálatos módon nem lehetett átfogó. A KSH adatfelmérésében szereplő 131 ott-
honhoz képest a kijelölt módszertani intézmény csupán108 ellátóról tudott. Az országos 

23 Zombai Tamás: Dilemmák, lehetőségek, Szociális munka a családok átmeneti otthonaiban, Esély, 2014/4.
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felmérés meghiúsulása azért is volt fájó, mivel a gyvt. hatálybalépését követően 2010-ig 
nem készült átfogó kutatás a területről.  

Az ellátott gyermekek számát a létesült intézményekben található férőhelyek számá-
val összefüggésben vizsgálva elmondhatjuk, hogy annak mértéke 2006-ban 5385, 2007-
ben 5387 fő volt, ezt követően pedig 2008 és 2018 között 6000 és 6500 fő között inga-
dozott. Ahogy az alábbi táblázatban is látható, a bemutatott 10 éves periódusban 628 
férőhely létesült az ellátórendszerben. Az ellátottak száma a 2011-es kisebb visszaesést 
követően közeledett a 6500-hoz, sőt 2015-ben megközelítette a 7000-et, majd ezt köve-
tően ismét csökkent. Az igénybevételi adatok arra is rávilágítanak, hogy egy-egy férő-
helyen évenként átlagosan két gyermek/szülő fordul meg, egy másik megközelítésben 
csak a férőhelyek 1/3-án látnak el olyan személyt, aki egy vagy egy évnél hosszabb ideje 
veszi igénybe a szolgáltatást. Az adott tárgyév utolsó napján rögzített ellátotti létszám 
oldaláról vizsgálva a kérdést jól látható, hogy az igénybevétel az évek során végig igen 
magas arányú volt, a férőhelyek legalább 95% telítettségével.

Családok Átmeneti Otthonaiban ellátott gyermekek 
létszámának alakulása24

Év Családok átmeneti otthonaiban
az év folyamán 

ellátott gyermek
engedélyezett 

férőhely
gondozott gyermek, 

december 31.
gondozott szülő, 

december 31.
2008 6167 3385 2075 1435
2009 6167 3566 2086 1385
2010 6189 3799 2161 1386
2011 5962 3900 2249 1520
2012 6240 3899 2481 1590
2013 6263 3885 2322 1513
2014 6482 3967 2318 1466
2015 6938 4041 2408 1503
2016 6404 4009 2453 1468
2017 6566 4013 2457 1405

Az ellátás területi eloszlásával kapcsolatban fontos tisztázni, hogy a működő intéz-
mények közül túlsúlyban vannak a fővárosban és Pest megyében, illetve tágabban a 
Közép-magyarországi régióban működő intézmények. Ebből adódik, hogy az ellátottak 
közel fele is Közép-Magyarországon veszi igénybe az ellátást. Észak-Magyarországon, 

24 Forrás: KSH OSAP.
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az Észak- és a Dél- Alföldön összességében csak a közép-magyarországi ellátottak szá-
mának ¾-e részesül ellásban, a Dunántúlon hozzávetőleg 60%-uk. A gondozásban töltött 
idő az esetek háromnegyedében 7–12 hónap volt, ez az értéket azonban óvatosan kell 
kezelni, hiszen becslések szerint az ellátottak ¼-e az ellátó intézményben megszűnő 
elhelyezését követően nem önálló albérletbe, hanem egy másik otthonba költözik. Már 
a 2010-es évek elején jelezték az ellátórendszer szakemberei, hogy megjelentek az úgy-
nevezett vándorló családok, amelyek nagy földrajzi mobilitást mutatva, akár az országot 
is átszelve vették igénybe az otthonokat. Egy szakemberekkel folytatott 2017-es beszél-
getés során azt is kiderült, hogy a rendszerben számos olyan család van, amely 5 vagy 
több éve él a szolgáltatás nyújtotta lehetőségekkel. 

Területi egység neve 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Közép-Magyarország 2480 2361 2500 2630 2679 2907 2707 2586

Dunántúl 1769 1639 1660 1546 1728 1850 1666 1796

Alföld és Észak-Magyarország 1940 1962 2080 2087 2075 2181 2031 2184

Ország összesen 6189 5962 6240 6263 6482 6938 6404 6566

Családok átmeneti otthonában gondozott gyermekek létszáma területi megoszlás sze-
rint25

A menedék nyújtása, a gyermekek segítése alapvető keresztényi érték, így természe-
tes, hogy az egyházak részéről a vizsgált időszakban is számottevő a szerepvállalás ezen 
az ellátási területen. A MÁK nyilvántartásában szereplő mutatószámok a családok át-
meneti otthona esetében tükrözik az ellátottak számát, hiszen a inanszírozás alapját 
sokáig férőhely szerint határozták meg, így a teljes ellátotti létszám ismeretében jól 
felbecsülhetők az egyházi szerepvállalás arányai.

A MÁK adatbázisa szerint 2006 és 2009 között három egyházi szolgáltató tevékeny-
kedett a területen: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, 
illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház. 2006-ban 364-es mutatószám mellett 360 
millió Ft volt a támogatás összege, ez 2008-ra 444-es feladatmutatóra és 478 millió Ft-ra 
emelkedett. 2009-ben és 2010-ben egy fenntartóval bővült a inanszírozást igénybe 
vevők köre: a Magyarországi Baptista Egyház pápai gyülekezetének fenntartásában 
megnyílt otthon 2009-ben 14-es, 2010-ben 21-es feladatmutató mellett 17, illetve 23 
millió forint forrást vett igénybe. Összességében mindkét évben 453-es feladatmutató 
mellett 530, illetve 497 millió Ft támogatást folyósítottak. 2011-től még egy szereplő 
érkezett a szolgáltatók közé a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

25 Forrás: KSH OSAP.
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A feladatmutatók és a folyósított inanszírozás összegének alakulása 2011 és 2018 kö-
zött26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Feladatmutató 723 930 893 913 946 n. a. 761 1070
Támogatás összege
(millió forint) 839 1,114 895 974 1,057 n. a. 1,045 1,228

A normatív inanszírozás összegének alakulását vizsgálva annak stagnálásáról, csök-
kenéséről, majd pedig a inanszírozási modell változása okán kismértékű emelkedéséről 
számolhatunk be. A költségvetési törvényben szabályozott fajlagos éves összeg mértéke 
2006 és 2009 között állandó mértékű, 700 000 Ft/fő volt. 2009-ben már csak 689 000 
Ft volt a támogatás összege, ezt követően újabb 6 éven át megint állandó volt a hozzájá-
rulás mértéke, azt a kormányzat évről évre 635 650 Ft-ban határozta meg. A 2015-ben 
bekövetkezett – korábban említett – paradigmaváltás kissé javította a inanszírozás 
mértékét, a régi normatívaszámítás szerint ez hozzávetőleg évi 700 000 Ft/fő körüli 
támogatásnak felelt meg. 

Ahogy korábban már jeleztük, az egyházi kiegészítő támogatás mértékét évről évre 
az állami, önkormányzati intézményeknek járó támogatás összegének százalékában 
állapítják meg (l. a inanszírozási modelleket tárgyaló részt). 2015-től ez az arány a 
korábbiakhoz képest igen magas szinten, 70% felett alakult. Ennek ellenére nem nőtt 
jelentősen az egyházi feladatok mértéke. 2018-ra – kismértékű bővülést követően – 1000 
férőhelyre nőtt a kontingens, mely a teljes ellátórendszer kapacitásainak ¼-e. 

A működő férőhelyek területi megoszlását vizsgálva látható a teljes ellátórendszerre 
is jellemző fejnehézség, a Közép-magyarországi régió túlsúlya. 

A működő otthonok földrajzi elhelyezkedése27 
Egyház 
megnevezése

Működési terület 
(megye)

Intézmények 
száma

Magyar Katolikus Egyház Budapest, Pest, Fejér, Szabolcs-
Szatmár-Bereg

6

Magyarországi Református Egyház Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Somogy 

6

Magyarországi Evangélikus Egyház Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest 2
Magyarországi Pünkösdi Egyház Szabolcs-Szatmár-Bereg 2
Magyarországi Baptista Egyház Budapest, Bács-Kiskun, Hajdú Bi har, 

Győr-Moson- Sopron, Veszprém 
11

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület

Budapest, Bács-Kiskun, Komárom-
Esztergom 

6

26 Forrás: MÁK. 
27 Forrás: MÁK, MÜKENG-rendszer.
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A fenti táblából az is látható, hogy a Magyarországi Baptista Egyháznak van a legtöbb 
intézménye, így 2012 óta ez a legmagasabb mutatószámmal elszámoló és legtöbb 
inanszírozási bevétellel gazdálkodó szolgáltató. 2018-ban a inanszírozási bevéte-

le 443,5 millió Ft volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a Katolikus és Refor-
mátus Egyháznak 6-6 szolgáltatási helye van, sorrendjük egyben bevétel szerinti 
sorrend is. 

Nevelőszülői hálózatok
A nevelőszülői ellátást Magyarországon a II. világháborút követően elsorvasztották. Az 
államosított gyermekvédelem keretében hosszú évtizedekig nagy befogadó kapacitású 
gyermekotthonok működtek . „Az 1945 után kialakuló gyermekvédelmi rendszerre a kor-
osztályi részekre szabdaltság volt jellemző. A háromévesnél iatalabb gyerekek csecsemőott-
honba, a 3–6 évesek óvodás-, a 6–14 évesek iskolás-, az ennél idősebbek i júsági otthonba 
kerültek, ha kiemelték őket családjaikból.”28 A kevés meglévő férőhely esetében elképzel-
hetetlen lett volna a nem állami, különösen az egyházi feladatellátás. Változást csak az 
SOS Gyermekfalu-modell megjelenése és meghonosodása hozott az 1980-as évek közepén, 
ahol külhoni forrásokból a nevelőszülői családok kolóniát alkotva, kvázi mesterséges 
„falvakban” nevelik a rájuk bízott gyermekeket, családias körülményeket biztosítva 
nekik, a rendszer avatatlan szeme előtt mégis egy helyen megvalósított, „intézményes-
nek tűnő” ellátást nyújtva. Ezt követően, az 1980-as évek második felében nemcsak a 
kor belpolitikájában, de a gyermekvédelemben is puhultak a viszonyrendszerek. A honi 
gyermekvédelemben végbemenő szemléletváltáshoz nagyban hozzájárult – a kor köz-
kedvelt kifejezésével élve begyűrűzött nyugatról – az emberi jogok, és köztük különösen 
a gyermeki jogok deklarálásának kérdésköre, s az igény, hogy foglalják ezeket a jogokat 
nemzeteken átívelő egyezménybe.

A II. világháborút követően több gyermekjogi mozgalom szerette volna elérni, hogy 
az 1924-es Gen i nyilatkozatot (amely talán a hadifoglyok emberi bánásmód alkalma-
zásával történő fogva tartásának szabályozása kapcsán a legismertebb) egészítsék ki 
egy külön a gyermeki jogokkal foglalkozó résszel. 1948-ban elfogadták az Emberi jogok 
egyetemleges nyilatkozatát, így ez a lépés nem történt meg. Az ENSZ közgyűlésének 
Gyermekek jogairól szóló nyilatkozatának elfogadásáig 1959-ig kellett várni. Ezt köve-
tően az 1970-es években merült fel ismét, hogy a gyermeki jogok egységes, államokon 
átívelő deklarálására és alkalmazására van szükség. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 
1978-as ülésén Lengyelország tervezetet nyújtott be az egyezmény szövegére, s ennek 
hatására az ENSZ gyermekjogi bizottságot hozott létre azzal a célkitűzéssel, hogy a 
gyermeki alapjogokat egységes megfogalmazással és deklarálható módon, nemzetközi 

28 Révész Magda: A gyermekvédelmi alapellátás intézménytörténete Magyarországon, 2. rész, Kapocs, 2007/
5, 27.
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egyezmény keretében fogadják el.29 A 10 éves előkészítő munkát követően 1989-ben 
elfogadott „egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden 
államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fej-
lődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító jogokat”.30 E jogok alapve-
tően három területre vonatkoznak: a védelemhez való jogokra és az ehhez kapcsolódó 
alapvető jogokra, az ellátás és gondozás igénybevételének jogára, illetve a gyermekek 
sorsának fontosabb kérdéseivel, az életet befolyásoló döntések meghozatalával kapcso-
latban a részvétel, vagy ha úgy tetszik, a beleszólás jogára. Az egyezményt a Magyar 
Köztársaság Országgyűlése 1991 őszén rati ikálta, amit az 1991. évi LXIV.31 törvénnyel 
hirdettek ki. Érdekesség, hogy mind a mai napig ez a legszélesebb körben elfogadott 
egyezmény, hiszen mindössze három állam nem rati ikálta. 

Az Egyezmény elfogadása és az abban foglaltak vállalása hazánk részéről alapjaiban 
határozta meg a megújítás előtt álló gyermekvédelmi rendszer szabályozásának iránya-
it, hiszen az 1997-ben megszülető gyermekvédelmi törvény már az Egyezmény szelle-
miségét tükrözte. A rendszerváltást követő években, a gyermekvédelmi törvény meg-
alkotása előtt is köztudott volt, hogy a korábbi gyermekotthonok bázisára épített 
gyermekvédelmi rendszer nem tartható fent sokáig.

Annak deklarálásra, hogy a gyermeknek joga van a családjában nevelkedni, és ha ez 
nem lehetséges, a legrövidebb időn belül vissza kell helyezni oda, illetve ha a családjában 
nem biztosítható az egészséges fejlődése, akkor otthonközeli elhelyezést kell neki biz-
tosítani nevelőszülőnél vagy kis létszámú otthonban, még tovább erősítette a fenntartás 
szempontjából is mindinkább ellehetetlenülő gyermekotthoni rendszer felszámolásának 
szükségszerűségét. A folyamat azonban nem volt gyors. A rendszer felszámolásához 
szükség volt az új személetben szolgáltatást biztosító szakembergárdára, a nagy létszá-
mú intézmények kitagolására, a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatott nevelőszülők 
képzésének (át)kialakítására, toborzásra, a korábbi állami rendszer felülvizsgálatára, a 
demokratikus önkormányzatiság rendszerére való adaptálására, a közigazgatási kér-
dések rendezésére. A jogalkotó már a gyermekvédelmi törvény első változatában is 
deklarálta a nevelőszülők foglalkoztatásának és hálózatba szervezésének lehetőségét. 
Ezt a feladatot a gyermekvédelmi szakszolgáltatás hatáskörébe utalta, azzal, hogy a nem 
állami szervezetek számára is lehetőség nyílik bármely olyan gyermekvédelmi szolgál-
tatást nyújtani, amelyet a jogszabály nem helyez kizárólagosan állami fenntartás alá. 
Így elméletben már 1997-től megnyílt az egyházak számára a nevelőszülői hálózatok 
fenntartásának lehetősége. A nevelőszülői szolgáltatás fejlődése és az ellátórendszeren 
belüli hangsúlyok eltolódása a családközpontú szolgáltatási formák felé azonban időbe 

29 A bekezdésben felhasznált forrás: 20 éves a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény. www.ncsszi.hu/downlo-
ad.php? ile_id=265 
30 https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/ 
31 1991. évi LXIV törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről.
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került. A törvény hatálybalépését követően 8 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az elhe-
lyezési tendenciák megforduljanak. A KSH adatai szerint 2005-ben a gondozásba került 
gyermekek 53%-a nevelkedett nevelőszülőnél. Hivatásos nevelőszülőknél 14%-kal, míg 
hagyományos nevelőszülőknél 24%-kal több gyermek nevelkedett, mint 1998-ban.32 Az 
egyházak ekkor még nem gondoztak számottevő létszámot, ám az ezt követő években 
döntő változások kezdődtek, melyek hatással voltak az egyházakra is. Magyarország 
2004-es európai uniós csatlakozását követően a 2007–2009-es tervezési időszakban 
nyílt először lehetőség nagyobb összegű uniós források lehívására, melyeket humánerő-
forrás- és infrastruktúrafejlesztésekre egyaránt felhasználhattak. A kormányzat széles 
körű szakmai lépéssorozatot indított a gyermekotthonok kitagolására és ezzel párhu-
zamosan a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére. Túlzás lenne ugyanakkor azt állítani, 
hogy a korábban tárgyalt gyermeki jogok érvényesítése lett volna a módosítások egyér-
telmű és kizárólagos célja. A lépések mögött a kormányzat iskális megfontolásai is 
fellelhetők. A megyei Területi Gyermekvédelemi Szakszolgálatok működtetésében álló 
gyermekotthonok fenntartási költségeinek egy-egy gyermekre vetített mértéke egyes 
megyékben akár 75%-kal is magasabb volt, mint a nevelőszülői ellátás bekerülési költ-
ségei. A folyamat olyan eladósodáshoz vezetett, hogy több megyében ellehetetlenültek 
az ellátási körülmények. 2010 végén, 2011 elején több megyei önkormányzat, élükön 
Pest megyével jelezte a szociális szaktárca felé a inanszírozás fenntarthatatlanságát. 

A 2010-es választásokat követő kormányváltás paradigmaváltást is jelentett az ellá-
tórendszerben. A kormányzat egyértelműen deklarálta, hogy közép- és hosszú távú 
szándékai szerint egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az egyházak szerepére a 
gyermekvédelmi szakellátásban, sőt kifejezetten pártolja az egyházi szolgáltatók minél 
nagyobb arányú megjelenését a rendszerben, illetve az otthont nyújtó ellátások fejlesz-
tési irányát egyértelműen a nevelőszülői hálózatok kialakításában jelölte meg, szemben 
a gyermekotthon/lakásotthon típusú elhelyezésekkel. A gyermekvédelmi törvény re-
formja, több más párhuzamos kormányzati intézkedéssel együtt, végül közel két kor-
mányzati cikluson át tartott. Ez idő alatt több jelentős módosítás született. 2013-ban, 
többek között a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatok fenntartását centra-
lizálva, létrejött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Új fogalomként bevezet-
ték a befogadó szülő elnevezést, mellyel a jogalkotó deklarálta, hogy az átmeneti gon-
dozásban foglalkoztatott helyettes szülő, a szakellátásban történő ideiglenes hatályú 
elhelyezés keretében foglalkoztatott nevelőszülő, illetve az átmeneti vagy tartós neve-
lésben gondozott gyermek nevelőszülője ugyanazon tevékenységi forma ellátója, azaz 
otthonába, családias környezetbe fogadja a gyermeket. Mindez azt is előrejelezte, hogy 
a gyermekek elhelyezésének intézményesült formái hamarosan háttérbe szorulnak. 
2014. január 1-jei hatállyal a gyvt. bevezette a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, 

,32 Gyermekvédelem, Statisztikai Tükör, 1. évfolyam, 2007/11., április 16. http://www.ksh.hu/docs/hun/
xftp/stattukor/gyermekvedelem.pdf
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mely egyedi munkajogi feltételeket biztosított a nevelőszülők számára, deklarálva a 
feladat munkajogi értékét, egyedi szabályokat létrehozva a munkaidő, a szabadság, a 
helyettesítés és a szolgálati idő kérdéskörében. Ezzel párhuzamosan előírta, hogy a 0 és 
12 év közötti gyermekek számára a szakellátásában való elhelyezés első számú terüle-
te a nevelőszülői ellátás, azaz csak kifejezetten indokolt esetben lehetséges a gyermek 
gyermekotthoni, lakásotthoni elhelyezése, s már az ideiglenes befogadásnak is lehetőség 
szerint nevelőszülőnél kell történnie. Ezen túl a két kormányzati ciklus alatt a gyermek-
jóléti alapellátást is átszervezték, különös tekintettel a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás összevonására, módszertani felügyeletének átszervezésére. Napjainkban a 
nevelőszülői hivatást a kormányzat által támogatott kampányok népszerűsítik. 

Adataink szerint a közvetlen egyházinormatíva-igénybevétel egészen sokáig nem 
jelent meg a központi költségvetés kiadási oldalán. Ennek több oka van. Az egyházak 
szerepvállalása sokáig rejtve érvényesült, civil szervezeteken keresztül, melyek mögött 
egyházi szervezetek és források álltak. A 2000-es évek második felében aztán az egye-
sületek, közhasznú egyesületek, alapítványok inanszírozásában döntő változás állt be: 
csökkenni kezdett a gyermekvédelmi feladatellátás után járó normatív állami támoga-
tás mértéke, egészen addig, hogy a korábbi 100%-os hozzáférésről először 30%-ra, majd 
nullára zsugorodott. Azoknál az ellátási formáknál, ahol ez a megszorítás nem érvénye-
sült teljes mértékben, ott az alapnormatíva és a tényleges bekerülési költség közötti olló 
kinyílása okozott olyan helyzetet, amely válaszút elé állította a szervezeteket: vagy 
megszüntetik a szolgáltatásaikat, vagy a fenntartói jogokat olyan egyházi szervezetek-
nek adják át, amelyek jogosultak a kiegészítő állami támogatásra.

A korábban már tárgyalt okokból ezzel párhuzamosan a megyei fenntartású gyer-
mekvédelmi szakellátást végző intézmények is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen az 
alul inanszírozottság és a növekvő fenntartási költségek adósságspirálba kényszerítet-
ték őket. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés lépett elsőként, amikor 2008 júliu-
sában a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
és Gyermekotthonai otthont nyújtó ellátást megvalósító intézményeinek fenntartói jogát 
átadta a Váci Egyházmegye számára. Az egyházmegyével szoros kapcsolatot ápoló Ágota 
Alapítvány később nemcsak Komárom-Esztergom megyében, de a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye területén Csongrád megyében, majd Bács-Kiskun megyében is nagy létszámú 
nevelőszülői hálózatot épített ki. Ezeken kívül Pest megyében és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében is szolgáltatnak. A Református Egyház is országos hálózat kiépítésébe fogott, 
ahogy a Keresztény Advent Közösség, de erre az időszakra datálódik a Magyarországi 
Baptista Egyház Bodrogi Gyülekezete által fenntartott hálózat is (mindössze 7 férőhely-
lyel), 2011-ben pedig a Baptista Szeretetszolgálat vette át a Fészek Nevelőszülői Egye-
sület fenntartói jogait.

A fent részletezett paradigmaváltásnak köszönhetően a 2010-es évek minden tekin-
tetben robbanásszerű fejlődést hoztak. A MÁK adatbázisában 2012-ben jelent meg elő-
ször forráskiáramlás közvetlen egyházi működtető felé, a Baptista Szeretetszolgálat 
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Fészek Nevelőszülői Hálózata számára biztosított 537 millió Ft, amely 371 ellátott i-
nanszírozását jelentette. 2013-tól kibővült a kör, hiszen ekkor már a katolikus, refor-
mátus, evangélikus egyházak is megjelentek a Baptista Egyház mellett a normatív 
 inanszírozásban részesülők sorában, s a korábban már hivatkozott egyedi kormány-
döntésnek köszönhetően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület is kedvezménye-
zettek között szerepelt. A regisztrált 4097 feladatmutatóhoz a ki izetett támogatás 
összértéke kicsivel több volt, mint 5 milliárd Ft. 2015-ben tovább bővült a fenntartói kör 
a Magyarországi Pünkösdi Egyházzal, csekély 4-es feladatmutató értékkel. Ekkor az 
elszámolt igénybevétel már 5498-as feladatmutatóra adódott, a ki izetett forrásösszeg 
pedig 8,5 milliárd Ft volt. 2017-ben 9,2 milliárd Ft forrást izetek ki 5922-es feladatmu-
tató mellett, tavaly pedig 9,9 milliárd Ft alap- és kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt 
regisztráltak 6137-es feladatmutató mellett. 

Az igénybevétel alakulását vizsgálva elmondható, hogy legmagasabb férőhelyszámmal, 
így pedig a legmagasabb elszámolt feladatmutatóval a Magyarországi Katolikus Egyház 
hálózatai rendelkeznek, míg a legkevesebb ellátott után járó támogatás a Magyar Pün-
kösdi Egyházhoz került. Az igénybevétel dinamikáját vizsgálva a Máltai Szeretetszolgá-
lat és az Evangélikus Egyház kivételével mindenütt erőteljes növekedés igyelhető meg. 
A Magyar Katolikus Egyház 2013 és 2018 között 792-vel, a Református Egyház 577-tel, 
a Magyarországi Baptista Egyház 354-gyel, míg a Pünkösdi Egyház 338-cal növelte az 
elszámolt feladatmutatók mértékét.

A nevelőszülői hálózatok inanszírozásának keretében elszámolt feladatmutatók 
alakulása, 2013–201833

2013 2015 2017 2018
Magyar Katolikus Egyház 2801 3740 3767 3593
Magyarországi Református Egyház   666 1021 1251 1243
Magyarországi Evangélikus Egyház     53     45     50     46
Magyar Pünkösdi Egyház       0      4     91   338
Magyarországi Baptista Egyház   383   501   564   737
Magyar Máltai Szeretetszolgálat   195   187   199   180

 A KSH adatai szerint 2006-ban 86 gyereket helyeztek el egyházi fenntartású nevelő-
szülői hálózatnál, 2014-ben pedig már 5300-at. Még szembetűnőbb az egyház térnyeré-
se, ha azt vizsgáljuk, milyen arányban oszlanak meg a gyerekek a különböző típusú 
hálózatok között. 2006-ban a gyerekek 0,75%-át, 2014-ben 37,3%-át helyezték el egy-
házi hálózatnál, 2018-ban pedig már közel a felét. 

33 Forrás: MÁK.
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Összefoglalás

Az elemzés célja az volt, hogy betekintést nyújtson a szociális, gyermekjóléti-gyermek-
védelmi szolgáltatások egyes elemei inanszírozásának az alakulásába 10 éves időtáv-
latban, az esetleges sajátosságok bemutatásával. Terjedelmi okokból olyan ellátási for-
mákat választottunk, melyek több egyházi fenntartónál is számosak, illetve illeszkednek 
a kutatás inanszírozását biztosító projekt keretei közé.  

Az adatok elemzése igazolta azt a feltételezésünket, hogy a kormányzati retorika az 
egyházak szociális felelősségvállalásának megítélése kapcsán döntően befolyásolta a 
inanszírozás és a működő szolgáltatások számosságának alakulását. Az az alapvető 

világnézeti különbség, mely az állami feladatok egyházi fenntartó által történő ellátá-
sával, vagy ha tetszik, az egyház és az állam viszonyával kapcsolatosan megjelent 2010 
előtt, illetve azt követően, szintén mérhető változást hozott az egyházi fenntartású in-
tézmények számában, a felölelt szolgáltatások körében. Az egyházügyi törvény szigorí-
tásával, a történelmi és a bevett egyházak „helyzetbe hozásával” 2012 és 2018 között 
minden vizsgált szolgáltatási területen robbanásszerű volt az emelkedés. Mi sem jelzi 
ezt jobban, mint hogy 2018-ra például a házi segítségnyújtás körében a kapacitások 
40%-át, míg az étkeztetés 20%-át egyházi fenntartású szolgáltatók jegyzik, úgy, hogy 
10 évvel korábban elenyésző számban szerepeltek. Ugyanakkor az elemzésben nem 
tértünk ki bővebben arra az aspektusra, amely az egyházi szerepvállalás mértéke kap-
csán fogalmaz meg közgazdasági érveken alapuló kritikát. A két jól elkülöníthető tábor 
véleménye nehezen hozható közös platformra. Az egyházi szerepvállalást ellenző 
tábor legerősebb érve az egyházi fenntartók ellen, hogy azok magasabb inanszí-
rozási mértéke hosszú távon ellehetetlenítheti az egész ellátórendszert, hiszen a 
szolgáltatások növekedésével exponenciálisan emelkedik az állami inanszírozás 
iránti igény (az állami vagy nem egyházi fenntartók inanszírozásának összegét 
100 egységnek tekintve, az egyházi szolgáltatók 170-180 egységnyi támogatási 
összegből működnek, ami hosszú távon fenntarthatatlanná válhat). A másik tábor 
szerint az egyházak, bár magasabb támogatás mellett, egyenletesen, jó minőség-
ben és a rászorulók szempontjából rugalmasabban képesek a feladataikat ellátni, 
tehát a minőség és az alkalmazkodókészség bőven kárpótolja az államot a maga-
sabb költségekért. Mind a minőség, mind pedig a közgazdasági összefüggések kérdé-
sének részletes taglalása túlnőtt volna jelen dolgozat keretein. 

Fontos tanulság ugyanakkor, hogy az egyházi szerepvállalás mértéke nem, vagy csak 
kis mértékben függött a vizsgált időszakban attól, hogy rentábilis lehet-e a vállalt szol-
gáltatás. A 2011-es első hullám keretében tömegével vették át a megváltozott inanszí-
rozási rendszer miatt kispadra került egyesületek, alapítványok, törölt kisegyházak 
szolgáltatásait. Ezek száma nyilván véges volt, mégsem történt visszaesés a megmen-
tésre szorulók eltűnésével. A fejlődés töretlennek bizonyult azokon a területeken is, ahol 
a magasabb inanszírozási összegek ellenére is rá izetésesek a szolgáltatások: ha úgy 



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

70 TANULMÁNYOK

tetszik, előtérbe került az az érték, melyet az egyházi fenntartók képviselnek – a caritas, 
a felebaráti szeretet és a tenni akarás. Nyilván ezek az évek is hoztak vadhajtásokat, 
összességében azonban kevesebb mint 10 év alatt óriási egyházi ellátórendszer épült 
ki, amely stabil működés mellett átláthatóbbnak bizonyult az állami rendszernél. 

Egy további gondolatkísérlet elvégzése is izgalmas volna abban a tekintetben, hogy 
vajon ha nem tarkítják a vizsgált éveket ekkora, sokszor rendszerszintű jogszabályi 
átalakítások, hogyan állna ma az ellátórendszer, milyen arányokat láthatnánk az állami 
és az egyházi szerepvállalást vizsgálva. Egy biztosan látszik: a folyamatos jogszabály-mó-
dosítások bizonyos ellátási területeken (a pszichiátriai, a szenvedélybeteg- és a fogya-
tékosellátás, illetve a gyermekvédelem terén) késleltették az egyházi szerepvállalás 
megerősödését, és korlátozták a meglévő ellátások terjedését, hiszen kiszámíthatatlan-
ná tették egy-egy szolgáltatás középtávú fenntartását. 

A vizsgált szolgáltatások területén megjelenő egyházi ellátók a szolgáltatási piac 
megkerülhetetlen szereplői. Egyes országrészekben és szolgáltatásokban kizárólag 
egyházi fenntartók érhetőek el, így teljes mértékben átvéve az állam szerepét. A nevelő-
szülői hálózatok területén dinamikus növekedés tapasztalható, ahogy az étkeztetés is 
egyre markánsabb egyházi szerepvállalás mellett folyik. Az állam, felismerve az egyhá-
zi szervezetekben rejlő potenciált, a vizsgált időszakban igyekezett szinten tartani, il-
letve nominálértékén emelni a inanszírozás összegét, ezzel némileg ellensúlyozva a 
makrogazdasági hatásokat, az ellátórendszer azonban összességében így is alul inan-
szírozott, illetve nagyok a földrajzi-területi különbségek. Az elemzéshez használt adat-
bázis kiváló alapot jelenthet további kutatások elvégzésére is, hiszen jelen anyag csak a 
felszínét karcolhatta az említett adatbázis tartalmának. 
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 Kozma Judit

FALUGONDNOKSÁG  A VIDÉK
FEJLESZTÉS SZELÍD MÓDSZERE
A Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke vagyok, 
munkajogi státuszom szerint nyugdíjas, de az egyesület életében folyamatosan részt 
veszek, teszem a dolgomat, ahogyan tettem a kezdetektől fogva. A kezdetek számomra 
az 1970-es éveket jelentik, amikor i jú népművelőként belevetettem magamat a felnőtt-
képzés, a munkásművelődés izgalmas feladataiba a körmendi járási művelődési köz-
pontban. Az újabb kezdet a ’90-es évek eleje, amikor engem is elkapott a rendszerválto-
zás lendülete, és szintén Körmenden civil szervezetek alapításába fogtunk a társaimmal: 
Humán Segítők Egyesülete néven szociális tevékenységet és vidékfejlesztést támogató 
szervezetet alapítottunk. Hamarosan „szintet” léptem, és 1996-tól a szombathelyi Re-
gionális Szociális Forrásközpontban folytattam szakmai pályafutásomat. Szociális 
menedzserként rálátásom volt nemcsak a megye, de az egész NYDR-régió szociális ellá-
tórendszerére, a vidék állapotára. A forrásközpontban töltött évek alapozták meg azt a 
szakmai tudást és humán kapcsolatrendszert, amely a mai napig is hatással van a mun-
kámra és az életemre. Emlékezetesek voltak azok a szakmai programok, ahol találkoz-
hattam Göncz Kingával, Ferge Zsuzsával, Talyigás Katalinnal és Szanyi Évával. Ebben az 
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időszakban ismerkedtem meg a falugondnoki hálózattal is, konkrétan Kemény Berta-
lannal. 

1980 – Tanárképző Főiskola, Szombathely – népművelő 
és általános iskolai tanár
1995 – Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészet-
tudományi kar – humánszervező 
2006 – ELTE, TTK – szociális menedzser szakirányú 
képzés 
2002. november – Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi 
Főiskolai kar – szociális szakvizsga

Munkahelyek

1987–1994 – Körmend – családgondozó 
1993 – Körmend – Humán Segítők Egyesülete néven szociális tevékenységet és vidék-
fejlesztést támogató szervezet alapítása 
1996–2002 – Regionális Szociális Forrásközpont Kht., Szombathely – szociális mene-
dzser
2000 – Részvétel a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség megalapításában és 
munkájában
2001–2009 – Falugondnokok alapképzésének szervezése, vezetése és falugondnokok 
oktatása a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség felkérésére
2007 – a Falugondnoki szolgálatok megyéről megyére –1997–2007 című kiadvány
2015 – „A falugondnoki hálózat kiterjesztése a Kárpát-medencében” címmel szakmai 
konferencia szervezése Torockón
2015 – Falugondnokok alapképzésének szervezése a dunántúli megyék részére

A falugondnokság számomra akkor még csak egy munka volt, de a forrásközponton 
belül én koordináltam az akkor még 14 fős Vas megyei falugondnoki csapatot, segítettem 
a falugondnoki egyesület megalakulását – így lettem az egyesület koordinátora és Ke-
mény Bertalan „kezdőcsapatának” tagja. Sok-sok emlékezetes képzés, összejövetel, 
baráti beszélgetés, „gildézés” (a Gilde egy pesti sörcsarnok, ahol Kemény Bertalan tar-
totta csütörtöki „homálybogozásait”) fűződik ehhez az időszakhoz, egészen 2007-ig, 
Kemény Bertalan haláláig. Ezután 2007-ben új szakmai feladattal ismerkedtem: a Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda vezetője lettem a körmendi járásban, már akkor azon igyekezve, 
hogy a falugondnoki hálózatot valahogy a vidékfejlesztés irányába tereljem. Számomra 
egyértelmű volt, hogy Kemény Bertalan szellemiségének megőrzése – a falu megma-
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radásának modellje – a vidékfejlesztésen keresztül vezet. Ennek ékes bizonyítéka és 
elméleti útmutatója a Falugondnokság – a vidékfejlesztés szelíd módszere című kiadvány 
2004-ből, a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség szerkesztésében. HVI-iroda-
vezetői tevékenységem bővelkedett szakmai tapasztalatokban, de nem volt hosszú életű, 
ezért a mai napig azon munkálkodom, hogy a falugondnoki hálózat erőteljesen elmoz-
duljon a vidékfejlesztés irányába. És már itt is vagyunk a XXI. század első húsz évének 
közepe táján, a globalizáció minden átkától sújtva, az elmagányosodástól a környezet-
szennyezésen át a vészterhes koronavírusig. 

Az út, amelyen Kemény Bertalan elindított, 30 évig sikertörténet volt számomra, 
ahogy a falugondnoki rendszer is sikertörténet a magyar szociális ellátórendszer 
történetében. Az útnak azonban még nincs vége, mert az a szükség még mindig fennáll 
a kis falvakban, ami miatt elindult a falugondnoki hálózat kiépülése. „Belőlem a megrá-
zó társadalmi valósággal való kényszerű szembesülés kényszerítette ki a falugondnoki elvet” 
– írta egykoron Kemény Bertalan. Munkám során ma is nap mint nap találkozom a 
megrázó társadalmi valósággal: hosszú még az út, amit meg kell tenni. József Attila 
szavaival: „[…] rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
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 Galambos Katalin – Monostori Katalin 

A CSÖMÖRI KÖZPONT 30 ÉVES 
TÖRTÉNETE

„Azt sem tudjuk még, 
hogy meddig tart ez az utazás, 
meddig száll velünk 
a cél felé ez a vitorlás, 
addig is menni kell, 
azt hiszem, hosszú az út…”1 

– énekelte 1989-ben Demjén Ferenc, s ezzel egy időben Szekeres Erzsébet Csömörön 
nekilátott, hogy iának – az akkor 13 éves Tibornak – felnőttkorára egy olyan helyet 
építsen, ahol emberhez méltó körülmények között élhet, dolgozhat. A Csömöri Központ-
ban jelenleg 111 fogyatékos ember lakik, 50 fogyatékos ember részesül nappali ellátás-
ban, és 540 megváltozott munkaképességű személy dolgozik. Ez a cikk az elmúlt 30 év 
eseményeit, kihívásait és eredményeit sorakoztatja fel, tisztelettel adózva az alapító 
példátlan kezdeményezésének és töretlen kitartásának.

Kulcsszavak: fogyatékos ember, lakhatás, egyenlő esélyek, normalizáció, méltóság. 

Visszatekintve arra, hogy a ’80-as évek Magyaror-
szágán milyen lehetőségeik voltak a fogyatékos sze-
mélyeknek az emberhez méltó életkörülmények 
megteremtésére, a szükségleteiknek megfelelő ellá-
tás igénybevételére, azt látjuk, hogy lakhatásra a 
kórházak elmeosztályai, pszichiátriai intézmények 
és kieső vidékeken lévő kastélyépületek szolgáltak. 
Ezekben az intézményekben a fogyatékos emberek nagyrészt jogfosztottan, „gyermeki 
állapotban”, a társadalom számára nem láthatóan élhettek. A családban élő, felnőttkorú 
fogyatékos emberek helyzete sem volt sokkal előnyösebb. A fogyatékos emberek lakha-
tása, munkavállalása, önálló élethez való joga, esélyegyenlőségének biztosítása érdeké-
ben szülői kezdeményezések indultak el az 1900-as évek végén.2

1 Menyhárt János – Demjén Ferenc: Szabadság vándorai, 1989.
2 Ficsorné Kurunczi Margit: Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek mozgalmának hazai története, 
in Hegedüs Lajos – Ficsorné Kurunczi Margit – Szepessyné Judik Dorottya – Pajor Emese – Könczei György: 
A fogyatékosságügy hazai és nemzetközi története, jegyzet, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009.

1093 BUDAPEST, LÓNYAI U. 19
TEL.: +36 1 217 8100
FA X: +36 1 217 8115
W W W.KE ZENFOGVA.HU
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A Csömöri Központ létrehozása Szekeres Erzsébet nevéhez köthető. Halmozottan 
fogyatékos iát nevelő anyaként az 1980-as években szembesült azzal, hogy a fogyaté-
kos személyek részére nem áll rendelkezésre megfelelő szolgáltatásokat nyújtó intéz-
ményrendszer Magyarországon. Ebből adódóan óriási kihívást jelent a családoknak, a 
szülőknek a fogyatékos gyermekek szakszerű nevelése, fejlesztése, és amennyiben szük-
séges, intézményi elhelyezése olyan módon, ami a hozzátartozók számára is megnyug-
tató és elfogadható, s ahol maga a fogyatékos személy is jól érzi magát. 

Közel 30 éves kitartó munka eredménye az, ami ma Csömörön az Ibolya utcában ta-
lálható. A Csömöri Központot jelenleg két szervezet működteti szoros együttműködés-
ben.

Az Egyenlő esélyekért! Alapítvány fogyatékos személyeknek nyújt szociális szol-
gáltatást, lakhatást, nappali ellátást, fejlesztést, szabadidős programokat Csömörön és 
várhatóan 2020 tavaszától a tápióbicskei TÁPIÓ LAND Központban.

Az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatását vállalja nonpro it tevékenységként. A kft. 
akkreditált munkáltatóként 2020-ban Csömörön 300, további 12 telephelyen 240 meg-
változott munkaképességű személyt foglalkoztatására kapott kapacitásengedélyt.

Alapelvek, célok már a kezdetektől
A Csömöri Központ célja, hogy fogyatékosságtól, betegségtől, szociális helyzettől 
függetlenül minden személy számára biztosítsa a szükségleteinek és igényeinek megfelelő 
korszerű ellátást, számos választható területen a foglalkoztatást, a közösséget, a társa-
dalmi együttlét lehetőségét. A Csömöri Központ felépítése és működése a fogyatékos 
emberek jogainak érvényesülésén, a normalizáció és az inklúzió elvén alapul. A Csömö-
ri Központ kliensközpontú megközelítéssel, megismerve és megkérdezve a szolgáltatá-
sokat igénybe vevő személyeket, rugalmasan szolgáltat a meglévő keretein belül. A 
Csömöri Központ minden fogyatékossági típusból (értelmileg akadályozott, mozgáskor-
látozott, autizmus-spektrumzavarral élő, súlyosan halmozottan fogyatékos, hallássérült, 
látássérült személyek) fogad klienseket, akiknek személyre szabott, egyéni formában 
szolgáltat.

Az egyéni megközelítés teszi lehetővé a halmozott fogyatékossággal, társuló pszichés 
zavarral, mentális betegséggel élő személyek komplex és hatékony támogatását. Annak 
érdekében, hogy a Központ által ellátott fogyatékos személyek az élet minden területén 
egységes szemléletű ellátást kapjanak, a Csömöri Központ munkatársai szoros együtt-
működésben, folyamatos teammunkában végzik tevékenységüket.

A Csömöri Központ munkatársai megfogalmazták, hogy egy olyan országban, társa-
dalomban szeretnének élni, ahol a fogyatékos emberek az állapotuknak megfelelő tá-
mogatásban részesülnek, amelyből kiválaszthatják és megvásárolhatják maguknak a 
legmegfelelőbb szolgáltatásokat.
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A Csömöri Központ története
Előkészületek
1986-ban, 4 éves előkészület után Szekeres Erzsébet fogyatékos gyermeket nevelő szü-
lőként, szülőtársakkal és fogyatékos emberekkel közösen megalapította az Összefogás 
Ipari Kisszövetkezetet. 

Az alapító valami hasonlót érezhetett, mint amit Katona Klári énekelt ugyanebben az 
évben: 

„Mégis vár a nagy találkozás,
bármilyen átkozott csendek hazudják, 
hogy nincsenek csodák.”3

A Csömöri Központ alapítója és megálmodója az előkészületek során, 1982 és 1986 között 
európai és hazai intézményeket tekintett meg, ahol felnőtt fogyatékos személyek számára 
nyújtottak szolgáltatásokat. Az utazások során arra keresett és gyűjtött válaszokat, 
mintákat és modelleket, hogy átgondolja, milyen intézményt tervezzen felnőtt fogyaté-
kos emberek számára. 1983-ban komoly fordulatot vett az elképzelés, és kezdeményezéssé 
nőtte ki magát, mikor a csömöri termelőszövetkezettől 3,5 hektárnyi területet kapott a 
céljai megvalósítására. Felépülhetett a megálmodott otthon, amely a mai napig méltó 
körülmények között biztosít lakhatást, munkavállalást fogyatékos felnőtt személyeknek. 

1984-től elkezdődött az épületek megtervezése, hogy elérhessék jelenlegi formájukat. 
A cél mindvégig az volt, hogy ez a korszakalkotó Csömöri Központ ne hasonlítson a 
Magyarországon akkor működő, a medikális megközelítést, az egészségügyi vonalat 
erősítő intézetekre. Ez utóbbiak a településektől távol estek, nagyon sok fogyatékos 
lakóval. A helyhiány, a hiányos infrastruktúra miatt túlzsúfoltak voltak (10-20 ágyas 
szobák, nem megfelelő eszközök), a fogyatékos személyek emberi méltóságát nem kielé-
gítő lakhatást biztosítva. A szervezet az építkezés megkezdése előtt a munkavállalás 
megszervezését tűzte ki célul. 

Munkalehetőség biztosítása
Az Összefogás Ipari Kisszövetkezet „célszervezeti kijelölést” kapott 1986-ban, vagyis 
védett foglalkoztatást szervezhetett fogyatékos emberek számára. Bár abban az időben 
a normatív támogatást minden szervezet csak év végén kapta meg, a szövetkezet képes 
volt fenntartani magát, sőt további bővítést, lakóegységek építését is tervezték. 

Kezdetben a munkák alapvetően otthon végezhető bérmunkák voltak (dossziéragasz-
tás, -hajtogatás). Ahogy teltek az évek, és a felnőtt élet egyik jellemzője, a munkavállalás 

3 Katona Klári – Demjén Ferenc – Presser Gábor: Nagy találkozás, 1986.
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jól szervezetten zajlott, egyre nagyobb igény mutatkozott a lakhatás megszervezésére 
is, hogy a felnőtt emberek elköltözhessenek a családi fészekből.

A lakhatás megszervezése
1989-től 1991-ig a Szövetkezet lakásokat bérelt Újpalotán, Mátyásföldön, Árpádföldön 
és Cinkotán, hogy olyan fogyatékos személyek is munkához jussanak, akik az ország 
távolabbi pontjain éltek, vagy a lakhatásuk nem volt megoldott. Összesen 22 lakás 
működött ebben az időben 72 lakóval, igény szerint akár 24 órás felügyelettel. Ez a lak-
hatási forma megelőzte a korát, hiszen tudjuk, hogy a lakóotthoni, illetve a támogatott 
lakhatási forma csak jóval később került be a magyar jogszabályokba és gyakorlatba. 
Ebben az időben, ilyen formában a lakhatási szolgáltatásra nem volt állami támogatás. 
A Szövetkezet a védett foglalkoztatásért kapott normatívából, illetve pályázatokból 
tartotta fenn ezt a szolgáltatását. 

A jó működés eredményeként a lakók közül volt, aki később beköltözött a Csömöri 
Központba, mások önálló életet kezdtek. 

Csömörön a Központ építése 1989-ben az első hazai minisztériumi pályázaton nyert 
pénzből kezdődött el. Amint felépült az első nagyobb épület, megkezdődött a lakhatás, 
a munkavállalás és az oktatás (varrás, szövés, vendéglátóipari segéderőképzés) meg-
szervezése.

A Csömöri Központ alaprajza
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Az első épületek

1990-ben befejeződött a Csömöri Központ első ütemének építése, ahol a földszinten 5 
apartman (konyha, fürdőszoba, szoba) kapott helyet, 20 személy lakhatását biztosítva. 
Az emeleten szövő- és varróműhely adott munkát a lakóknak, ezek a mai napig működnek.

1991-ben megépült a „Családcsoport 1” elnevezésű épület, ahol 6 fogyatékos személy 
talált új otthonra. A tervezés során a legfontosabb szempontok az alábbiak voltak: min-
denkinek legyen saját lakrésze, intim tere (saját szoba, fürdőszoba), és a szobák egy közös 
nappaliból nyíljanak, így lehetőséget adva a segítőknek, hogy a nappaliból folyamatosan 
információhoz jussanak a lakókkal kapcsolatban. Az önálló lakóház szervesen kapcso-
lódik a központi épülethez, ugyanakkor saját bejárata van az Ibolya utca felől, így bizto-
sítva az önállóságát. A ház emeletén két szolgálati lakás kapott helyet a segítők számára.

1992-ben megépült a második önálló ház „Családcsoport 2 (Anna Ház)” a „Családcsoport 
1” mintájára, ahová szintén 6 fogyatékos személy költözhetett be. Ahogy a „Családcsoport 
1” épületében, az emeleten itt is szolgálati lakásokat alakítottak ki.

A Családcsoport 1 elnevezésű épület



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

82 GYAKORLAT  TEREP  MINTA

1993-ben elfogadták az 1993. évi III. törvényt a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról, amely immár jogszabályi formában rendezte a fogyatékos személyek szá-
mára nyújtható lakhatási szolgáltatási formákat. Mivel a jogszabályi háttér alapján 
szövetkezeti formában nem lehetett lakhatást szolgáltatni, a Csömöri Központban mű-
ködő Lámpás’92 Alapítvány kapott rá engedélyt.

Látszott, hogy nincs megállás… 1994-ben ezt el is énekelte Hevesi Tamás:

„Ezt egy életen át kell játszani, 
amíg feszül a húr.
Ezt egy életen át kell játszani, 
és még azon is túl.
Ezt egy életen át kell játszani, 
s talán valahol messze, túl a Földön, 
újra-, újra-, újrakezdem majd.”4

Magyarországon az 1990-es évek vége változásokat hozott a fogyatékos személyek 
lakhatásával kapcsolatban. Elindult a lakóotthonok létrehozása először a Soros Alapít-
vány támogatásával, másrészt pályázati források bevonásával megkezdődött a nagy 

4 Presser Gábor – Sztevanovity Dusán: Ezt egy életen át kell játszani, 1994.

A nappali foglalkoztató épülete
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intézmények modernizálása is.5 A Soros Alapítvány Kitagolási Programja 1996-ban indult 
el, 1997-től a program keretében hirdetett pályázatok kiscsoportos lakóotthonok indí-
tását támogatták. Az akkori szervezet is pályázott erre a lehetőségre, támogatást azon-
ban nem kapott.

1998-ben elfogadták Magyarország egyik legfontosabb és sok ország tekintetében 
élenjáró törvényét, az 1998. évi XXVI. törvényt a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról. Ez a jogszabály nemcsak azért volt fontos, mert kimondta, 
hogy minden fogyatékos embernek joga van az egyenlő esélyű hozzáférésre, hanem mert 
itt jelent meg először hivatalosan a lakóotthoni lakhatási forma, amely az 1999. évi 
LXXIII. törvény által került be a már korábban említett szabályozási keretbe.

Habár a forma a Csömöri Központban a törvényben meghatározott elveknek és a 
tárgyi feltételeknek majdnem teljesen megfelelve működött akkor már 7 éve a család-
csoportos lakhatási forma, a lakólétszám miatt (6 személy) – a jogszabályban meghatá-
rozott minimális létszám 8 személy volt – nem lehetett lakóotthonná minősíteni. 

A 2000-es év is meghatározó volt az évek sorában, mert ebben az évben jegyezték be 
az Egyenlő esélyekért! Alapítványt, mely azóta is folyamatosan nyújt lakhatási szol-
gáltatást és nappali ellátást a Csömöri Központban.

2005-ben elindult a nappali ellátás olyan fogyatékos emberek számára, akik a foglal-
koztatásban nem vettek részt. A nappali ellátás fő célja, hogy fejlesztésekkel, foglalko-
zásokkal és mindennapi tevékenységekkel strukturálja az ellátást igénybe vevő szemé-
lyek mindennapjait.

2006-ban megépült a „Családcsoport 3” az önálló családi házak sorában, az Ibolya 
utcában, ahova 8 fogyatékos személy költözhetett be két szintre – a földszinten és az 
emeleten is 4-4 lakóegységbe (szoba, fürdőszoba, előszoba) –, s a jogszabályoknak meg-
felelően lakóotthonként kezdte meg működését.

Mindhárom Családcsoportra már ebben az időben jellemzőek voltak az alábbiak:
–  saját kapuja, bejárata nyílik az utcafrontra, vagyis ilyen szempontból is önálló 

egységként működnek;
–  minden lakónak saját lakóegysége van, ahol biztosított az intim tér;
–  lehetőség van 24 órás felügyeletre, amennyiben arra igény mutatkozik;
–  a Csömöri Központ keretein belül lehetőség van munkavállalásra vagy nappali ellá-

tásra;
–  a Csömöri Központban hozzáférhető egészségügyi ellátás minden lakó számára;
–  a Csömöri Központ folyamatosan szervez szabadidős tevékenységeket, melyeket a 

lakók saját döntéseiknek megfelelően látogathatnak.

5 Radványi Katalin – Regényi Enikő Mária – Csorba János: „Emberhez méltó jobb lakó- és életkörülmények 
nekik is”. Értelmileg akadályozott emberek életminősége és a kitagolás kérdése, Gyógypedagógiai Szemle, 
2013/4.
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Emberi jogi megközelítés

2007-ben Magyarország az elsők között rati ikálta a fogyatékos személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, és hirdette ki saját jogrendszerében,6 amelyben megfogalmazásra 
kerültek azok az elvek és jogok, melyek alapján Szekeres Erzsébet majd’ 20 évvel koráb-
ban elkezdte felépíteni a Csömöri Központot, az első pillanattól igyelembe véve a fogya-
tékos személyek jogait, az egyenlő esélyű hozzáférhetőséget, a választás és a döntésho-
zatal jogát. 

Gyermekek – a jövő zálogai
A Központ fontos alapelve, hogy az élet minden területén egyenlő esélyt biztosít a fo-
gyatékos emberek számára. Így az elindulást követően és azóta is lehetőséget ad a fo-
gyatékos személyeknek párkapcsolatra, házasságra, gyermekvállalásra. 

Magyarországon sokáig csak a Csömöri Központban volt lehetőségük a fogyatékos 
iataloknak, hogy gyermeket vállalhassanak. Az elmúlt 30 év során 27 gyermek született, 

akik lehetőséget kaptak, hogy szüleikkel együtt nőjenek fel, igény szerinti támogatás 
mellett. Az évek során több alkalommal is kapott otthont és esélyt olyan szülőpár a 
Központban, akiknek gyermeke amúgy állami gondoskodásba került volna. A családok 
közül később sokan önálló életet kezdtek, vagy az itt felnőtt gyermekek szüleiktől elköl-
tözve kezdhették meg életüket, míg szüleik számára az intézmény továbbra is biztosít-
ja a lakhatást.

A Csömöri Központban élő gyerekek a körzeti iskolákba, óvodákba járnak – szüleik 
tartják a kapcsolatot a pedagógusokkal, részt vesznek a szülői értekezleteken –, és 
osztálytársaik a szülinapi bulijaikra a Központba jönnek

Egyedülálló jó gyakorlat a lakhatás 
megszervezésére – integrált ház

2007-ben Magyarországon és talán Európában is egyedülálló lakóegység épült fel az 
Alapítvány területén, önálló társasházként működve, 15 lakással, saját bejárattal a Viola 
utca felől, ahol olyan családok vásároltak lakásokat, amelyek fogyatékos felnőtt személyt 
nevelnek, és nem szeretnének külön költözni, vagy olyan fogyatékos felnőtt emberek, 
akik önállóan akarnak élni. A házban az Alapítványnak van egy szolgálati lakása, hogy 
az ott dolgozó segítő bármikor támogathassa a lakókat.

6 A 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcso-
lódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
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Pályázati lehetőségek – folyamatos növekedés

2009-ben megépült a „Velux Ház” a Csömöri Központ székhelyén, a dán Velux Alapítványok 
támogatásával. Az épület kétszintes, az emeleten 12 lakóegységgel 12 fogyatékos személy 
számára, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonaként, a földszintre pedig beköl-
tözött a korábban 4 évig a központi épületben működő 50 fős nappali ellátás, 4 csoport-
szobával.

Tovább épültek a házak, pályázati forrásokból bővült a Csömöri Központ. 2010-ben 
megépült a négyemeletes „Tibor Háza” – Szekeres Erzsébet, az alapító iáról elnevezve 
– az Essl Alapítvány támogatásával, ahová első körben három emeletre 25 fogyatékos 
személy költözhetett a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona keretében. 

2015-ben munkahelyteremtő pályázat segítségével elkészült a „MUTE-épület”. Ez a 
ház is kétszintes, a földszinten bontó-, kerámiafestő, kerámiaöntő és seprűkészítő mű-
hellyel, forráshiány miatt azonban az emelet még nincs kész. 

„Tibor Háza” 
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Jogszabályi változások, új lakhatási formák

2017-ben a jogszabályi környezet változásait követve a szervezet elindította a támoga-
tott lakhatások engedélyezését. A korábbi „Családcsoport 3” lakóotthoni formája támo-
gatott lakhatássá alakult „Ibolya Ház” néven. Ugyanettől az évtől a „Tibor Háza” támogatott 
lakhatás formájában biztosítja tovább a lakhatási szolgáltatást 25 személy részére, to-
vábbá egy másik telephelyen, Kistarcsán megkezdte működését a „Kistarcsai Esély Ház”, 
amely 6 fogyatékos személy számára biztosított támogatott lakhatás szolgáltatást.

2019 is nagy változásokat hozott a Csömöri Központ életében. A „Tibor Háza” támo-
gatott lakhatás létszáma 10 fővel bővült, jelenleg 35 fogyatékos személy lakhatására 
van engedély. A növekedés mellett a fenntarthatóság érdekében racionális döntést kel-
lett hozni, így a „Kistarcsai Esély Háza” bezárása mellett döntöttek: innen volt olyan lakó, 
aki saját otthonába költözött, és volt, akinek a Csömöri Központ épülete ad otthont.

A jövő
A 2020-as évnek is nagy lendülettel kezd neki az Alapítvány. A tavasz folyamán 
Tápióbicskén, Magyarországon egyedülállóan olyan támogatott lakhatást biztosító szol-
gáltatási egység nyílik – TÁPIÓ LAND Központ elnevezéssel –, ahová minden lakó állami 
gondoskodást nyújtó intézményből költözik. Egyedülállósága abban rejlik, hogy a támo-
gatott lakhatási forma mellé a fogyatékos iatalok számára képzési és munkavállalási 

A „MUTE-épület”
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lehetőséget is biztosít a szervezet. Magyarországon az állami gondoskodásban felnőtt 
fogyatékos emberek lakhatási, munkaerőpiaci és hosszú távú életvezetési esélyei nagyon 
rosszak. Ezek a iatalok általában ugyanazt az utat járták be életük során: újabb és újabb 
intézetekbe kerültek, majd szerencsés esetben valamelyik nagylétszámú intézményben 
kaptak végleges elhelyezést, ahol önálló életre vagy munkavállalásra kevés lehetőségük 
volt. Bár az elmúlt években Magyarországon megerősödött a nevelőszülői hálózat, a 
fogyatékos gyermekek ritkán kerültek családokhoz, illetve 23. életévüket betöltve nem 
áll rendelkezésükre megfelelő lakhatási szolgáltatás. A Csömöri Központ már az első 
lakók befogadásakor úgy határozott, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő személyek 
között legalább 50%-ban legyenek olyan felnőttek, akik a gyermekvédelem rendszeréből 
kikerülve hátrányos helyzetben vannak. A célcsoportra vonatkozóan komoly tapaszta-
latokkal rendelkezik a Csömöri Központ, ezért is fogalmazódott meg az új egység legfőbb 
céljaként, hogy lakhatási, képzési és munkaerőpiaci lehetőségeket biztosítson azoknak 
a iataloknak, akik a legnehezebb helyzetben vannak, így is támogatva, hogy később 
akár önálló életet is élhessenek. 

Befejezésül álljon itt stílusosan és emlékeztetőül A Pál utcai iúk című musical egyik 
betétdalának szövege:

„Nagy a világ, az égig ér,
de van ez a föld, ami kezünkbe fér.
Itt nevet a nap sugara ránk,
rajzol egy pályát a deszkapalánk.

És a tér, és a nyár, és a fák, az akác,
és a kert, és a ház, és a házból a srác,
te meg én, ugye szét soha nem szakadunk,
gyere, mondd, hogy a grund mi vagyunk!

Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el,
legyen szabad a grund!
Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely,
vagy egyszer belehalunk!” 7

7 Dés László – Geszti Péter: A Pál utcai iúk – Mi vagyunk a grund!, 2016.
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Hadnagy József

AZ ELÉGEDETLENSÉGTŐL 
A KONSTRUKTÍV TÁRSADALMI 
RÉSZVÉTELIG
Közösségfejlesztés az egri Szala városrészben

Bevezetés
Társadalmi részvétel és közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés fontos célja (Vercseg, 2005) a társadalmi részvétel erősítése. A 
társadalmi beágyazottság cselekvő, önmaga sorsát aktívan irányítani képes, a társadal-
mi folyamatokba bekapcsolódó egyént és közösséget feltételez, ily módon valósulhat 
meg a partnerség, az együttműködés, és így jön létre a közösség, ahol az egyének egyszer 
adnak, máskor pedig elfogadnak. Szolidárisak, és közben megélik egyéni méltóságukat. 
Az elszigeteltség, a kirekesztettség nem csupán izikai értelemben lehet jellemzője egy 
közösségnek. A döntésekből, a társadalmi tervezésekből, a magunk képviseletéből való 
kimaradás egyfajta láthatatlan pszichológiai elszigeteltséget is létrehoz, melyet az adott 
közösség esetleg fel sem ismer. A közösségfejlesztési folyamat során történő együttes 
cselekvések során azonban a társadalmi részvétel tanulható. 

Charlie McConnell (1992) szerint a közösségfejlesztés céljai között szerepel a közös-
ségek erősítése, az élet minőségének javítása és egyenlő esély biztosítása ahhoz, hogy 
mindenki részesedhessen a társadalmi fejlődés előnyeiből.

A közösségek tagjai közül azonban nem mindenki ismeri fel ezeket a lehetőségeket, 
amit a szakember nem is várhat el. Ezért törekszünk rá, hogy a közösség tagjai tájéko-
zódjanak a közös munka céljairól, eredményeiről, nehézségeiről, annak folyamatáról. 
Így minden tag valamilyen módon bekapcsolódik a közösségfejlesztésbe, ám ennek 
mértéke erősen eltérő. A siker egyik kulcsa, hogy a közösségfejlesztő szakember legyen 
képes olyan tagokat is bevonni, akik a közösség meghatározó, véleményformáló embe-
rei, hiszen az ő szavaik és tetteik legitimizálják a fejlesztési folyamatot, a problémameg-
oldást. Ők lesznek azok, akik mozgatják, behívják, értesítik, szervezik a közösségüket, 
s akiknek köszönhetően a folyamat későbbi szakaszában a közösségfejlesztő szakember 
egyre inkább kivonulhat a közösség életéből. Addigra a közösség megtanulja a társadal-
mi részvételt gyakorolni, s az aktív magnak köszönhetően önállóan működtetni, moti-
válni a közösséget. Ebben a tanulmányban egy közösségfejlesztési folyamatot mutatunk 
be, melynek eredményeként a közösség sok esetben elérte a kitűzött célokat. Tagjai a 
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saját kezükbe tudták venni az irányítást, felelősséget vállalva magukért és a környeze-
tükért. Megtapasztalhatták, milyen érzés, ha a döntéshozókkal egy asztalhoz ülve konst-
ruktív módon tudják az érdekeiket képviselni, s ily módon kialakul a partnerség, mely-
nek során azonos érdekek mentén minden fél számára előnyös döntéseket hoznak.

A közösségfejlesztés helyszíne: a Szala
Ez a környék Eger belterületén, az északi városrészben található, három utcából álló, a 
város szövetébe szervesen illeszkedő, ám igen magas szegregációs mutatójú terület. A 
város ’70-es években jellemző terjeszkedése során ez a rész az északi lakótelep megépü-
lésével is kimaradt az infrastrukturális fejlesztésből. A területet „városi telepszerű kör-
nyezet”-ként azonosította az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapelvei mentén 2012–
2020 közti időszakra megalkotott terv, „A Szala Komplex Fejlesztésének Akcióterve 
2012–2020”. (Forrás: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakmai anyaga, 2020.)

A Szala-telepet alkotó három utca – az Árnyékszala utca, a Verőszala utca és a Rudivár 
utca – szerves egységet alkot, így a közösségfejlesztésben ez a terület került a fókuszba. 
A fent hivatkozott Akcióterv 2012-ben a lakosság összetételére vonatkozóan az alábbi-
akat tartalmazza: a Rudivár utcában 10 lakásban 50 fő, a Verőszala 228-as számától a 
Szala végéig tartó utcarészben 40 családban 150 fő, az Árnyékszala utcában 8-10 csa-
ládban 40 fő él. Ez az adat 2020-ra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének 
szakmai beszámolója alapján az alábbiakban módosult: rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek száma 124 fő, akik közül 18 hátrányos helyzetű, 
és 106 halmozottan hátrányos helyzetű. A 12 év alatti gyermekek száma meghaladja a 
140 főt. A 3H-s gyermekek 44 családból kerülnek ki, míg a hátrányos helyzetű gyerme-
kek 11 családhoz tartoznak. Gyermekjóléti ellátásban 37 család érintett.

Ezekből a számokból látszik, hogy 2020-ra a gyermekek száma 2012-höz képest 
jelentősen megnőtt, így a lakosság száma is közel 450 főre emelkedett. A számok 
pontatlanságának oka az óriási fluktuáció. Ciklikusan változik a Szalában lakók száma, 
jellemző a környező településeken élő rokonok befogadása és kevés négyzetméteren 
sokak együttélése.

Ehhez az adathoz járul hozzá a lakások minősége: túlnyomó részt komfort nélküli, 
lerobbant, kis – 80 négyzetméter alatti – alapterületűek. Az ingatlanok döntő többsége 
magántulajdonú, csak két lakás önkormányzati, de azok is felújításra szorulnak.

A közmű kiépített, az utak azonban a közösségfejlesztés megkezdésekor rossz álla-
potban voltak. A szilárd útburkolat jelentős része közlekedésre alkalmatlan volt mind a 
járművek, mind a gyalogosok számára. Nincs mindenütt közvilágítás, és az itt élők 
szociális helyzetük miatt áramlopásra kényszerülnek, ami nagyon veszélyes.

A lakók iskolai végzettsége alacsony, többségük a 8 általánost sem fejezte be, így a 
munkaerőpiacon hátrányban vannak. Sokuk munkanélküli, ezzel párhuzamosan magas 
a feketegazdaságban való részvétel is.
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Összességében az alábbi problémák jellemzik a Szalát:
– az aktív korú lakosság és az inaktívak is alacsony iskolai végzettségűek;
– a családokat a napi megélhetés is kihívások elé állítja;
– alacsony, vagy inkább a nullához közelít a továbbtanuló iatalok aránya;
– a Szalában található ingatlanok tulajdonjoga rendezetlen, ami más problémákat is 

erősít (lakhatás, szemétszállítás, közszolgáltatások [illegális] igénybevétele);
– magas a betelepülők aránya, akik eltérő viselkedési kultúrát hoznak a közösség 

életébe;
– drogterjesztés, drogfogyasztás az utcán;
– a drogterjesztőknél megjelenő vásárlók a területen használják a kábítószert, s a 

szerek hatása alatt viselkedésükkel rémületet okoznak;
– díjhátralék miatt a családok tagjai illegális cselekményeket követnek el;
– a Szalán élők a társadalomból kirekesztve érzik magukat;
– rengeteg a szemét a Szalán átfolyó patakban és az utcákon, mivel máshonnan is ide 

hordják a szemetet az illegális szemétlerakók.

 
        Illegális szemétlerakás az utcákon Járda híján gyalogosközlekedés 
 az „úttesten”

Ezek a konténerek sok szemetet képesek elnyelni
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A fentiek bemutatása alapján párhuzamba állíthatjuk a Henderson (2007) által leírt 
társadalmi kirekesztettséggel küzdő közösségeket a mi közösségünkkel. A szerző az 
alábbi jellemzőket írja le e közösségeknél:

– az elnyomottság érzése, ami abból is adódik, hogy ezeket a közösségeket az állami 
szervezetek évek óta elhanyagolják, háttérbe szorítják;

– szegénység és munkanélküliség;
– a kon liktusok magas száma a közösség tagjai, az újonnan érkezők és a közvetlen 

szomszédságba tartozó más közösségek között;
– az elszigeteltség érzése, mely a lakóhely elhelyezkedéséből is adódik, de összefüg-

gésben van azzal is, hogy a hivatalok elhanyagolják az itt lakókat;
– szegényes lehetőségek a kulturális és a sport-, illetve szabadidős javak fogyasztása 

tekintetében;
– a közösségi szolgáltatások hiányos jellege (nincs segítség, vagy ha van is, nem elegen-

dő).
A fentiekből is látszik, hogy a terület fejlesztése nem lehet csak az adott városrész 

ügye, hiszen a Szalán élők egri lakosok, s az ő felemelkedésük vagy nehéz sorsuk hatás-
sal van a tágabb környezetre is, a helyzet javulására vagy a problémák sokasodására. 
Így a Szala városrész közösségfejlesztési folyamatát a kezdetektől „egri ügyként” de i-
niáltuk a döntéshozók, a szervezetek és Eger lakossága előtt is.

A közösségi munka kezdete; a felkérés
A közösségfejlesztő többféle módon kerülhet kapcsolatba a közösséggel. Érkezhet fel-
kérés magától a közösségtől – ami elég ritka –, vagy a közösséggel kapcsolatban lévő, az 
ő életükre hatással lévő szervezettől, fenntartótól, önkormányzattól. Egy másik módja 
a kapcsolat létrejöttének a közösségfejlesztő döntése: valamilyen oknál fogva a kivá-
lasztott közösséggel felveszi a kapcsolatot, és elkezdik a közös munkát. Vercseg (2001) 
szerint a helyi cselekvés ideális előfeltétele egy felkérés, mely a közösség felhatalmazá-
sára az adott közösség életét meghatározó hivatal vagy önkormányzat részéről érkezik. 
Ez a későbbi anyagi ellenszolgáltatás miatt is lényeges – bár nem a legfontosabb oldala 
a közösségfejlesztő tevékenységnek –, hiszen a szakember által rendelkezésre bocsátott 
tudás értéke és annak ellentételezése is fontos kérdés, illetve a helyi fejlesztésnek lesz-
nek olyan anyagi szükségletei, amelyeket a közösség magától nem biztos, hogy elő tud 
teremteni, ezért kell forrásokkal rendelkezőknek is bekerülniük a közösségfejlesztés 
kapcsolati hálójába, akkor is, ha nem ők a felkérők.

A tanulmányban szereplő folyamatot 2018-ban kezdtük el Ludányi Ágnes kollégámmal. 
A helyi közösség életterében felépített Közösségi Ház vezetője – aki egyébként a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat egri irodájának vezetője – kért fel rá minket. A felkérést 
több megkeresés is megelőzte, de mivel korábbról tudtuk, hogy közösségfejlesztési 
címszó alatt folyt már a területen intervenció, nem akartuk vállalni. Az utolsó felkérés 
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és a telefonból is érzékelhető „Cry for Help” segélykiáltás azonban olyan erővel ért min-
ket, hogy gondolkodás nélkül igent mondtunk.

Egy balszerencsés, szakmailag is megkérdőjelezhető „lakossági fórum” után az egyik 
hivatal olyan drasztikus intézkedésbe kezdett a Szalában, ami sok ott élő lakost segély-
kérésre sarkallt, s ezzel az áradattal nem tudott mit kezdeni a Közösségi Ház szakem-
bergárdája. Elfogadtuk a közös munkára történő invitálást, és belekezdtünk a közös-
ségfejlesztésbe.

A közösségfejlesztés folyamata
Tájékozódás, meg igyelés

Először is ellátogattunk a Szalába, megszólítottuk az utcán járó embereket, meg igyeltük 
a mindennapi életet. Eljutottunk a Közösségi Házba is, ahol a családsegítő szakembe-
rektől megkérdeztük, kik a közösség hangadói. Találkoztunk egy véleményformáló 
személlyel, aki segédmunkatársként dolgozott a Közösségi Házban, s a vele folytatott 
beszélgetésből és telepi meg igyelésekből képet alkothattunk a közösségről s az itteni 
problémákról. A következő lépésben ezt a képet össze kellett vetnünk az ott élő emberek 
vélekedésével. 

Interjú
A Házban dolgozó segédmunkatárssal – aki az ott élő roma közösség egyik kulcsembe-
re volt – felvettünk egy, a közösségfejlesztés módszertanából ismert típusú interjút 
(Vercseg, 2004, 27). Ez az irányított beszélgetés feltárja az adott személy viszonyulását 
saját közösségéhez, lakóhelyéhez, s az illetőnek a megoldásba való bekapcsolódására 
irányuló hajlandóságáról is képet ad (Milyen itt élni? Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz 
az itteni életben? Min változtatna, ha rajta múlna? Bekapcsolódna egy olyan fejlesztő 
folyamatba, mely a közösség életére hatással lehet?) Az interjúalany a feltett kérdések 
kapcsán elgondolkodik a közösség állapotáról, s a beszélgetés végére készen áll az aktív 
tevékenységre is. Az interjú végén megkértük, ajánljon egy olyan közösségi tagot, akit 
szintén megkeresnénk, és kikérdezhetnénk. (Kit ajánlana, akivel ezekről a kérdésekről 
elbeszélgethetnénk?) Az interjú során előfordulhat, hogy a kérdezett az ismerősét, ba-
rátját, rokonát ajánlja, ezért felhívjuk a igyelmét, hogy olyan embereket keresünk, akik 
szívükön viselik a közösség sorsát, és tenni is akarnak érte. Így jutottunk el a következő 
interjúalanyunkhoz, majd az utána következőhöz, azaz kézről kézre adtak minket a 
közösség tagjai. Az interjúk szervezése és a beszélgetések két hétig tartottak, és nyolc 
személyt sikerült így megismernünk. Az újabb interjúalanyok már úgy jöttek be a Kö-
zösségi Házba, hogy az „emberek azt beszélik, valami elindult a Szalában”. Az együtt-
működés lehetősége lázba hozta a közösséget. A nyolc kikérdezés után egy újabb inter-
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júkör elindítása túl sok időt vett volna igénybe, amit már inkább a közösségi aktivitásra 
szántunk volna, így arra a döntésre jutottunk, hogy továbblépünk a folyamatban, s 
meghirdettünk egy lakossági fórumot. A beszélgetés végén minden interjúalanytól 
megkérdeztük, eljönne-e egy olyan nyilvános beszélgetésre, ahol a felmerült problémák-
ról, érzésekről beszélgetnénk. Így előre tájékozódhattunk, hogy az első körbe bevont 
véleményformálók közül kikre számíthatunk egy nyilvános beszélgetés esetén. Az aktív 
mag létrejöttének ez volt a kiinduló lépése. A megkérdezettek mind jelezték, hogy ott 
lesznek a fórumon.

Nyilvános beszélgetés. A fórum
A fórumra minden szalai lakost meghívtunk egy olyan szóróanyag segítségével, melyben 
az őket érintő céljainkat részleteztük, s hogy erről velük közösen szeretnénk tovább 
gondolkodni. Egy motiváló mondat is szerepelt a meghívóban: Tegyünk együtt egy él-
hetőbb Szaláért!

A meghívót alá is írtuk. Bár tudtuk, hogy még sokan nem ismernek bennünket, a 
megelőző két hét alatt már sokakkal találkoztunk az utcán, s az interjúalanyok is be-
széltek a közösségben rólunk. A meghívókat szórólapok, plakátok formájában is közzé-
tettük.

A fórumra több mint hatvanan jöttek el, vagyis az ott élő lakosság közel tíz százaléka. 
Megtöltötték a Közösségi Házat. 

Az első nyilvános lakossági fórumra gyülekezünk

A meginterjúvolt tagok közül csak hatan jelentek meg. Bár korántsem volt biztos, hogy 
az interjúalanyok az aktív magba fognak tartozni, tudtuk, hogy véleményformálóként 
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fontos a jelenlétük és a fórumon betöltött szerepük. A fórumon természetesen nem adtuk 
ki az interjúba bevont tagok személyazonosságát, a feltett kérdések mentén azonban 
tematikusan bemutattuk az interjúk során szerzett információkat, s a jelenlévőket kér-
tük, hogy re lektáljanak rájuk. Szenvedélyes diskurzus alakult ki, melynek dinamikáját 
az alábbiak jellemezték:

– igen magas érzelmi intenzitás (nagy volt az elégedetlenség és a csalódottság);
– egyszerre akart beszélni mindenki, ami irányítás nélkül káoszba torkollhatott volna;
– a jelenlévők azonnali megoldást követeltek a problémákra;
– hibáztató, a felelősséget másokra hárító hozzáállás.
Már ezen a fórumon kirajzolódott egy aktív csapat, melynek tagjai sűrűn hozzászóltak, 

s akiknek a szavára a közösség láthatóan oda igyelt. A beszélgetés során mindenki biz-
tatása és elismerése mellett fontos volt az ő megerősítésük is. Az interjúalanyok közül 
néhányan itt is átfedésben voltak az aktívabb tagokkal. A közösségfejlesztés e szakaszá-
ban az interjús tapasztalatok mellett a fórumon megjelenő aktivitás is jelzi az aktív mag 
potenciális tagjait. Ezt fel kell ismerni és kommunikációs eszközökkel, gesztusokkal 
biztatni őket. 

Két fórumra volt szükség, hogy mindent megbeszélhessünk, de a második meghirde-
tése már sokkal egyszerűbb volt, hiszen az elsőnek a sikere aktivizálta az embereket. 
Az első fórumról úgy engedtük el a tagokat, hogy vigyék a hírét a többieknek az itt fel-
merült témákról, és hívják meg őket a következő időpontra. 

A második fórumra is hasonló létszámban érkeztek a tagok, s többen beszámoltak 
arról is, hogy szomszédaikat is igyekeztek elhívni. Ez alkalommal végigtárgyalhattuk 
az interjúkban felmerült problémákat, s jött egy nagyon fontos lépés. Elmondtuk a meg-
jelenteknek, hogy a közösség többi tagjának a véleményére is kíváncsiak vagyunk, amire 
az ún. ajtótól ajtóig kérdőív a legalkalmasabb. Ennek elkészítéséhez kértünk segítséget 
a tagoktól. Az aktív mag kialakulásának ez a momentum fő meghatározója volt.

Az ajtótól ajtóig kérdőív elkészítése
Ennek a második fórumnak a végén megkértük a résztvevőket, hogy aki részt venne a 
kérdőív kidolgozásában, az maradjon itt. Tízen maradtak, köztük négy korábbi interjú-
alany, hatan pedig olyanok, akik a fórumokon kapcsolódtak be a fejlesztési folyamatba.

A közös alkotás élménye, az együtt gondolkodás hihetetlen aktivitást és elköteleződést 
alakított ki a tagokban. Együtt alkottuk meg a kérdőívet, melynek eljuttatásában is 
azonnal szerepet vállaltak. Fénymásolás után a tíz fő 250 kérdőívet kézbesített a ház-
tartásokba, ebből 236-ot juttattak vissza a Közösségi Házba, ami óriási siker és megerő-
sítés volt a tagok számára. A nagy közösségen belül létrejött egy olyan szerveződés, 
amelynek tagjai elkötelezettek a közösségfejlesztés iránt, várják a következő lépéseket, 
s a fórumokon tanúsított viselkedésük és a kérdőívvel folytatott munkájuk során kie-
melkedtek a közösség többi tagja közül. 
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Az ajtótól ajtóig lakossági kérdőív elkészítése a jelentkezőkkel

Névadás, identitáserősítés. Létrejön a SZATECS
A közösségi munkával szorosan egybefonódott a civil társadalom erősítése (Harkai, 
2006). A szervezetek, egyesületek létrehozása nem célja a közösségfejlesztési folyamat-
nak, hanem a következménye. A közösség differenciálódásával együtt jár, hogy a 
közösségen belül formalizálódjon a közösség egy része. Az aktív mag egy ilyen formáció, 
melynek tagjai munkájuknak köszönhetően kitűnnek a közösségből. Elköteleződnek, 
igényükké válik, hogy cselekvő részesei legyenek a közösség életének.

A lakossági kérdőív kiértékelése
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A kérdőíveket visszaérkezésük után először értékelni kellett. A 236 kérdőívet a tíz fő 
segítségével dolgoztuk fel. Összegeztük, hogy a válaszadók mely problémákat tartották 
a legfontosabbaknak, azaz létrejött egy problématérkép, és annak súlyozásával egy 
sorrend, amely megmutatta, mivel szeretne elsőként foglalkozni a közösség.

Várakozás a kérdőív eredményére

A feldolgozás során a tagok közül az egyik fér i – miután már két órája húztuk a 
strigulákat az egyes problémák mellé – ezt kérdezte: „De kik vagyunk mi, hogy ezzel 
ennyit dolgozunk?” E kérdés mögött ott lapult a csalódottság, hogy az újabb meghívás-
ra – a kérdőívek feldolgozására – ismét csak az a tíz ember jött el, aki a megalkotásában 
és a terjesztésében is aktívan részt vett. Benne volt ugyanakkor a vágy is, hogy értékel-
jük a tevékenységüket, amit a közösségért végeznek. 

Közösségfejlesztőként ekkor megéreztem a fordulópontot, és visszakérdeztem: „Jó 
kérdés. Kik vagyunk?”

Az egyik tag így felelt: „Mi vagyunk a Szaláért Tevők Csoportja.” Egy másik kisebb 
gondolkodási idő után felkiáltott: „Mi vagyunk a SZATECS!”

A kérdőívek kiértékelése után egyértelművé vált, hogy a SZATECS mindenkit magába 
foglal, aki a Szaláért tenni akar, de a teremben lévők alkotják a „vezetőséget”, azt az aktív 
magot, amely irányítja, mozgatja a közösséget. 

Együtt fogalmaztuk meg a következő fórum meghívóját, amelyben már probléma-
megoldásra hívtuk a közösség tagjait. Ezt már a SZATECS névvel írták alá. A probléma-
megoldó fórumot is ők vezették, ahol elmesélték a többieknek a SZATECS névadásának 
történetét. 
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Az aktív mag tagjai bemutatják a kérdőív eredményeit

Megkérdezték a közösség tagjait, mit szólnak a névhez. Legitimizálták a szerepüket, 
funkciót rendelt a közösség az aktív maghoz, s ők lettek a SZATECS vezetősége, akik 
majd a közösséget képviselik a döntéshozókkal folytatott tárgyalások során. Az egyik 
tag felajánlotta, hogy készít egy SZATECS-jelvény gra ikát, amit az összetartozásunk 
kifejezéseként viselhetnénk. Két hét múlva így már jelvényük is lett a fórumra járó ta-
goknak.

Az egyik tag kiosztja a SZATECS-jelvényeket a fórumon megjelenőknek
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Ezek után megindult a közösségi problémamegoldás. Tematikus beszélgetésekkel 
cselekvési terveket alkottunk. Fő célkitűzéseink a következők lettek:

– az illegális szemétlerakás megszüntetése;
– környezetszépítés;
– közösségi akciókkal a tenni a drogmentes Szaláért;
– közösségi kapcsolatok kialakítása az önkormányzattal, a hivatallal való együttmű-

ködés.

Folyamatos fórumok és közösségi akciók
A közösség aktivizálódása után belekezdtünk a probléma megoldásába. A fórumokon 
minden alkalommal cselekvési tervet készítettünk. Elkezdtük megszervezni a szemét 
eltakarítását, ugyanakkor tudtuk, hogy ez felszíni tünet, a probléma gyökere mélyebben 
keresendő. Felmértük a háztartásokban található kukák számát, és azokat, akiknek volt 
szerződésük a kukáscéggel. A SZATECS vezetőségével együtt kapcsolatba léptünk az 
önkormányzat illetékeseivel, hogy együttműködjünk az illegális szemétlerakók ellen. A 
fórumokon felkészítettük a közösség tagjait, hogy majd ők tárgyaljanak az önkormányzattal 
és a polgármesterrel. A lakosok számára egyértelművé tettük, hogy amíg a nyilvános 
megbeszéléseket csak az elégedetlenség és a követelőzés jellemzi, addig a döntéshozók-
kal való tárgyalás csak ártana a közös ügynek.

A focipálya takarítása közös erővel
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Pataktakarítás

Ezt hamar megértették, így akcióba léptünk, és a sportpálya rendbetételére hívtuk a 
lakosságot. Ezzel párhuzamosan lakossági kezdeményezésre egészségnapot szerveztünk 
a „Lőj inkább gólt! Sportnap a drogmentes Szaláért!” jelszóval, több civil szervezetet is 
bevonva.

Az elvégzett közös takarítás eredménye – összekovácsolódás
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A SZATECS a feltáró beszélgetések után, így az első interjúkhoz képest egy hónappal 
később már közös takarítással és egy nagy közösségi sportrendezvénnyel büszkélked-
hetett. Ez a kétkedő tagok fenntartásait eloszlatta, s az egri lakosság és a döntéshozók 
is láthatták az eredményeket. Mindezt átszőtte a nyilvánossággal való kapcsolatunk 
fejlesztése: felvettük a kapcsolatot a helyi médiával, így gyorsan híre ment annak, hogy 
„valami elindult a Szalában”.

     
Közös sportnap több szervezet bevonásával

A szeméthelyzet, a lerobbant lakások és az áram ügyében is problématérképekkel 
kommunikáltunk, az eredményeinket pedig „ilyen volt, ilyen lett” képekkel tettük lát-
ványossá. 6 hónap alatt a SZATECS jól látható közösségi szerveződéssé alakult, és meg-
történt a nagy áttörés. Az önkormányzat jelentkezett, hogy együttműködne ezzel a 
kezdeményezéssel, mert olyan átgondolt folyamatokat érzékelt, amelyekre eddig nem 
volt példa. Összegyűjtöttük az eredményeinket, a kéréseinket és a problémáinkat, és 
részt vettünk az első olyan egyeztető fórumon, ahol az önkormányzat szolgáltató rész-
legeinek vezetői, a polgármester és a SZATECS vezetősége egyaránt jelen voltak. Ez 
óriási élmény volt a tagoknak, akik addig úgy látták, a gondjaik a hivatalban nem talál-
nak meghallgatásra.

A SZATECS vezetősége minden közösségi akciónk után nyílt fórumon tájékoztatta a 
közösséget az eredményekről s a további teendőkről. Együttműködésünket így a mai 
napig folyamatos tervezés, beavatkozás és értékelés jellemzi.
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A SZATECS vezetőségének és az önkormányzati 
szolgáltató irodák vezetőinek első tárgyalása

Eredményeink
–  Létrejött a SZATECS, amely képessé vált rá, hogy legitim módon aktivizálja, mozgósít-

sa a Szala közösségét.
–  Az eddigi 2 éves folyamat alatt nagyon sok közösségi rendezvénnyel több száz szalai 

lakost mozgattunk meg, akik rájöttek, hogy önmaguk életét cselekvő módon képesek 
befolyásolni.

–  Közel 400 köbméter szemetet takarítottunk ki a területről, s azóta az emberek felelősen 
óvják a környezetüket.

–  Az önkormányzat a SZATECS kérésére kamerás meg igyelőrendszert telepített a sze-
mét és a drog visszaszorításáért.

–  Más szervezetekkel együttműködve néhány főt sikerült a munka világába visszasegí-
teni.

–  Bevontunk közel 20 szervezetet, amelyek együttműködve segítik a SZATECS céljainak 
elérését.

–  Folyamatossá vált – kéthavonta – a SZATECS vezetősége és az önkormányzati szervek 
vezetői közötti egyeztető fórum.

–  A lakosok szervezetten többször akadályoztak meg illegális szemétlerakást.
–  A csatornázás és a közlekedésre alkalmas utak kialakítása érdekében a SZATECS si-

kerrel közbenjárt, s ezeket a lakosság igényeinek igyelembevételével alakították ki.
–  Egy sikeres TÖOSZ- (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) pályázat ered-

ményeként a SZATECS saját takarítóeszközökhöz jutott.
–  A SZATECS vezetősége már 2 éve dolgozik a város szervezeteivel aktívan együttmű-

ködve: bevonják adományok osztásába, támogatások odaítélésébe.
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–  Több esélyteremtő program is beindult a Szalában a iatalok számára.
–  Megkezdődött az ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése.
–  Az ÉMÁSZ vezetőségével együttműködve rendezik az áramellátás ügyeit.
–  A rendőrséggel kialakított partnerségnek köszönhetően folyamatos a járőrözés és a 

betelepülők ellenőrzése, így a drogfogyasztás és -terjesztés elleni harc is hullámzó 
sikereket mutat.

Összegzés
Pusztán a problémafelismerés és az elégedetlenség nem elég, de ez is átfordítható 
cselekvésbe, aktivitásba.

– Egy közösség gondja nem lehet csak a szűk közösség ügye. Meg kell találni a közös 
pontokat az adott közösség életét befolyásoló szervezetekkel, döntéshozókkal, érdekeltté 
téve őket, hogy bekapcsolódjanak a problémamegoldásba.

– Ehhez szükséges, hogy véleményformáló személyekre találjunk, és őket hiteles, 
őszinte, reményt keltő beszélgetésekkel közreműködésre bírjuk.

– Aktív mag nélkül nagyon nehéz a közösségi munkafolyamat beindítása.
– A fórumok futótűzként viszik tovább a megtervezett közösségi mozgósítást. Fontos 

a beszélgetések szakszerű vezetése.
– Figyelni kell és támogatni a közösség differenciálódásának kezdeményeit, így többen 

elköteleződnek a közös munka mellett.
– Szórólapokkal, plakátokkal, a közösség aktív tagjainak bevonásával folyamatos 

nyilvánosságot kell teremteni a megkezdett folyamatoknak. 
– A feltárást és a problématisztázó fórumokat nem szabad elhúzni, mert a közösség 

cselekvési kedve és hite alábbhagy.
– Addig, amíg a közösség nincs olyan helyzetben, hogy képes legyen a problémáit, az 

igényeit konstruktív módon kommunikálni, addig ezt nyílt fórumokon kell fejleszteni.
– Figyelni kell rá, hogy a közösség ne záródjon be a saját kis világába, fontos a kap-

csolatok kialakítása a szervezetekkel és a döntéshozókkal.
– A média bevonásával tovább kell fejleszteni a nyilvánosságot, hogy minél többen 

értesüljenek a szűkebb közösség problémájáról, a befektetett munkáról s azok eredmé-
nyeiről.

– Kommunikáljunk problématérképekkel, és fontos az „előtte-utána” helyzetképek 
használata is, ami látványosan bemutatja a változásokat.

– Minden közösségi cselekvést értékeléssel kell zárni. Ebben be kell vonni az összes 
tagot, s az elért eredményeket szórólapokon, plakátokon is tudatni kell a közösség tag-
jaival.

– Folyamatos megerősítéssel, támogató visszajelzésekkel kell biztatni az aktív tagokat, 
hogy fel ne hagyjanak önkéntes munkájukkal.
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– Ne féljünk a változástól! Olykor más érdekek is megjelennek az aktív mag résztve-
vőinél. Merjük elengedni őket! Lesz helyettük újabb lelkes ember, aki lökést ad a folya-
matoknak.

– Az aktív mag tagjai minden projekt után jobban fogják kezelni az új feladatokat, a 
közösséget pedig lelkesítik az elért sikerek, ezért nem szabad felhagyni a munkával.
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A falugondnoki szolgálatot jó ideje a legjobb európai gyakorlatok között emlegetik. Méltán, 
hiszen előzmények nélküli, valóban egyedülálló szociális hungarikum, mert nem csupán egy 
faluvédő, civil kezdeményezésből született, hanem olyan bizalmi feladatokat ellátó hiány-
pótló szociális szolgálat, amely a kistelepülések és a külterületek lakóinak intézményesen 
és kiszámítható állandósággal segíti az életét. Ötletadója, szellemi atyja és a falugondno-
kokat közösségbe szervező lelke Kemény Bertalan volt, szakmai rendszerbe illesztése, elter-
jesztése, a hálózat kiépítése és programszerű fejlesztése,  inanszírozásának kidolgozója, a 
Szociális törvényben ellátásként való rögzítése, így fennmaradásának biztosítója pedig a 
rendszerváltó magyar szociálpolitika innovatív szakmai műhelyének, - sokak szerint 
bölcsőjének tekintett – kormánybiztos vezette Szociális Válságkezelő programok Irodája 
volt 1990 és 1994 között.  Éppen ideje, hogy a szolgálat munkáját áttekintő módszertani 
anyagot közreadjuk.             (A szerk.)

Csörszné Zelenák Katalin – Kozma Judit – 
Sümeginé Országh Edit

Falugondnokság határok nélkül 
A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati 
együttműködések által 

„A falugondnokság a vidékfejlesztés szelíd módszere.”
(Faludi Erika)

Módszertani összegzés és ajánlás 
„A jót tenni elmulasztani nem szabad. Nem érdekes, 
ki mit szól hozzá, kinek tetszik, kinek nem. A rosszat 
pedig ne tegyem, akárki akármiért is mondja. Hideg 
fejjel, mindent végiggondolva, értve a helyzetet, ami-
ben mi és a velünk kapcsolatban lévő falutársaink 
vannak, szívünkkel is közelítve a dolgokhoz és a 
helyzethez fogunk tudni jó, helyes döntéseket hozni.”

(Kemény Bertalan)

Az eredeti tanulmány a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete és a Falugondnokok 
Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete konzorciumi partnerségében, az EFOP-
5.2.2-17-2017-00004 számú, „Falugondnokság határok nélkül – A falugondnoki szolgál-
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tatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által” című pályázati prog-
ram keretében készült.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat 1990 augusztusa óta működik, és viszi el a legkisebb 
településekre és tanyákra is a segítő kezet, a jó szót. Különleges eredménye ez Kemény 
Bertalan rendszerváltásig érlelt munkásságának, amely képes volt három évtizeden 
keresztül működőképes maradni. Kemény Bertalan vidékjáró, kutató módszere a sze-
mélyes beszélgetésekre épült, ezek alapján szervezte meg az aktuális feladatok megol-
dásaira a falu- és tanyagondnoki szolgálatokat. 

A szociális törvény szerint a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás célja: „az aprófalvak 
és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 
eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások-
hoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése”. 

Faludi Erika röviden ezt így foglalta össze: „A falugondnokság a vidékfejlesztés szelíd 
módszere.” 

Az elmúlt majd’ harminc évben az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgál-
tatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tovább nehezedett, az érintett településeken az intézményhiány fokozódott, ezért az 
igény a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetésére egyre erősebben jelentkezik.

E közel három évtized alatt átformálódott a falu- és tanyagondnokok munkaköre. 
Változott a gazdasági, a közigazgatási, a jogi környezet, az egészségügyi, a szociális, az 
oktatási rendszer, és nem kisebb változáson ment keresztül a kistelepülések, tanyás 
térségek népességének összetétele is, ezért indokolt a falu- és tanyagondnoki rendszer 
működését segítő módszertan összeállítása. 

Ez  a módszertani ajánlás a pályázati program keretében azt célozta meg, hogy hoz-
zásegítse a inanszírozási nehézségekkel küzdő és tartalmilag egyre inkább egysíkúvá 
váló magyarországi szolgáltatást a tartalmi, strukturális megújuláshoz, valamint be-
mutassa a fenntartóknak a jó gyakorlatoknak minősülő hazai és külhoni megoldásokat. 

A falugondnoki szolgálat kialakulása
A falugondnoki rendszer ötlete az 1980-as évek elején született. Hazánk vidéki terüle-
teit korábban is az elnéptelenedés (elöregedés, városokba való elvándorlás), kritikus 
szociális körülmények, a lakosság romló egészségi állapota, életszínvonala, mind gyen-
gébb vagyon- és közbiztonság, a helyi közösségek szétesése, a szolgáltatások szűkülő 
köre, a vidéki foglalkoztatottság csökkenése, az elszegényedő térségek leszakadása 
jellemezte. A falu- és tanyagondnokság legfontosabb célkitűzése a települési hátrányok 
enyhítése – az ország településszerkezetének sajátosságaiból adódóan – a települések 
között történelmileg kialakult gazdasági-társadalmi fejlettségi különbségekből fakadó 
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szociális ellátási egyenlőtlenségek csökkentése. A falugondnokság fontos célja vissza-
fordítani a negatív tendenciákat.

A falugondnokság nem egy felülről jövő, kötelezően bevezetendő intézmény. A falu 
vezetése maga dönti el, szüksége van-e a településnek falu-, illetve tanyagondnoki szol-
gálatra. A falugondnoki szolgálat civil kezdeményezésre, állami együttműködéssel jött 
létre. 

A falu- és tanyagondnokság hozzájárul a közösség, a helyi társadalom alakításához, 
fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához.

Kemény Bertalan a Falufejlesztési Társaság tagjaként dolgozta ki, hogyan lehetne a 
legkisebb falusi közösségek megmaradását támogatni: az önkormányzatiság és az ön-
ellátás lehetőségének megteremtése mellett egy elhivatott emberre gondolt, aki a kö-
zösségét folyamatosan támogatja, nemcsak az igények orvoslásával, hanem a lehetősé-
gek megnyitásával is. Ehhez legfőbb munkaeszköze egy gépjármű, amely oldja az 
elszigeteltséget, egyrészt a szolgáltatások helybe hozásával, másrészt a közösség tag-
jainak szállításával. Kiderült, hogy a szolgáltatásoktól, munkahelyektől távol eső tanyá-
kon is legalább akkora szükség van a segítségre, mint a falvakban.

Az 1990-ben létrejött falugondnoki szolgálat „egyszemélyes” intézmény, hatékonysá-
gának (relatív olcsóságának) kulcsa az, hogy benne különféle tevékenységi formák 
egyesülnek.

A falugondnoki szolgálat feladata kettős:
– a település külső kapcsolatainak javítása, helyreállítása;
– a közösség belső „üzemeltetésének” magasabb szintű működtetése. 

Minden település a lakóinak igényeire és a falu- vagy tanyagondnok személyiségére 
szabhatja az elvégzendő feladatokat. Az igények nemcsak településenként, hanem időben 
is változnak az elérhető szolgáltatások, a megélhetési lehetőségek, az ellátandók állapo-
ta szerint. Fontos szempont, hogy a támogatás ne károsítsa az önsegítő, egymást támo-
gató közösségeket, a napi cikkek beszerzése ne tegye tönkre a helyi kereskedelmet.

Az Európai Unió 2005-ben a magyarországi szociálpolitika legjobb gyakorlatá-
nak választotta a falugondnoki szolgáltatást.

A Falugondnoki hálózat és annak szellemi atyja, Kemény Bertalan 2009-ben Magyar 
Örökség-díjat kapott. A falu-, illetve tanyagondnokok mindennapi munkájukkal, fárad-
ságot nem ismerő elhivatottságukkal napról napra bizonyítják, hogy Kemény Bertalan 
szellemi hagyatéka ma is él.

A falugondnoki rendszer a civil szféra, az önkormányzatok és a központi igazgatás 
összehangolt tevékenysége, amelynek gyakorlati megvalósítását a falugondnokokra, 
tanyagondnokokra bízzák. Ha ebben a rendszerben bármelyik résztvevő vagy a tevé-
kenység környezete változik, akkor a többi közreműködőnek alkalmazkodnia kell hozzá. 
Márpedig az elmúlt évtizedek bővelkedtek pozitív és negatív fordulatokban is, amire a 
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falugondnoki szolgáltatás színvonalának megőrzése – uram bocsá’, megmaradása – ér-
dekében azonnal reagálni kellett. 

A falugondnoki szolgálatok működésében bekövet-
kezett változások
Majd’ három évtized alatt átformálódott a falu- és tanyagondnokok munkaköre. Ennek 
oka leginkább az, hogy változott a gazdasági, a közigazgatási, a jogi környezet, az egész-
ségügyi, a szociális, az oktatási rendszer, s nem kisebb változáson ment keresztül a 
kistelepülések, a tanyás térségek népességének összetétele. Nézzük meg példákkal, hogy 
ezek a változások miként befolyásolják, alakítják a falu- és tanyagondnoki szolgálat 
keretében ellátandó feladatokat.

A gazdasági változások hatására mind jellemzőbb a kedvezőtlen adottságokkal küzdő 
kistelepüléseken, tanyás térségekben az elszegényedés (nemcsak az embereké, hanem 
az önkormányzaté is), az elvándorlás, aminek egyenes következménye az elmagányoso-
dás. A másik nagy probléma a bedőlt hitelek miatt városról falura-tanyára kiköltöző, 
általában többgyermekes családok, melyek ugyanakkor nem ismerik ezt a természet-
közeli életformát. Senkit nem szabad magára hagyni, kiemelt igyelmet kell fordítani a 
magányosan élő idősekre, az újonnan érkezőket pedig meg kell tanítani vidéken élni. 
Ezt a problémát először a falu-, illetve tanyagondnok érzékeli, tehát a megoldás is rá vár. 

A közös önkormányzati hivatalok felállításával minimálisra csökkent, vagy megszűnt 
a helyben történő ügyintézés lehetősége, ezekhez el kell utazni a járás központjába. Sok 
településen ez a menetrend szerinti közlekedéssel nem oldható meg, marad a falugond-
noki busz.

Az egészségügyi alap- és szakellátás rendszerét sem kímélték az elmúlt évek válto-
zásai. Az orvoshiány legjobban a kistelepüléseken érezhető. Nincs, vagy csak hetente 
1-1 órára van felnőtt háziorvosi, ettől még ritkábban gyermekorvosi rendelés, szakellá-
tás pedig csak a több tíz kilométerre lévő kisvárosban vagy csak a megyeszékhelyen 
működik. Ebben az esetben is probléma a tömegközlekedés hiánya, vagy a nem megfe-
lelő menetrend, az intézményesített betegszállítási szolgáltatás „telekocsi”-szemlélete 
pedig minőségi kívánnivalókat hagy maga után. Több helyen ez a feladat is a falu-, illet-
ve a tanyagondnokra hárul.

A falu- és tanyagondnok a szociális jelzőrendszer tagja, az első észlelője bármilyen 
problémának. Ő áll közvetlen kapcsolatban a település aprajával-nagyjával, teljes biza-
lommal vannak iránta, családtagként kezelik. Ismernie kell a szociális háló által nyújt-
ható minden alapvető és szakosított szolgáltatást, amelyek szintén átalakultak az elmúlt 
évek folyamán. Mindezek ellenére a falugondnok, mint a szociális alapellátás legalsó 
szintjén álló szolgáltató, még 30 év után sem kapta meg azt a szakmai elismertséget az 
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ágazat többi résztvevőjétől, mint amit a munkájával kiérdemelne. Nem tekintik szakmai 
partnernek, csupán alkalmi szállítónak.

A kistelepülési iskolák bezárása után azok a családok, amelyek iskolabusz vagy tö-
megközlekedés híján nem tudják megoldani a gyermekeik iskolába szállítását, vagy el-
költöznek a településről, vagy a falugondnokra bízzák gyermekeiket. Az első megoldás 
a falu elnéptelenedéséhez, a második a falugondnoki munka növekedéséhez vezet.

De nemcsak az iskolák, hanem a bolt, a gyógyszertár, a posta, takarékszövetkezet, a 
mozi is bezárt. (Van, ahol már kocsma sincs.) Ezeknek a szolgáltatásoknak a helyettesí-
tése is a falugondnokra vár. 

Ne feledkezzünk meg az informatikai fejlődésről se. Hogy csak a leghétköznapibb 
dolgot említsük: a telefont, amit, ha kártyás, évenként regisztrálni kell. De ott a televízió, 
a számítógép és az egyre terjedő online ügyintézés is. Ahhoz, hogy a falugondnok segí-
teni tudjon, neki is rendelkeznie kell a szükséges ismeretekkel. 

Nemcsak a tágabb környezet, hanem a kistelepüléseknek és a tanyás térségek népes-
ségének az összetétele is átalakult. Megszűntek a háromgenerációs családok, nőtt az 
egyszemélyes háztartások száma, fogy a „tősgyökeres” lakosság, emelkedik a betelepü-
lők aránya, eltolódnak a demográ iai mutatók, mind nagyobb a különbség a társadalmi 
rétegek között. A közösségi élet leépült, működése a falugondnoktól függ (pl. falunap, 
testvérvárosi kapcsolat, helyi civil vagy sportszervezetek szállítása).

Az utóbbi években egyre több falugondnok hagyja ott a hivatását. Ez elsősorban az 
alacsony jövedelemnek, kisebb részt a munkahelyi kon liktusoknak köszönhető. Mind 
nehezebb olyan személyt találni a településen, aki minimálbérért vállalja a falugondno-
ki munkát, hisz a most jellemző munkaerőhiány miatt a vállalati szektorban magasabb 
jövedelemért tudnak elhelyezkedni. A falu-, illetve tanyagondnokok többnyire a telepü-
lés szállítóivá váltak, így a megbecsültségük sem éri el a szükséges szintet.

A falu- és tanyagondnokság nemcsak azért jött létre, hogy a falu, a külterület gondját 
a vállán cipelje, hanem azért is, hogy ezeket a problémákat a település még megmaradt 
belső erejét kihasználva képes legyen legalább enyhíteni. A különböző célcsoportokra 
vonatkozó speciális igények feltárása, a rendezvényeken, kulturális eseményeken tör-
ténő kapcsolódások kezdeményezése, a közösségi együttműködések sokkal jobban 
szolgálják a település hosszú távú fenntarthatóságát, mint pusztán a szolgáltatásokhoz 
való izikai hozzájuttatás. 

A falugondnoki szolgálat helyzete napjainkban

Az első 24 falugondnoki szolgálat 1990-ben indult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 
falugondnokság mint szociális alapszolgáltatás 1996-ban került be a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe, s az állam 1998 óta kiegé-
szítő normatívával támogatja a szolgálat működtetését. Ezzel egyidejűleg működési 
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engedélyhez is kötötték a szolgálat indítását, majd rövidesen megjelent a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltéte-
leiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet is. Ezután következett a falu- és tanyagond-
noki alap, majd a továbbképzés rendszerének szabályozása. Az állami támogatás és 
szabályozás maga után vonja, hogy rendszeres időközönként különböző szervek (Magyar 
Államkincstár, Kormányhivatal, Módszertani Főosztály) ellenőrzik a szolgálat jogszerű 
működését. 

A fenntartó lehet önkormányzat, intézmény, kistérség, egyház, civil szervezet. Ön-
kormányzati fenntartás esetén (közalkalmazotti jogviszony) a munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester, más fenntartó esetében 
(munkaviszony) az egyházi intézmény, az egyházi vezető, a civilszervezeti vezető gya-
korolja. 

Egy faluban egy falugondnoki szolgálat lehet, de nagyobb településeken több tanya-
gondnoki szolgálat is működhet, sőt az is előfordul, hogy a településen működő tanya-
gondnoki szolgálatok nem egy fenntartóhoz tartoznak.

A falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat a helyi igények kielégítésére, helyi kezdemé-
nyezéssel, az ottani közösség által létrehozott megoldás. Ezeket az igényeket, körülmé-
nyeket fel kell mérni, s velük összhangban meghatározni a falu- és tanyagondnoki szol-
gálat működését.

Falugondnokság esetén az ellátási terület, az igénybe vevők köre a település teljes 
területe, lakossága, tanyagondnokság esetén csak a település egy része (külterülete), 
azaz a település lakóinak egy része. 

A falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat működtetése nem kötelező önkormányzati 
feladat, de ha az működteti, akkor a szolgálat keretében ellátandó feladatokat a rende-
letbe kell foglalni. 

A működési engedélyeztetési eljáráshoz össze kell állítani egy szakmai programot, ki 
kell választani a falu-, illetve tanyagondnok személyét, és rendelkezésre kell állnia egy 
gépjárműnek. A szakmai program jogszabályban előírt tartalmi elemeinek kifejtése 
során fontos, hogy ne általános információkat közöljenek, hanem pontos, adekvát leírá-
sát annak, ami a gyakorlatban megjelenik. A bizalmon alapuló, személytől személyig 
szóló, azonos színvonalú szolgálat nyújtásának kulcsa a falu-, illetve tanyagondnok 
személye. Mind a lakosok, mind az önkormányzat (a fenntartó) számára fontos, hogy 
olyan ember kerüljön kinevezésre, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti a falu- 
és tanyagondnoki szolgálatot, valamint hosszú távra tervezi. A gépjármű fajtájának ki-
választásánál a tevékenységek és az ellátási terület útviszonyai a döntők.

Jogszabályok határozzák meg a falu- és tanyagondnokok izetési besorolását, a ga-
rantált illetményt és az ágazati pótlékot, a szabadság mértékét, a munkaidőt és a túlóra 
díjazását. 

Egy-egy falu-, illetve tanyagondnok több száz ember ellátását segíti elő. Olyan speci-
ális szolgáltatást nyújtanak, amellyel a napi izikai szükségleteken túl a mentális igények 
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kielégítését is biztosítják a kistelepülési, tanyai lakosok számára, mégpedig a saját 
otthonukban. A falu- és tanyagondnokok több olyan munkakört töltenek be egy személy-
ben, ami a település működését, fenntarthatóságát szolgálja. A falu- és tanyagondnokok 
valamennyien igyekeznek tisztességgel, kellő szakmai hozzáértéssel végezni ezt a köz-
megbecsüléssel övezett szolgálatot, a munkájukért kapott díjazás és erkölcsi megbecsü-
lés azonban messze nem áll arányban az általuk végzett áldozatos munkával. 

A fenntartónak a falu-, illetve tanyagondnok távolléte esetén is biztosítania kell az 
azonos színvonalú, folyamatos működést, a szakmai programban rögzített módon. 

Már a kezdetektől fogva úgynevezett alapképzésen vettek részt a megválasztott fa-
lugondnokok, majd pedig rendszeresen szerveztek a részükre továbbképzéseket. Ez ma 
is így van, csak már jogszabályban rögzített módon kell eleget tenni az alapképzési, il-
letve továbbképzési kötelezettségnek. 

A menetlevél

A gépjármű mellett fontos munkaeszköze a falu- és tanyagondnoknak a telefon kor-
látlan díjcsomaggal, mobilnettel, amit szintén a munkáltatónak kell(ene) biztosítania. 
Emellett szükség van egy irodára, ahol rendelkezésére áll egy számítógép vagy laptop 
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(természetesen nem a sajátja), egy nyomtató, esetleg szkenner is. Itt vezeti a szolgálat 
dokumentációját, segíti az ellátottak elektronikus ügyintézését, kérelmeik benyújtását. 

A falu- és tanyagondnokok a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat látnak 
el, ezért részükre munkaruha jár. Sőt, mivel az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül 
foglalkozó személyek, részükre szükség esetén védőruhát is biztosítani kell. A szolgálat 
hatékonyságát segítő eszközök közé sorolható a GPS, a fényképezőgép, a gyermekbiz-
tonsági rendszerek, az utánfutó, a vérnyomásmérő stb. Ez a felsorolás nem teljes, minden 
szolgálat esetében a helyi igényekre kell alapozni a szükséges eszközök beszerzését.

Falugondnokok munkában

A falu- és tanyagondnoki munka elvégzését dokumentálni kell: vezetni a tevékeny-
ségnaplót, a menetlevelet, a munkaidő-nyilvántartást, és évente be kell számolni a 
fenntartónak a helyben szokásos módon. 

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében végzett feladatokat három csoportba 
lehet sorolni:

– szállítás (pl. lakosok szállítása nevelési, oktatási intézménybe, tanulmányi, sport-
versenyre, kulturális programra, szűrővizsgálatra, háziorvoshoz, szakrendelésre, kór-
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házba, nappali intézménybe, banki, postai, hivatali ügyintézéshez, templomba, temetés-
re; élelmiszer-, gyógyszer-, ebéd-, takarmány-, ivóvíz-, tüzelő-, vérszállítás; védőnő, házi 
segítségnyújtó, közmunkás kiszállítása a lakoshoz; helyi termékek piacra juttatása; civil 
szervezetek, az önkormányzat, közös hivatal munkatársainak szállítása);

– megkeresés (pl. látogatás, beszélgetés, vérnyomás-, vércukorszintmérés, kérelmek, 
űrlapok kitöltése, szakember közvetítése, kisebb ház körüli karbantartás, helyi termékek 
közvetítése);

– közösségi fejlesztés (pl. önkormányzati, hivatali információk közvetítése; részvétel 
a helyi rendezvény szervezésében, megvalósításában; falu-, tanyafórum szervezése; 
kapcsolattartás a polgárőrökkel, mezőőrökkel, a körzeti megbízottal; ügyintézés, vá-
sárlás az önkormányzat, a közös hivatal részére; anyag- és eszközbeszerzés a közmun-
kaprogramhoz).

Maga a falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat a civil és az állami együttműködés jó pél-
dája. A kölcsönös előnyökkel járó kooperációban nagy szerepe van a falu- és tanyagond-
noknak, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen 
aktivizálható kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az együttműködéseknek különböző 
szintjei (pl. települési, intézményi, regionális), területei (szakmai, szakmák közötti), 
fórumai (pl. bizottságok, kerekasztal) lehetnek.

A falu-, illetve tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő személy, család eredeti lakó-
környezetében marad, hátrányos helyzete miatt az otthonában kap segítséget. A kom-
petenciahatárok (hatáskör, illetékesség, jogosultság) betartása, a személyes adatok 
jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, 
illetve károsodásának megelőzése nagyon fontos (kivonat Kemény Bertalan Falugond-
noki és tanyagondnoki szolgálatok etikai kódexe című írásából).

A program keretében megvalósult szakmai 
tevékenységek és összegyűjtött tapasztalatok
1990, vagyis az első szolgálatok indulása óta elmúlt három évtized, s ezalatt megvál-
tozott a gazdasági, a közigazgatási, a jogi környezet, az egészségügyi, a szociális, az 
oktatási rendszer és a tanyás térségek népességének összetétele, ennek következtében 
átformálódott a falu- és tanyagondnokok munkaköre. A programok résztvevői egyetér-
tettek abban, hogy Kemény Bertalan elképzelései ma is érvényesek, de mivel változtak 
a mikro- és makrokörnyezeti feltételek, s a helyi közösség igényei, ennek függvényében 
módosultak a falu- és tanyagondnoki szolgálat feladatai is.

Az alábbi, szakmai programokon elhangzott hozzászólásokból, véleményekből össze-
gyűjtött tapasztalatok átfogó képet adnak a hazai falu- és tanyagondnoki szolgálatok 
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működéséről, az elmúlt harminc évben bekövetkezett változásokról, a megoldandó 
nehézségekről, feladatokról.

Egybehangzó vélemény szerint a falugondnoki szolgálathoz rendelt feladatok a szolgá-
lat indulása óta több tekintetben változtak, az elmúlt években mind több új ellátandó fel-
adat jelent meg a településeken, melyeket sok esetben csak a falugondnoki szolgálat tevé-
kenységi körének bővítésével tudnak biztosítani a helyi önkormányzatok. Ilyenek például 
a településrendezési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek, a különböző állami szerve-
zetekkel való kapcsolattartás, például a járási hivatalokkal, a Kormányhivatal különböző 
egységeivel (pl. a munkaügyi központtal, munkaügyi kirendeltséggel). A határ menti tele-
pülések esetében a falugondnoki szolgálatot be kell vonni a közlekedés és közbiztonság 
igyelésébe, szervezésébe, illetve a külhoni falugondnoki szolgálatokat működtető szer-

vezetek támogatásába. A közfoglalkoztatás rendszerének megjelenésével sok településen 
az ehhez kapcsolódó irányítási, szervezési munkákat is a falugondnok látja el.

Van rá példa, hogy 2-3 nagyon kis lélekszámú falu (melyek összlétszáma nem haladja 
meg a 800 főt) közösen működtet falugondnoki szolgálatot, de inkább jellemző, hogy 
minden település saját falugondnokot szeretne.

Mivel nincs két egyforma település (mindenütt más-más anyagi, infrastrukturális és 
humán erőforrások állnak rendelkezésre), és nincs két egyforma közösség sem (más a 
lakosok demográ iai, iskolázottsági mutatója, gazdasági helyzete stb.), ezért minden 
egyes szolgálat (adott esetben még az egy településen működő több tanyagondnoki 
szolgálat) működése is eltérő. 

A harminc évvel ezelőttihez képest sokat változott a vidék infrastrukturális fejlett-
sége, de abban valamennyien egyetértettek, hogy falvainkban a népesség elöregedése 
miatt nagy a kihalás veszélye, valamint mind kevesebb az igazán jól működő falusi kö-
zösség. A problémák kezelése, a változtatás igénye nem csak lokális szinten mutatkozik, 
a falugondnok helyi szinten megteszi, amit tehet – és amit a fenntartó engedélyez a 
számára.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat keretében, annak legfeljebb 50%-áig háromféle 
önkormányzati feladatot is végezhet a falu-, illetve tanyagondnok, melyeket jogszabály 
nevesít. A falu- és tanyagondnok a jogszabályban való megjelenés előtt is végzett önkor-
mányzati feladatokat, de az a tapasztalat, hogy a jogszabályváltozás óta megnőtt ezek 
aránya. Az egyik ilyen feladat, ami nem a falu- és tanyagondnok dolga, a közmunkások 
irányítása. Másik a közterületek fenntartása, az önkormányzati gépek, épületek kar-
bantartása. Jellemzően az elmúlt időszakban elterjedt szintén rossz megoldás, hogy a 
tanyagondnoknak kell kiszállítania az ebédet a belterületen is. Pedig a belterületi ebéd-
szállítás nem a tanyagondnok dolga, neki a külterületen élőket kell ellátnia.

Fontos, hogy az idő alatt, amíg a falu-, illetve tanyagondnok olyan feladatot végez, ami 
nem tartozik a tevékenységi körébe, sérülnek az ellátotti jogok. A fenti feladatok ellátá-
sát más foglalkoztatottal kell megvalósítani.
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Fontos, hogy a falugondnoki, tanyagondnoki tevékenységhez tartozó napi, heti, illet-
ve havi rendszerességű feladatok és a falugondnok, illetve tanyagondnok elérhetősége, 
a munkaidő betartása a helyben élők számára ismertek és nyilvánosan elérhetők legye-
nek (pl. helyi újság, hírlevél, hirdetőtábla, a falu honlapja stb.).

A munka során kialakulhatnak nehéz helyzetek, amelyek megelőzhetők, ha a falu-, 
illetve a tanyagondnoki szolgálat által igénybe vehető szolgáltatásokat, az igénybevétel 
módját az érintettek bevonásával közösen dolgozzák ki, biztosítják annak nyilvános-
ságát (pl. települési honlap, helyi újság, szórólap) és a változtatás, a módosítás lehető-
ségét.

Az ellátandó feladatok sokrétűek, a munka összetett, mentálisan és izikálisan is erős 
személyiséget igényel. Egyre többféle feladatot, mind nagyobb önállóságot várnak el a 
falu- és tanyagondnoktól, de közben erősödő korlátok közé is szorítják (állandó jogsza-
bályi változtatások, adminisztrációs terhek növelése). Az a tapasztalat, hogy mind ne-
hezebb olyan személyt találni a településeken, aki a feladatokhoz rendelt, rendelkezés-
re álló bérért elvégzi a munkát, mert a most jellemző munkaerőhiány miatt a vállalati 
szektorban magasabb izetésért tudnak elhelyezkedni.

A falu- és tanyagondnoki munkakör betöltése pályáztatás útján történik. Fontos, hogy 
a lakosok megismerjék a pályázókat, elmondhassák véleményüket (falufórum), és a 
fenntartó ezt vegye igyelembe a választásnál, hiszen a falugyűlés által javasolt falu-
gondnokok hosszabb ideig szolgálnak, ezekben az esetekben kevesebb a luktuáció. 

Előfordul, hogy a fenntartó már évek óta az alkalmazásában álló dolgozót (pl. sofőr, 
karbantartó, hivatalsegéd, házi gondozó) sorolja át falugondnoki munkakörbe, s van 
olyan is, amikor azt nevezik ki, aki korábban helyettesítette a falu-, illetve tanyagond-
nokot. Ő legalább már ismeri a lakosokat (bizalom) és a tevékenységet, de akkor is nagyon 
fontos a falu, a tanyai körzet lakosainak véleményét kikérni. 

Amikor a fenntartó évente nevez ki, és küld a munkakör betöltéséhez szükséges 
alapképzésre falu-, illetve tanyagondnokot, egyrészt mindig megszakad a bizalmi kap-
csolat a lakosok és a gondnok között (ellátotti jogok), másrészt ez nagy anyagi teher is 
a fenntartónak. A falu-, illetve tanyagondnoki állás megpályáztatása során fontos, hogy 
a pályázók tudják, mire vállalkoznak.

Mindez a kiválasztás szabályainak betartásával (nyilvános pályázat, jelentkezők 
meghallgatása, a lakosok véleményének igyelembevétele) elkerülhető lenne. Szintén 
segítené a jó választást, ha előtte munkabemutatást, érzékenyítő beszélgetést szervez-
nének a jelentkezők számára.

Fontos továbbá, hogy a falu-, illetve tanyagondnok helyi lakos legyen, aki már a mun-
kába állása előtt ismerte a lakosokat (és a lakosok is őt, így könnyebben kialakul a biza-
lom), a helyi viszonyokat, sajátosságokat és erőforrásokat. 

A helyi sajátosságok – út-, dűlőúthálózat (tanyaszámozás) – ismeretének a tanyagond-
noki szolgálat esetében különösen nagy jelentősége van. A tanyavilág útvesztőjében a be-



Falugondnokság határok nélkül  117

Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

tegszállító, a mentő, a tűzoltó még GPS használatával sem talál oda a beteghez, a kataszt-
rófa helyszínére. A tanyagondnok ismeri az alternatív útvonalakat, és ha mégis segítségre 
van szükség (pl. traktor), akkor kapcsolatai révén rövid időn belül az is megérkezik. 

A falu-, illetve tanyagondnokok izetési besorolása messze nem áll arányban az álta-
luk végzett áldozatos munkával. Szerencsére vannak önkormányzatok (fenntartók), ahol 
rendelkeznek önerővel, és helyi döntés alapján kiegészítik a falu-, illetve tanyagondnok 
munkabérét. Egyre többször előfordul az is, hogy az anyagi elismerés mellett (vagy 
forrás hiányában helyette) legalább erkölcsi megbecsülésben részesítik a falu-, illetve 
tanyagondnokot. 

November 12-e a szociális munka napja, ez a személyes gondoskodást nyújtó intéz-
ményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókra – köztük a falu- és tanyagondnokra is – kiterjedően munkaszüneti nap (szoctv. 
94/M. § (1) bekezdés). Tapasztalat, hogy a helyettesítés megoldatlansága miatt többen 
ezt a napot is munkával töltik.

A falu-, illetve tanyagondnok megbecsülésének jó példái:
– A fenntartó a magasabb végzettségű falu-, illetve tanyagondnokot a végzettségének 

megfelelő magasabb bérkategóriába sorolja be. 
– Munkáltatói döntés alapján bérkiegészítést állapít meg.
– SZÉP-kártya-juttatás, életbiztosítás a számára.
– Jubileumi jutalom.
Az egyetlen szakmai elismerés 2009 óta az évente két falu-, illetve tanyagondnok 

számára átadásra kerülő Kemény Bertalan-díj azok részére, akik legalább 5 éve kiemel-
kedő színvonalon végzik falu-, illetve tanyagondnoki feladatukat. Továbbá Kemény 
Bertalan-emléklappal jutalmazhatók azok a falu- és tanyagondnokok, akik hosszú ideje 
(20 éve) végzik szolgálatukat. Ezt a díjat a Falufejlesztési Társaság alapította.

Több falu- és tanyagondnoki egyesület maga is megteremti az alkalmat (pl. 5-10-15 
éves szolgálati idő, nyugdíjba vonulás, gyermekszületés) a működési területén szolgá-
latot végzők jelképes elismerésére. Ilyen például a Kiváló Szolgálatért elismerés.

A testület, a polgármester azzal is elismeri a falugondnok, tanyagondnok munkáját, 
hogy a település, a térség, a megye közösségeiben magasabb kitüntetésre, díjra terjesz-
ti föl.

Több település is felismerte a falu-, illetve tanyagondnok elismerésének szükséges-
ségét, s van, ahol díszpolgári címet, elismerő oklevelet, pénzjutalmat adnak át a telepü-
lés lakossága (pl. falunap) előtt, másutt a képviselő-testület, a polgármester megyei 
önkormányzati kitüntetésre, díjra terjeszti föl a falu-, illetve tanyagondnokot. 

A szakmai beszélgetések során kiderült: mind sokoldalúbb felkészültségre van szüksé-
ge a falu- és tanyagondnoknak, hogy egyre sokrétűbb feladatát el tudja látni. Egy kitágult, 
egyre többször már virtuálissá vált térben kell gondolkodnia. A sokszínű feladat ellátá-
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sa nemcsak több ismeretet, hanem nagyobb önállóságot is vár el a falu- és tanyagond-
noktól.

A falugondnoki alapképzés és továbbképzés rendszerével foglalkozó műhelymunka 
során abban minden falu- és tanyagondnok egyetértett, hogy munkájukhoz elengedhe-
tetlen a képzés. Nagyon sok hasznos és új információval, valamint tapasztalattal lettek 
gazdagabbak, amit a gyakorlatban alkalmazni is tudnak. Igaz, bármikor előfordulhatnak 
váratlan események, amikre nem lehet felkészülni, de a képzés során megtanulták, hogy 
ilyen esetekben kihez lehet fordulni. Szinte mindenki elismerte: amikor meghallották, 
hogy a képzés bentlakásos, és mennyi ideig tart, senkinek nem fűlt hozzá a foga, de az 
első napok után már nagyon várták a következő hetet. Azért fontos, hogy a képzés 
bentlakásos formában történjen, mert ilyenkor különböző korú, eltérő élet- és munka-
tapasztalattal rendelkező falu- és tanyagondnokok gyűlnek össze, akik meg tudják 
egymással beszélni a problémáikat, és sokat tanulnak egymástól azon felül, amit a 
képzés nyújthat. 

Mindannyian megemlítették a magas hallgatói létszámot. Ahhoz, hogy mindenkire 
elegendő idő jusson akár felszólalásra, akár gyakorlati feladatok elvégzésére, fontos a 
létszám maximalizálása (18 fő). Az alapképzések során a falu-, illetve tanyagondnokok 
körében újra és újra megfogalmazódott az az igény, hogy valamilyen módon a fenntar-
tókat is be kellene vonni a képzésbe.

A témában megszólaltak a fenntartók is, akik szintén meg vannak elégedve a képzési 
rendszerrel. Jó, hogy a munkavégzés elején van a képzés, mert itt találkozik a falu- és 
tanyagondnok a legtöbb problémával, és tanácsot kérhet a kollégáktól, a tanároktól, il-
letve a képzést szervező egyesülettől. Fontos, hogy bentlakásos legyen a képzés, mert 
így sokat lehet egymástól tanulni. Kiterjedt kapcsolati hálóra tehetnek szert, mert nem-
csak a közvetlen közelükben élő falugondnokokat ismerik meg, hanem az országból 
máshonnan is kérhetnek segítséget.

A falu- és tanyagondnoki alapképzés és a továbbképzés együtt válik teljessé. Nagyon 
fontos a képzés során megtanult ismereteket feleleveníteni, illetve a gyakori jogszabályi 
változások miatt is lényeges, hogy a falugondnok mindig tisztában legyen a módosítá-
sokkal.

A korábbi évek tapasztalatai szerint azok a továbbképzések a leghatékonyabbak, 
amelyek a falu- és tanyagondnoki munkához szükséges ismeretek megszerzésében 
nyújtanak segítséget. A falugondnokok egyedül dolgoznak egy településen, és a tanya-
gondnokoknak sincs minden esetben közvetlen munkatársuk. Fontos, hogy legyenek 
olyan alkalmak, amikor egymás között lehetnek, megoszthatják a tapasztalataikat, jó 
gyakorlataikat, és új ismereteket szerezhetnek egymástól. Erre nagyon jó alkalmat kí-
nálnak a falu- és tanyagondnokok számára szervezett továbbképzések. 

2018. június 30-ig csupán a továbbképzési időszakot, a megszerzendő kreditpontér-
téket és a továbbképzés típusát szabályozta a jogszabály. Nagyon jó gyakorlat volt, hogy 
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néhány térségi egyesület akkreditáltatott kimondottan falu- és tanyagondnokok részé-
re, a munkájukhoz illeszkedő továbbképzési programokat, s ezeket a továbbképzéseket 
nemcsak a saját működési területükön, hanem az ország más részein is megszervezte 
az ottani egyesület segítségével. Egy-egy továbbképzés lehetőséget adott a találkozásra, 
a falu- és tanyagondnokok egymás között voltak, és az elméleti tudás megszerzése mel-
lett a gyakorlati tapasztalatok átadására is sor került. Az előadók (akik a tematika ki-
dolgozásában is részt vettek) ismerték a falu- és tanyagondnoki munkát, s az érintett 
témát ennek irányába specializálták. 

A jelenleg hatályos jogszabály már azt is előírja, hogy a munkakörhöz kötött és a 
kötelező továbbképzéseket csak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervez-
heti. Ez több okból sem megfelelő:

– A továbbképzéseken a szociális ellátás különböző területein dolgozó szakemberek 
vesznek részt, akik között a falu- és tanyagondnokok csak kis létszámot képviselnek. 
Sajátos, egyedi problémáikra a más területen dolgozók nem tudnak gyakorlati tanácsot 
adni.

– A falu- és tanyagondnokok számára egy továbbképzés a találkozás lehetősége (kap-
csolatépítés) is, ami ebben a szervezésben nem valósul meg.

– Az előadók nem biztos, hogy ismerik a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, nincs az 
adott témához való kapcsolódás.

– Mivel nem a térségi egyesület szervezi, toborozza a résztvevőket a továbbképzésre, 
fellazul a kapcsolat közte és a tagok között. 

A falu- és tanyagondnoki egyesületek nem tudnak regisztrálni az OJKF-felületre, így 
nem nyújthatnak segítséget a használatához. Javasolt a továbbképzés rendszerének 
felülvizsgálata.

Több szakmai programon is szóba kerültek a falu- és tanyagondnoki szolgálat műkö-
désének személyi és tárgyi feltételei, a falu- és tanyagondnoki munka dokumentációja, 
illetve a napjainkban igen kényes, adatvédelemmel kapcsolatos témák. Sok helyütt 
megoldatlan a helyettesítés, a túlmunka elszámolása, a jelenléti ív (a munkaidő-kimu-
tatás), a tevékenységnapló és a mentlevél összehangolása, a munkához és az útviszo-
nyoknak nem megfelelő gépjármű, a saját telefon használatának költségtérítése, a mun-
karuha-, illetve a védőruha-juttatás elmaradása, alacsony összege. 

A falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat működéséhez mindenütt gépjárműre van 
szükség, olykor azonban nem a szolgálat keretében végzett tevékenységek és az ellátá-
si terület útviszonyai, hanem a fenntartó anyagi forrásai (önerő, pályázat) határozták 
meg a választást. Falugondnoki szolgálathoz a 8+1 férőhelyes mikrobuszok a legalkal-
masabbak. Tanyagondnokság esetén a távolság és az utak minősége a gépjármű fokozott 
igénybevételét jelenti, ezért gyakran csak terepjáróval lehet ellátni a szolgálatot. 

A falu-, illetve tanyagondnoki gépjármű jogszerű használatáért, üzem-, forgalombiz-
tonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzem-
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ben tartó a felelős. A forgalombiztonság egyik eleme, hogy egy gépjárművel annyi személy 
szállítható, amennyi a forgalmi engedélyében szerepel, valamint jogszabály szabályozza 
a gyermekbiztonsági rendszerek használatát. A gyermekbiztonsági rendszer használa-
táért a gépjármű vezetője, azaz a falu-, illetve tanyagondnok a felelős. Sajnos az idő- és 
a pénzhiány miatt előfordul, hogy a megengedettnél több gyermeket szállítanak egy-
szerre (igaz, csak a település közigazgatási területén), s ez esetben, még ha van is gyer-
mekülés, nem mindenki használja, vagy kiveszik, hogy ne foglalja a helyet. Amíg nincs 
baj, addig senki sem tulajdonít ennek jelentőséget. De történjen egy baleset, máris adott 
a kérdés, hogy kié a felelősség. 

A falu- és tanyagondnokok számára az egészségügyi intézmények területén sokszor 
gondot jelent a parkolás. Egyes esetekben, mikor a falugondnok személyes jó kapcsolat-
ban van az intézmény gondnokával vagy parkolóőrével, megengedik neki, hogy a bejárat 
közvetlen közelében parkoljon, vagy legalább a beteg bekíséréséig ott maradhasson, 
ennek hiányában azonban másokhoz hasonlóan csak a bejárattól messze és parkolójegy 
váltásával állhat meg.

Mindennapos gondoskodás
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A telefon-elő izetés mellett szükség van mobil-internetkapcsolatra is az ügyintézéshez, 
ezenkívül számítógépre vagy laptopra, nyomtató-szkennerrel. A mobil irodatechnikai 
eszközök és a mobilnet előnye, hogy nemcsak az irodában, hanem a falu- vagy tanya-
gondnoki szolgálatot igénybe vevők otthonában is használhatók. A hatékony munkavég-
zés feltétele, hogy a falu- és tanyagondnok ismerje is ezeknek az eszközöknek a haszná-
latát, melyeket szerencsére több település is képes biztosítani.

A falu-, illetve tanyagondnok az egyik pillanatban gyereket szállít, a másikban takar-
mányt vásárol, a harmadikban ebédet visz, közben pedig mondjuk kitakarítja az ereszt 
az egyik idős lakos házánál. A tanyagondnok ezenfelül küzd a dűlőút porával, sarával, 
útszéli bokraival, ezért mindenképp szükséges a számára munkaruha. A jogszabály 
előírja, hogy évente munkaruhát kell biztosítani a falu-, illetve tanyagondnok számára, 
de a juttatás feltételeit már a munkáltató állapítja meg. A fenntartók egy része igyelem-
be veszi a fentieket, és magasabb összegű munkaruha-juttatást állapít meg (ez is a 
megbecsülés egyik formája).

A kezdetektől probléma a falugondnok helyettesítése. Az nem megoldás, hogy falu- és 
tanyagondnokok egymást helyettesítsék, mert a szolgálatot minden településen napi 8 
órában kell ellátni. Amíg a falu- és tanyagondnok mást helyettesít, addig ki végzi el ezt 
az ő körzetében? A nyugdíjas, több évtizedes tapasztalattal rendelkező tanyagondnok 
nem foglalkoztatható az önkormányzati fenntartású szolgálatoknál munkaviszony ke-
retében, de megbízási jogviszonyban igen. Tehát mindenképpen szükség van helyettes-
re. A falu- és tanyagondnok helyettesére ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonat-
koznak, mint a kinevezett falu- és tanyagondnokra. Ahhoz, hogy a kötelezettségeinek 
eleget tudjon tenni, és a jogaival élhessen, meg kell ismernie azokat, mégpedig egy 
képzés keretében, ahol elsajátíthatja a falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához 
szükséges tudnivalókat.

Egy ellátási területen csak egy szolgálat működtethető, és 1 fő/falu- vagy tanyagond-
nok az előírt kötelezően alkalmazandó létszám, napi 8 órás munkavégzéssel. Költség-
takarékosságra hivatkozva előfordult, hogy a fenntartó részmunkaidőre csökkentette 
a foglalkoztatást. A szakmai, módszertani ellenőrzés jelezte a szabálytalanságot, és kérte 
a teljes munkaidejű foglalkoztatás visszaállítását, a Magyar Államkincstár pedig az adott 
időszakra vonatkozóan visszavonta a normatíva egy részét. Így nemcsak a költségmeg-
takarítás nem valósult meg, hanem a szolgálat színvonala is csökkent, sérültek az ellá-
totti jogok. 

Ismét fontos hangsúlyozni, hogy minden településen meg kell oldani a helyettesítést, 
hogy a falu-, illetve tanyagondnok el tudjon menni szabadságra, máskülönben a túlter-
heltség miatt a munkája színvonala csökken, kiégés következhet be nála, s ez is közvet-
len oka lehet a pályaelhagyásnak. 

Előfordulhat, hogy a falu- vagy tanyagondnoknak túlóráznia kell. A túlmunka elszá-
molásának két lehetséges módja is van: vagy ki izetik túlóraként a Kjt.-ben rögzített 
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szabályok szerint, vagy ennek megfelelő mértékű szabadidőt (pihenőnapot) biztosítanak 
helyette (csúsztatás). Azon a településen, ahol nincs megoldva a helyettesítés, a második 
megoldás szóba sem jöhet. Az a tapasztalat, hogy a túlmunkát nem számolják el, sőt nem 
is szerepel a munkaidő-nyilvántartásban. A falu-, illetve tanyagondnoki munka doku-
mentációjához tartozó menetlevélnek, tevékenységnaplónak pedig összhangban kell 
állnia a munkaidő-nyilvántartással. Fontos, hogy a fenntartó igyeljen a falu- és tanya-
gondnokoknál a munka és a magánélet egyensúlyára, oldja meg helyettesítést, és adja 
ki az éves rendes szabadságot. 

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok adminisztrációja a szolgálatok biztosításának 
nyomon követhetőségét, ellenőrzésének megkönnyítését, rendszeres beszámolóinak 
egyszerű elkészítését szolgálja. A falu- és tanyagondnokok a szolgáltatás gördülékeny 
ellátása mellett egyre nehezebben tudnak azonnal megfelelni az adminisztrációs köve-
telményeknek. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében a falu-, illetve tanyagond-
nokok egy része a minimális elvárt szinten, a kódrendszerrel vezeti a tevékenységnap-
lót, s évente csak szóban számol be a tevékenységéről. A sokrétű munka azonban csak 
a tevékenységnapló pár szavas kitöltésével és éves beszámoló készítésével igazolható. 
Jó példa a napi szokványos esetek melletti rendkívüli események, feladatok írásos rög-
zítése (pl. határidőnaplóban). A rendszeres igénybe vevők dokumentálására (pl. ebéd-
szállítás) célszerű havi listát készíteni. 

Többször előfordul, hogy a falu- és tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a polgár-
mester, a fenntartó fölkeresi a falu-, illetve tanyagondnoki egyesületet, hogy segítséget 
kérjen a szolgálat beindításához. A tanácsadás alkalmával részletes tájékoztatást kap a 
szolgálat működését szabályozó jogszabályokról, az igényfelmérés megvalósításáról a 
rendelkezésre álló szolgáltatások feltérképezéséhez (pl. szociális térkép), valamint az 
adott szolgálatra vonatkozó szakmai program összeállításához.

Fontos, hogy a szakmai program a település helyi viszonyainak ismeretében, a szol-
gáltatás igényeinek, lehetőségeinek igyelembevételével készüljön, és tartalmát a hely-
ben élők megismerhessék. Ennek egyik módja, hogy nyilvánosan elérhető legyen. Jó 
gyakorlat, hogy amikor az önkormányzat közmeghallgatás keretében megismerteti a 
szakmai program tartalmát a lakossággal, akkor megvitatják, s az elfogadás után vég-
legesítik.

Fontos a jogszabályi hierarchia betartása. A helyi rendelet mint „alacsonyabb szinten” 
álló jogszabály nem lehet ellentétes a hierarchiában „magasabb szinten” álló jogszabá-
lyokkal, illetve azokkal összhangban kell szabályoznia az egyes viszonyokat, jogviszo-
nyokat. 

A programon részt vevő szakemberek a kooperáció fontosságára helyezték a hangsúlyt. 
Többségük elfogadhatónak tartja a fenntartó (polgármester, intézményvezető stb.) és 
a falu- vagy tanyagondnok együttműködését, míg voltak, akik nehézségekről számoltak 
be, főleg a szakmai feladatok egységes értelmezése tekintetében. A szolgálat többsze-
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replős, nem tipikusan hierarchikus szervezet, s a jó működés feltételezi a dolgozók 
korrekt, kreatív, együttműködő és felelős magatartását, intenzív kapcsolattartását. 
Mindenki egyetértett abban, hogy a vidéki közösségek élhetősége, fenntarthatósága 
szempontjából nagy jelentősége van az emberi kapcsolatoknak. Ez hatványozottan je-
lentkezik az olyan szolgáltatásoknál, mint a falugondnokság, ahol döntő jelentőségű a 
kapcsolati háló erősítése, az emberek közösségeinek folyamatos támogatása. A téma 
tárgyalásánál kiderült: az erdélyi partnerek helyzeti előnyben vannak abból a szem-
pontból, hogy az ő tevékenységükben kezdetektől fogva jelen van az egyház, egyrészt 
mint fenntartó, másrészt mint a közösség életére nagy befolyással lévő szekularizált 
szervezet. Magyarországon ez a hatás kevésbé érvényesül, egyrészt a kevés egyházi 
fenntartó miatt, másrészt mert itthon az emberek többsége már nem úgy éli meg az 
egyházzal a kapcsolatát, ahogy a határon túli magyarok.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat folyamatos működésének alapfeltétele, hogy a 
falu- vagy tanyagondnok, a polgármester (a fenntartó) és a település, illetve a tanyai 
körzet lakosai együtt tudjanak működni. Amikor változik a falu- vagy a tanyagondnok 
személye, kicsit megakad a szolgálat működése is, mert idő kell a bizalmi légkör kiala-
kításához. Ha ez évente ismétlődik, az ellátotti jogok sérülhetnek. 

A magyar állam 1998 óta kiegészítő normatívával támogatja a szolgálatok működte-
tését, s ezzel párhuzamosan szabályozza és ellenőrzi is azokat. A normatíva nem fedezi 
a szolgálat működtetésének teljes költségét, miközben a fenntartó önkormányzatok 
erőforrásai is szűkülnek, a feladatok viszont közben csak sokasodnak. Mindezek ellené-
re a fenntartók egybehangzóan elkötelezték magukat a szolgálat működtetése mellett, 
ami a lakosság számára nagy segítség: a tanyagondnok sokszor az egyedüli kapocs a 
tanyán élők és a külvilág között. 

A szakmai programokon elhangzottak is azt támasztják alá, hogy egy tanyagondnoki 
szolgálat fenntartása és üzemeltetése éves szinten többe kerül egy falugondnoki szol-
gálaténál. Arra a kérdésre, hogy mennyi lenne az ideális összeg, a fenntartók a szolgá-
latok 4,5 és 5 millió forint közötti összegeket javasoltak. 

A falugondnoki szolgálat működtetéséhez kapcsolódó lakosságszámhatár 600 főről 
2020. január 1-től 800 főre emelkedett. (A Kormány ezt 2022. január 1-től 1000 főre 
kívánja emelni.)

A falugondnokok már a 600 fő alatti lakosságú településeken is túlterheltek. Egy 
személyben nehéz a szolgáltatás biztosítása ilyen, viszonylag nagy lélekszámú telepü-
lésen. Ráadásul nemcsak egy szolgáltatást látnak el, hanem többfélét is kell nyújtaniuk, 
ezek a szolgáltatások egymásra halmozódnak, és jelentősen megterhelik a gondnokokat. 
Amennyiben emelkedik a lakosságszámhatár, akkor ezek a terhek egy személyre ter-
helődve biztosan növekedni fognak, ami a szolgáltatás minőségének a rovására fog 
menni.
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A következő táblázat a normatíva összegének változását mutatja 1998-tól napjainkig.

év állami támogatás (Ft/év/szolgálat) kiegészítő támogatás (Ft/év/szolgálat)
1998    900 000,- –
1999    980 000,- –
2000 1 000 000,- –
2001 1 400 000,- –
2002 1 500 000,- –
2003

2 000 000,-
–

2004 –
2005 2 120 000,- –
2006 2 100 000,- –
2007 2 237 300,- –
2008

1 996 550,-

–
2009 –
2010 –
2011 –
2012 –
2013 –
2014

2 500 000,-

–
2015 –
2016 –
2017 –
2018 2 500 000,-    600 000,- (Ktv.)
2019 3 100 000,- 1 150 000,- (MFP)
2020 4 250 000,-

Egy falugondnok a rendes munkaidejében (és a normatíva összegében) csak egy bi-
zonyos számú lakosnak tud közvetlen, személyre szóló segítséget nyújtani, bármennyi-
en is laknak a településen. Tehát az 50 fős, a 600 fős és az 1000 fős településen is. Tény, 
hogy a lakosságszám gyarapodásával arányosan nő a szolgálatot igénybe vevők száma 
is. Ebből az következik, hogy hiába indít falugondnoki szolgálatot egy 800, 1000 fős 
település, egyetlen falugondnok nem tudja kielégíteni a felmerülő igényeket. 

Egyetértés volt abban, hogy a civil szervezetek meghatározók a közösségfejlesztésben. 
E tekintetben előnyösebb helyzetben vannak az erdélyi partnerek, mert az egyházi je-
lenlét bizonyos mértékű civil jelleget ad a tevékenységüknek. A jelenlegi magyarorszá-
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gi társadalmi viszonyok, a jogrend, az állami költségvetés struktúrája nem kedvez az 
itthoni civil mozgalmaknak, és ez rossz hatással van a falugondnoki hálózat fejlődésére 
is, miután anno civil kezdeményezésre került be a törvényi szabályozásba.

Készítettünk egy SWOT-elemzést a hazai falu- és tanyagondnoki szolgálatról:
Erősségek Gyengeségek
– helyben, a település saját igényeire létrejött 
szolgáltatás
– a falu- és tanyagondnok helyismerete
– kiépült kapcsolati háló
– szoros együttműködések
– helyi erőforrások rendelkezésre állása, ko-
ordinálása
– a szolgálat működéséhez szükséges eszkö-
zök rendelkezésre állása 
– ingyenes, mindenkit megillető szolgáltatás
– társadalmi kontroll

– önkormányzati fenntartás esetén függés a 
polgármester személyétől
– nem megfelelő kommunikáció
– gyenge hivatástudat
– infrastrukturális hiányosságok
– nem megfelelő eszközök (pl. falubusz)
– szűk anyagi erőforrások
– pályázati önerő hiánya
– a falu- és tanyagondnok anyagi és erkölcsi el-
ismerésének hiánya
– a helyettesítés megoldatlansága
– a nem falu- és tanyagondnoki feladatok ellá-
tása
– luktuáció, pályaelhagyás

Lehetőségek Veszélyek
– a falu-, illetve tanyagondnok személyisége
– képzés, oktatás
– a pályázati lehetőségek kihasználása
– a civil együttműködések erősítése
– a kapcsolati háló bővítése
– az érdekképviselet erősítése

– állandóan változó jogszabályi környezet
– létszámhatár-emelkedés
– az adminisztrációs teher növekedése
– elégtelen mértékű állami támogatás (norma-
tíva)
– a pályázati lehetőségek visszaszorulása
– gyenge szakmai elismertség

A falugondnok mindig egyedül dolgozik, a legfontosabb településen kívüli munkakap-
csolata a szomszédos település falugondnoka. Nagyobb lélekszámú külterülettel rendel-
kező település esetében előfordul, hogy több tanyagondnoki szolgálat működik, de 
más-más körzetben. Ahhoz, hogy a falu- vagy tanyagondnokok ne maradjanak egyedül 
a munkájuk során, időnként találkozniuk kell. A falu- illetve tanyagondnoki egyesületek 
által szervezett szakmai napok (továbbképzések, tanulmányutak, szupervíziók) alkalmat 
nyújtanak a falu-, illetve tanyagondnokok és a regionális egyesületek közötti együttmű-
ködésre, tapasztalat- és információcserére, nem utolsósorban barátságok ápolására. 
Ennek két feltétele van:

– a térségi egyesületek tudjanak ilyen találkozókat szervezni (rendelkezzenek humán 
és anyagi erőforrással);
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– a fenntartók biztosítsák is a részvétel lehetőségét a falu- és tanyagondnok számára 
(engedjék el őket).

Sajnos mindkét feltétel meggyengült az évek folyamán, és ez a falu- és tanyagondno-
kok érdekvédelmének hatékonyságát rontja, pedig több esetben épp az egyesületek 
közreműködése járul hozzá a falu- és tanyagondnokot ért jogsérelem (pl. nem megfele-
lő besorolás, ágazati pótlék elmaradása, jubileumi jutalom megtagadása, hibás fenntar-
tói jogszabály-értelmezés, tanulmányi szerződés kötése, falu-, illetve tanyagondnoki 
gépjármű más célú használata, nem falu- és tanyagondnoki feladatok végzése stb.) or-
voslásához. 

Az összetartozás jelképe lehet a megyei egyesületek logójával ellátott kitűző vagy 
felsőruházat.

Az erősödő együttműködés az eredményességet is növeli.

 Módszertani ajánlások, javaslatok a hazai falugond-
noki szolgálatok működtetéséhez, a hatékonyság 
növeléséhez.
A szakmai programokon átfogó képet kaptunk a hazai, az erdélyi és a vajdasági falu-
gondnoki szolgálatok működéséről, megismertük a nehézségeket, de hallottunk sok-sok 
jó példát is arra vonatkozóan, hogyan lehet a szűkös források ellenére hatékonyan dol-
gozni. 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat működésének színvonalát több tényező befolyá-
solja, s ezek az elemek egymásra is hatással vannak. Az alábbiakban próbálunk olyan 
javaslatokat tenni, amelyeknek a helyi igényekre történő adaptálásával egyrészt meg-
valósulhat a falugondnoki szolgálat szoctv. 60. §. (1) bekezdés szerinti célja („az aprófal-
vak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiá-
nyából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alap-
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szük-
ségletek teljesítésének segítése”), továbbá a szolgálat hozzájárulhat a közösség, a helyi 
társadalom alakításához, fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség ja-
vításához.

Azokat a működési elemeket, amelyeket a jogszabályok konkrétan, taxatív módon 
szabályoznak, be kell tartani, de van számos olyan tényező, amely választható, és pozi-
tívan hathat a szolgálat működésére. 
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Lakosságszám-emelés a falugondnoki szolgálatoknál

A Kormány a falugondnoki szolgálat működtetéséhez kapcsolódó lakosságszámhatárt 
600 főről 2020. január 1-től 800 főre emelte, 2022. január 1-től pedig 1000 főre kívánja 
emelni.

... a bizalom embere

A falugondnokok már a jelenleg 600 fő alatti településeken is túlterheltek. Egy sze-
mélyben nehéz a szolgáltatás biztosítása ekkora lélekszámú településeken, a változás a 
munka rovására fog menni. 

A falu-, illetve tanyagondnok személyének kiválasztása
A bizalom a kulcs a falu-, illetve tanyagondnok kiválasztásánál. Mind a lakosok, mind az 
önkormányzat (a fenntartó) számára fontos, hogy olyan embert nevezzenek ki, aki nem 
munkának, hanem hivatásnak tekinti a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, valamint 
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hosszú távra tervez. A pályán maradó falu- és tanyagondnokok nem csupán a izetésért 
végzik ezt a tevékenységet.

Fontos, hogy a falu-, illetve tanyagondnok helyi lakos legyen, ismerve az ottani em-
bereket, a sajátosságokat és az erőforrásokat. Az is lényeges, hogy az állásra pályázók 
tudják, mire vállalkoznak. Javasoljuk, hogy a pályázat melléklete legyen a pályázó sze-
mélyes motivációjának ismertetése (maximum 1 oldal terjedelemben), amelyben kifejti, 
milyen személyes indíttatás miatt jelentkezik erre a feladatra, vállalt-e már valamilyen 
szociális, segítői feladatot a közvetlen környezetében (pl. szomszéd rendszeres segítése, 
a falu közösségi életében való közreműködés stb.), és hogyan szeretné kiépíteni az ellá-
tottakkal a bizalmi kapcsolatot. A pályázó a falugyűlésen, tanyafórumon történő bemu-
tatkozása során emeljen ki néhány személyes motivációt a pályázati anyagából. Jó meg-
oldás lenne az alkalmassági teszt is.

A szakmai program összeállítása
Többször előfordul, hogy a falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a pol-
gármester, a fenntartó fölkeresi a falu-, illetve tanyagondnoki egyesületet, hogy segít-
séget kérjen a szolgálat beindításához. A (személyes) tanácsadás alkalmával részletes 
tájékoztatást kap a szolgálat működését szabályozó jogszabályokról a szolgáltatások 
feltérképezéséhez.

Fontos, hogy a szakmai program az adott település helyi viszonyainak igyelembevé-
telével készüljön, és tartalmát a helyben élők is megismerhessék. 

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok indításakor kapjanak nagyobb szerepet a megyei, 
illetve régiós egyesületek. Ennek most, a létszámhatár emelése miatt még nagyobb je-
lentősége van. A 600 és 800, majd a 800 és 1000 fő közötti településeken a működési 
engedély kiadásának legyen feltétele a szükségletfelmérés, amelyhez a megyei szerve-
zetek adhatnak segítséget.

A falu- és tanyagondnok képzése
Az évek során kiderült, hogy a falu- és tanyagondnokok mind sokrétűbb feladataihoz 
egyre sokoldalúbb felkészültség is szükséges. 

Ha a falu-, illetve tanyagondnok naponta 70 km-ről jár képzésre, az kocsival több mint 
egy óra (tömegközlekedés az esetek többségében megoldhatatlan). Ha útiköltséget izet 
neki a fenntartó, máris megszűnt a költségmegtakarítás. Ráadásul ha a falu-, illetve 
tanyagondnok szolgálati gépjárművel jár a továbbképzésre, akkor addig mivel látják el 
a településen a munkát? Az a tapasztalat, hogy azok a falu- és tanyagondnokok, akik nem 
bentlakásos formában vesznek részt a képzésen, sőt nem is ebédelnek a csoporttal, azok 
ily módon kirekesztik magukat a közösségből, ami az órákon, főleg a tréningeken érez-
hető, és kimaradnak a közösségi életből is.
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A bentlakás fontosságának hangsúlyozásánál elsődleges szempont a képzés végére 
kialakult közösségi csoportélmény, ami nagy erőtartalékot képez a későbbi munkavég-
zéshez, valamint hasznos muníciót ad a megyei egyesületek működéséhez is. A bejárás 
kontra bentlakás költséghatékonysága csak ezután következhet.

Mind a falu- és tanyagondnokok, mind a képző intézmények felhívják a igyelmet a 
magas csoportlétszám veszélyeire. Ahhoz, hogy mindenkire elegendő idő, igyelem 
jusson, fontos a létszám maximalizálása. A többéves tapasztalat alapján úgy tűnik, 18 
fő az optimális.

Az elméleti előadások mellett a falu- és tanyagondnokok nagy örömmel veszik a gya-
korlati képzést, amely szenior falu- vagy tanyagondnokok közreműködésével történik. 
Fontos, hogy a gyakorlati képzés a falu- és tanyagondnok saját egyesületénél történjen. 

Javasolt a továbbképzés rendszerének felülvizsgálata
A falugondnokok egyedül dolgoznak egy településen, és a tanyagondnokoknak sincs 
minden esetben közvetlen munkatársuk. Fontos, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor 
egymás között lehetnek, megoszthatják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, új ismere-
teket szerezhetnek egymástól. Erre kínálnak alkalmat a csak falu- és tanyagondnokok 
számára szervezett továbbképzések. 

2018. július 1-től módosult a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésé-
ről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet, ami megszakította 
a jól működő továbbképzési rendszert. Javasoljuk a falugondnoki egyesületeknek a bete-
kintési lehetőséget az OJKF-felületre, hogy segítséget nyújthassanak a használatához.

A falugondnok anyagi és erkölcsi elismerése
A falu-, illetve tanyagondnokok izetési besorolása messze nem áll arányban az általuk 
végzett áldozatos munkával. Egyre gyakoribb, hogy az anyagi elismerés mellett, vagy 
forrás hiányában csupán erkölcsi elismerésben részesítik a falu-, tanyagondnokot:

– elismerő oklevelet, önkormányzati kitüntetést adnak neki; 
– díszpolgári címet kap;
– felterjesztik térségi, megyei díjra.

Helyettesítés
A fenntartónak a falu-, illetve tanyagondnok távolléte esetén gondoskodnia kell a helyet-
tesítéséről, mégpedig olyan ember személyében, akit a helyiek ismernek és elfogadnak. 

Az egyik megoldás erre, ha a nyugdíjba vonult falu- vagy tanyagondnokot hívják visz-
sza helyettesíteni (megbízási jogviszonnyal az adott időszakra). A másik megoldás, ha 
van egy állandó helyettes, aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel. E célból szükség 
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van a falu-, illetve tanyagondnok-helyettesek képzésére is, ahol megtanítják a jelentke-
zőt a munkavégzés alapjaira.

Azokon a településeken is, ahol több tanyagondnoki szolgálat működik párhuzamosan, 
és csak a rendes szabadsággal, illetve évi egy megbetegedéssel számolunk, elkerülhe-
tetlen egy állandó helyettes alkalmazása, aki minden körzetet ismer. Ez a módszer a 
megoldás a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó falugondnokságok esetében is.

A helyettesképzésen túl megoldást jelenthetne a helyettes falugondnoki hálózat ki-
alakítása egy mintaprojekt keretében. Pl. a közös hivatalhoz tartozó szolgálatok – 5-6 
szolgálat esetében – közösen alkalmaznak egy helyettes falu-, illetve tanyagondnokot, 
aki a képzés után folyamatosan helyettesíthetné az éppen hiányzó kinevezett falugond-
nokot. (Ennek kidolgozását a régiós/megyei egyesületek vállalnák.)

Falu-, illetve tanyagondnoki gépjármű
Fontos, hogy a gépjármű paraméterei igazodjanak a helyi igényekhez, s feleljen meg az 
üzem-, a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelményeknek. 

A falu- és tanyagondnokok számára az egészségügyi intézmények területén sokszor 
gondot jelent a parkolás. Javasoljuk, hogy a parkolást az OMSZ-hez, a betegszállítókhoz 
hasonlóan biztosítsák a falu- és tanyagondnoki gépjárművek számára is.

Minden szolgálat esetében legkésőbb 6 évenként vagy 16 000 km futásteljesítmény 
után lehetőséget kell biztosítani a gépjárműcserére. 

A biztonságos munka érdekében fontos lenne, hogy az alap- és a kiegészítő felszerelt-
ség jelenjen meg a szakmai jogszabály (SZCSM-rendelet) mellékletében, és a „falubusz” 
beszerzésekor a jogszabályi előírások betartása mellett minden fenntartó a saját terep-
viszonyainak megfelelő gépkocsit vásároljon.

Informatikai eszközök 
A falu- és tanyagondnok munkájához szükség van korlátlan tarifacsomaggal és internet-
eléréssel rendelkező mobiltelefonra, továbbá számítógépre vagy laptopra nyomta-
tó-szkennerrel, amelyeket a fenntartó bocsát a rendelkezésére. A mobileszközök előnye, 
hogy útközben vagy a tanyán is használhatók. 

Munkaruha, védőruha
A falu-, illetve tanyagondnok különféle helyszíneken végzett sokrétű munkája igényli, 
hogy a fenntartó biztosítson a számára munkaruhát. A tanyagondnok felsőruházatát az 
erős igénybevétel tönkreteszi, ezért le kell cserélnie, vagy védőruhát kell rávennie.  

Jogszabály (SZCSM-rendelet és Kjtvhr.) írja elő a falu- és tanyagondnokok részére a 
munkaruha- és a védőruha-juttatást, de annak összegéről már a fenntartó dönt. 
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Javasoljuk, hogy legalább évi 50 000,- Ft értékben juttassák munkaruhához a falu- és 
tanyagondnokokat. A védőruhát természetesen ezen felül biztosítsa számukra a mun-
káltató. 

.. hát persze, hogy mindenes! Most éppen postás...

Egyéb, a szolgálat ellátásához szükséges eszközök 

Azok az eszközök teszik hatékonnyá a falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat működését, 
amelyekre tényleges szükség van, és amelyeket a falu- és tanyagondnok tud is használni. 
Bármilyen eszköz beszerzése előtt ki kell kérni a falu- és tanyagondnok véleményét. Ezek 
az eszközök nemcsak a falu- és tanyagondnok munkavégzését segítik, hanem az ellátottak 
biztonságát (pl. a már említett gyermekbiztonsági rendszerek), kényelmét is szolgálják. 

Tevékenységek
A falu- és tanyagondnok a szolgálat keretében, annak legfeljebb 50%-áig három önkor-
mányzati feladatot is végezhet, amelyek nevesítve vannak a jogszabályban (SZCSM-ren-
delet), de sajnos számos olyan feladattal is megbízzák őket, amelyek nem tartoznak a 
feladatkörükbe. Az idő alatt, amíg a falu-, illetve tanyagondnok olyan feladatot végez, 
ami nem tartozik a saját tevékenységébe, sérülnek az ellátotti jogok. 

Fontos, hogy a falu-, illetve tanyagondnok napi, heti, illetve havi rendszerességű fel-
adatai és magának a gondnoknak az elérhetőségei, a munkaideje a helyben élők számá-
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ra ismertek és nyilvánosan elérhetők legyenek pl. a helyi újságban, hírlevél, hirdetőtáb-
la formájában vagy a falu honlapján stb. 

Lényeges továbbá, hogy a falugondnoki szolgálat 800 fős (majd 2022-től 1000 fős) 
lakosságra történő kiterjesztése ne helyezzen további terheket az amúgy is túlterhelt 
falugondnokokra, mivel ők a munkaidejükön belül az eddiginél több feladatot nem tud-
nak elvégezni. Ha mégis rákényszerülnek, akkor az az ellátás színvonalának csökkené-
séhez és az ellátotti jogok sérüléséhez vezethet. 

Normatíva
Az éves normatívának (fajlagos összeg) kell fedeznie a falu-, illetve tanyagondnok bérét 
(alapbér, bérpótlék és a túlmunkapótlék), a gépjármű üzemeltetésének költségeit (köte-
lező felelősségbiztosítás, casco, üzemanyag, szervizköltség, gyermekbiztonsági rendszer 
stb.) és az egyéb felmerülő kiadásokat (telefon-, képzési költség, munkaruha-juttatás, 
egyéb, a munkavégzés hatékonyságát növelő eszközök beszerzése, helyettesítés költsége 
stb.) is. A 2020-as költségvetésben előirányzott összeg 4 250 000,- Ft/szolgálat, ami erre 
nem elegendő. Ahhoz, hogy a falu-, illetve tanyagondnok munkáját anyagilag elismerjék, 
a szükséges dologi javak a rendelkezésére álljanak, a helyettesítés meg legyen oldva, és 
korlátozzák a megtehető kilométerek számát, további normatívaemelésre van szükség. 

A szakmai napokon elhangzott véleményeket igyelembe véve megállapítható, hogy 
a minimális összeg a szolgálatok fenntartására 4,5 millió forint. Azt se hagyjuk igyelmen 
kívül, hogy a tanyagondnoki szolgálat fenntartása több mint 10%-kal többe kerül, mint 
a falugondnoki szolgáltatásé. A munka jövőbeli zavartalan működésének feltétele a 
normatíva évenkénti in lációkövető emelése.

A jogszabályi környezet
Az évek során bekövetkezett változások miatt szükség lenne a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályok aktualizálására. Ennek célja a jogszabályok és a valós élet összhangjának 
megteremtése. Továbbá fontos lenne a szolgálat működtetését szabályozó jogszabályok 
összehangolása is. 

Kapcsolatrendszer, együttműködés
A falugondnoki rendszer a civil szféra, az önkormányzatok és a központi igazgatás ösz-
szehangolt tevékenysége, amelynek gyakorlati megvalósítását a falugondnokokra, ta-
nyagondnokokra bízzák. A szakmai napokon mindenki egyetértett az emberi kapcsola-
tok fontosságával a vidéki közösségek élhetősége, fenntarthatósága szempontjából. Ez 
hatványozottan jelentkezik a falugondnoki szolgáltatásnál, ahol döntő jelentőségű a 
kapcsolati háló erősítése.
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A kölcsönös előnyökkel járó együttműködésben nagy szerepe van a falu-, illetve ta-
nyagondnoknak, aki ismeri a település lakóit és azok szükségleteit, élvezi a bizalmukat, 
és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolatok erősítéséhez 
azonban idő kell. Fontos, hogy a falu- és tanyagondnoknak legyen alkalma (ideje) ezek-
nek a kapcsolatoknak a kiépítésére és ápolására. Jó alkalmat nyújtanak erre a térségi 
szakmai rendezvények, továbbképzések.

A falu- és tanyagondnoki egyesületek erősítése
Fontos, hogy a falu-, illetve tanyagondnok ne maradjon egyedül a munkájával. Az egye-
sületek kötik össze a falu- és tanyagondnokokat, a fenntartókat, így meghatározó pont-
jai a falugondnoki hálózatnak. Ők teremtenek alkalmat arra, hogy a falu- és tanyagond-
nokok találkozzanak egymással, és tapasztalatot cserélhessenek. Különböző fórumokon 
(pl. minisztériumi megbeszélés, jogszabály-véleményezés, média) ellátják a falu- és ta-
nyagondnokok érdekképviseletét. Létjogosultságuk egyértelmű.

Ma 13 térségi falu-, illetve tanyagondnoki egyesület működik az országban, összefog-
va a területükön dolgozó gondnokokat, a szolgálatot fenntartókat, valamint a falu- és 
tanyagondnokság iránt elkötelezett, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő szakembe-
reket, civileket, önkéntes segítőket. Az egyesületek célja a falvak és a tanyás térségek 
hátrányos helyzetének enyhítése. Céljaik megvalósítása érdekében:

– fejlesztik a falu- és tanyagondnoki szolgálatot; 
– hozzájárulnak a szakmai információk (szakmai nap, honlap, hírlevél stb.) gyors 

terjedéséhez, a képzés, illetve továbbképzés korszerűsítéséhez;
– vidékfejlesztéssel foglalkozva elősegítik a vidéken élő lakosság életfeltételeinek 

javítását; 
– szakmaközi együttműködéseket kezdeményeznek;
– naprakész adatbázissal rendelkeznek a területükön működő szolgálatokról;
– rendszeres kapcsolatot tartanak a minisztériumokkal és azok háttérintézményeivel, 

valamint a többi más falu-, illetve tanyagondnoki egyesülettel; 
– a határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel kapcsolatokat építve 

segítik a falugondnokságok határon túli elterjesztését.
A fenti szakmai feladatokat az egyesületek a rendelkezésükre álló erőforrásokkal 

arányosan, különböző színvonalon végzik. Az az egyesület, amelyik forráshiány miatt 
nem tud irodát működtetni, nem tud foglalkoztatni (legalább fél munkaidőben) egy 
koordinátort, az a céljait csak minimális szinten tudja megvalósítani. 

Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente, a működési területükön talál-
ható szolgálatok számával arányosan támogatja az egyesületeket. Ez érthető elosztás 
ott, ahol több szolgálat működik, több a szakmai feladat. De vannak bizonyos működési 
kiadások (pl. irodabérleti díj, kommunikációs költség, koordinátor foglalkoztatásának 
költsége), amelyek akkor is felmerülnek, ha kisebb a taglétszám, s ezzel arányosan kisebb 
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a támogatás. Ráadásul a támogatást csak szakmai feladatra lehet elszámolni, működés-
re csupán minimális összeg fordítható. Ha forrás hiányában nem tud működni egy 
egyesület, akkor nem is tudja megfelelő színvonalon megvalósítani a céljait. Olyan tá-
mogatási rendszerre, összegre (pl. a falugondnoki, tanyagondnoki normatíva fajlagos 
összege/egyesület) van szükség, ami a kisebb létszámú egyesületek számára is lehető-
séget teremt a működéshez, a szolgálat fejlesztéséhez.

 Összefoglalás
Kemény Bertalan az 1980-as években a falvak problémáit a pénz-, a tudás-, az innováció-, 
az együttműködés- és a bizalomhiányban látta. Azóta eltelt közel 40 év, voltak jobb és 
nehezebb korszakok, a falugondnoki szolgálat is átalakult. Napjainkban több változás 
is folyamatban van mind helyi, mind globális szinten. Ha az ajánlásunkban megfogal-
mazott javaslatok csupán minimális vagy zéró arányban teljesülnek, akkor a falugond-
noki szolgáltatás egész másról fog szólni a következő 30 évben, mint amit Kemény 
Bertalan elképzelt. Az együttműködő partnerekkel folytatott munka rávilágított arra, 
hogy nem a pénzhiány a legnagyobb akadálya a falugondnoki szolgálat működtetésének. 
Ott, ahol van közösségi élet és együttműködés, ahol erős a civil és az önkéntes, valamint 
az egyházi részvétel, azokon a településeken kevesebb anyagi forrásból is működhet a 
szolgálat. Ahol az állam hozzájárul, támogatja a szolgálat fenntartását, ott bizony jog-
szabályi keretek közé szorítja, és ellenőrzi is ezeknek a szabályoknak a betartását. A 
nem támogatott, rendszeren kívüli, szabályozatlan működés generálja az innovációt, 
szükségessé teszi az együttműködést. A váratlanul felmerülő problémákra sokkal ru-
galmasabban tud reagálni mind a fenntartó, mind a falugondnok.

Az évek során egyre sokrétűbb, egyre több feladatot látnak el a falu- és tanyagond-
nokok. Ennek hatására a képzés, a tudásátadás felértékelődik. A feladatok sokasága most 
már izikálisan is veszélyezteti a falugondnoki szolgálat eredeti célját (oldja a magányt, 
az elszigeteltséget nemcsak a település, hanem az egyén szintjén is), mert a falugondno-
kok túlterheltsége miatt személyes beszélgetésre (meghallgatásra) nem marad idő. 

A falugondnoki szolgálat többszereplős (pl. a falugondnok, a falu lakossága, a polgár-
mester) rendszer, ami csak akkor tud jól működni, ha minden közreműködő felelős 
magatartást tanúsít. 

Egy település, egy közösség, egy falugondnoki szolgálat nem működhet anyagi forrá-
sok nélkül, de ahhoz, hogy azt hatékonyan, eredményesen, a közösség tagjainak érde-
kében használhassák fel, szükség van tudásra, bizalomra és kooperációra.

Az együttműködő partnerekkel folytatott közös munka alkalmával az egyes országok 
megismerése, az ottani módszerek, fejlesztések tanulmányozása során megszerzett 
tudásanyag, tapasztalat és információ adaptálható a hazai falugondnoki szolgálat meg-
újítása során. Másrészt a programokon kialakultak új, és elmélyültek már meglévő 
kapcsolatok, barátságok, amelyek a jövőbeli együttműködésnek is jó alapot jelentenek.
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Frank Edit

 AZ IDŐK PRÓBÁJA  A SZOCIÁLIS 
TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. változásai, különö-
sen az adatvédelemre és az egyházi fenntartókra vonatkozó rendelkezések változásainak 
tükrében

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-t (szoctv.) az 
1994. január 1. napján történt hatálybalépését követően 2019. július 24-ig 76 alkalommal 
módosították. 

Figyelemmel arra, hogy jelen anyagban a szoctv. változásait az adatvédelmi rendel-
kezésekre vetítve vizsgáltam, az összehasonlítást három időállapotra vonatkozóan 
végeztem el: az 1994-es hatálybalépéskori, a 2012-es, az infotv. hatálybalépésének 
időszakában hatályos és a 2019. júliusi, a GDPR kötelező alkalmazása időszakát követő-
en hatályos állapotot vizsgáltam meg.

Ennek keretében az ellátási formákat, az adatvédelmi rendelkezéseket és az egyházi 
fenntartókra vonatkozó szabályokat vizsgáltam, hasonlítottam össze. 

Megkönnyíti az ellátási formák időállapot szerinti összehasonlítását a következő 
táblázat:

ellátások 1994. 01. 01. 2012. 01. 01. 2019. 07. 24.
normatív 
pénzbeli 

– gyermeknevelési 
támogatás

szociális 
rászorultsá-
gon alapuló 
pénzbeli

– munkanélküliek 
jövedelempótló támo-
gatása

– lakásfenntartási 
támogatás 
– ápolási díj 
– átmeneti segély
– temetési segély 

– időskorúak járadéka
– foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 
– rendszeres szociális 
segély 
– lakásfenntartási 
támogatás 
– ápolási díj,
átmeneti segély, 
temetési segély 
 

– tartós ápolást végzők 
időskori támogatása
– időskorúak járadéka
– foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás

– ápolási díj

– egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti 
támogatás
– gyermekek otthon-
gondozási díja
– települési támogatás
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1994. 01. 01. 2012. 01. 01. 2019. 07. 24.
természet-
beni ellátás 
formájában 
is nyújtható 
pénzbeli 
ellátások

– lakásfenntartási 
támogatás 
– átmeneti segély
– temetési segély 

– rendszeres szociális 
segély 
– lakásfenntartási 
támogatás 
– átmeneti segély 
– temetési segély 

természet-
beni ellátá-
sok

– élelmiszersegély
– tankönyvsegély 
– tüzelősegély 
– közüzemi díjak 
ki izetése 
– gyermekintézmény 
térítési díjának 
ki izetése

– köztemetés
– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság

– élelmiszersegély
– tankönyvsegély 
– tüzelősegély 
– közüzemi díjak 
ki izetése 
– gyermekintézmény 
térítési díjának 
ki izetése
– családi szükségletek 
kielégítését szolgáló 
gazdálkodást segítő 
támogatás 
– köztemetés
– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság
– adósságkezelési 
szolgáltatás 
– energiafelhasználási 
támogatás 

– köztemetés 
– alanyi közgyógy-
ellátás 
– normatív közgyógy-
ellátás
– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság 

személyes 
gondosko-
dást nyújtó 
alapellátás 

– gyermekek napközbe-
ni ellátása 

– étkeztetés 
– házi segítségnyújtás 
– családsegítés 

– falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgál-
tatás
– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– családsegítés
– jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás
– közösségi ellátások
– támogató szolgáltatás
– utcai szociális munka
– nappali ellátás

– falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgál-
tatás
– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– családsegítés
– jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás
– közösségi ellátások
– támogató szolgáltatás
– utcai szociális munka
– nappali ellátás
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1994. 01. 01. 2012. 01. 01. 2019. 07. 24.
személyes 
gondosko-
dást nyújtó 
szakosított 
ellátás 

– bentlakásos gyermek-
intézmények 
– ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények
– rehabilitációs intéz-
mények
– nappali ellátást nyújtó 
intézmények 
– átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmények 

– egyéb speciális 
intézmények 

– ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény
– rehabilitációs intéz-
mény
– lakóotthon 

– átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmény 

– egyéb speciális 
szociális intézmény

– ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény
– rehabilitációs intéz-
mény
– lakóotthon 

– átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmény 
– támogatott lakhatás 
– egyéb speciális 
szociális intézmény 

Az ellátások számának változását mutatja be a következő diagram a jogszabály három 
időállapotában:
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A törvény hatálybalépése
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-t (a továbbiakban 
szoctv.) a Magyar Közlöny 2013. 01. 27-i számában tették közzé. Rendelkezései fokoza-
tosan, a kihirdetését követő 30. nappal kezdődően, 1994. 01. 01-ig léptek hatályba. 
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Kimondta ugyanakkor azt is a jogszabály, hogy a törvényben meghatározott, a sze-
mélyes gondoskodás keretébe tartozó kötelező ellátási formák feltételeinek megterem-
téséről 1997. december 31-ig kell gondoskodni. Egyes ellátások esetében így a jogszabály 
az ellátások anyagi feltételeinek megteremtésére további 3 éves határidőt engedélyezett. 

A törvény megszületésének társadalmi háttere
A törvény az 1990 és 1994 között kormányzó Antall-kormánynak és Surján László mi-
niszterségének ideje alatt született, amely kormánynak a rendszerváltozás levezénylé-
se jutott feladatául. Az akkori társadalmi-politikai helyzet az élet minden területén, így 
a szociális területen is nagy változásokat hozott: felgyorsult az in láció, tömegessé vált 
a munkanélküliség, megszűntek a hagyományos munkahelyek; új gazdasági struktúrák, 
jövedelemszerzési lehetőségek ugyanakkor még nem alakultak ki, így a szociális ellátá-
sok szabályozása halaszthatatlan feladat volt. 

A törvénynek meg kellett oldania a pénzbeli és természetbeli ellátások differenciált 
szabályozását, ami az ellátásra szoruló személyeknek biztos, kiszámítható támogatást 
nyújt, ugyanakkor azokat, akik képesek magukat ellátni, arra ösztönzi, hogy megélhe-
tésüket munkavállalásból, ne pedig szociális ellátásokból fedezzék.

A törvény szerkezeti felépítése, az ellátási formák
A szociális törvény szerkezeti felépítése időtállónak bizonyult, lényegében 1993-tól 
napjainkig nem változott. 

A törvény I. fejezetében találjuk az általános rendelkezéseket, a törvény célja és ha-
tálya mellett az alkalmazandó eljárási szabályokat, a jogosulatlanul igénybe vett ellátá-
sok megtérítésének szabályait és az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket. 

A törvény II. fejezetében találjuk a pénzügyi ellátási fajtákat, a III. fejezetben pedig a 
természetben nyújtott szociális ellátásokat. 

A törvény IV. fejezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat tartalmazza, V. 
fejezete az intézményi jogviszonyra vonatkozó szabályokat. A VII. fejezetben találjuk a 
szociális ellátások inanszírozásának egyes szabályait, a VIII. fejezetben pedig a záró 
rendelkezéseket.

Pénzbeli ellátások
A törvény a hatálybalépés időpontjában a pénzbeli ellátások között a gyermeknevelési 
támogatást, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a lakásfenntartási támoga-
tást, az ápolási díjat, az átmeneti segélyt és a temetési segélyt tartalmazta. 

Ezek az ellátási formák az elmúlt évtizedekben teljesen átalakultak, közülük az ápo-
lási díj kivételével egyet sem találunk már meg a jelenleg hatályos törvényszövegben.
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Természetbeni ellátás formájában is nyújtható pénzbeli támogatások 

Egyes ellátások esetében a jogszabály lehetővé tette, hogy a pénzbeli támogatás termé-
szetbeni ellátás formájában történjen: ezek a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti 
segély és a temetési segély voltak. 

Természetben nyújtott szociális ellátások
A törvény a természetben nyújtott ellátások között az élelmiszersegélyt, a tankönyvse-
gélyt, a tüzelősegélyt, a közüzemi díjak ki izetését, a gyermekintézmény térítési díjának 
ki izetését, a köztemetést, a közgyógyellátást és az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságot szabályozta. 

A köztemetés, a közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
jelenleg is létező ellátások. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások között a törvény 1994-es szövegében a 
gyermekek napközbeni ellátását, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a 
családsegítést találtuk. 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák között a külön törvény-
ben meghatározott, közoktatási intézménynek nem minősülő bentlakásos gyermekintéz-
mé nyeket, az ápolást-gondozást nyújtó intézményeket, a rehabilitációs intézményeket, 
a nappali ellátást nyújtó intézményeket, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket 
és az egyéb speciális szociális intézményeket találtuk. 

A törvény jelenleg hatályos szövegében a személyes gondoskodást nyújtó alapszol-
gáltatások között megmaradt az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés, 
ami kibővült a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatással, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtással, a közösségi ellátásokkal, a támogató szolgáltatással, az utcai szoci-
ális munkával és a nappali ellátással. 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák közül a törvény jelenleg 
hatályos szövegében is megtaláljuk az ápolást-gondozást nyújtó intézményeket, a reha-
bilitációs intézményeket, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket és egyéb speciá-
lis intézményeket. Új ellátási formaként jelent meg a lakóotthon és a támogatott lakhatás. 

Az adatvédelem jogi szabályozása az 1993. évi III. tv. 
megszületésének időszakában
Az 1993. évi III. tv. hatálybalépésének időpontjában az adatvédelemre vonatkozó sza-
bályokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. tv. (avtv.) tartalmazta. 
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Az avtv. a személyes adatok kezelését alapvetően két jogalapra alapítva tette lehető-
vé. Az egyik jogalap az érintett hozzájárulása volt, a másik pedig az az eset, amikor azt 
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet elrendeli. 

Kimondta azt is a törvény, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges 
adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását vélelmezni kell, amire az érintett igyelmét 
fel kell hívni. 

Az adatkezelést már ez a jogszabály is célhoz kötötten tette lehetővé, előírta annak 
közlését az érintettel, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatkeze-
lés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabályt is meg kellett jelölni. Az adatkezeléssel 
érintett személyek számára biztosította azt jogot, hogy tájékoztatást kapjanak adataik 
kezeléséről, és kérhessék adataik helyesbítését és törlését. 

Ez volt tehát az a jogszabályi környezet, amelyben az 1993. évi III. tv. adatvédelemre 
vonatkozó rendelkezéseit meg kellett alkotni.

Az 1993. évi III. tv. adatvédelmi rendelkezései 
a jogszabály hatálybalépése idején 
Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a jogszabály I. fejezete tartalmazta, amely 
felhatalmazást adott a jegyző számára, hogy a szociális ellátásra való jogosultság meg-
állapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást 
vezessen. 

E szabályban megjelenik a célhoz kötöttség követelménye, meghatározza azokat a 
célokat, amelyekhez kapcsolódva a jegyző által vezetett nyilvántartásban az adatkeze-
lésre lehetőség van. 

A nyilvántartásba az érintett alapvető személyazonosító adatai, állampolgársága, 
illetve bevándorolt vagy menekült jogállása, belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye, a 
tartásra köteles személy alapvető személyazonosító adatai, a jogosultsági feltételekre 
és azok változásaira vonatkozó adatok, a szociális ellátás megállapítására, megváltoz-
tatására és megszüntetésére vonatkozó adatok, valamint a jogosultság és térítési díj 
megállapításához szükséges adatok kerülhettek be. 

Meghatározta a jogszabály azt is, hogy kik azok a személyek, akiknek számára a jegy-
ző által vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatás teljesíthető. 

Ezek a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatot ellátó szervek, a 
társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai 
igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
voltak, amely szervek részére eseti megkeresés esetén tették lehetővé az adatszolgál-
tatást. 
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A törvény a jegyzőn kívül a személyes ellátást nyújtó szociális intézmény vezetője 
részére tette még lehetővé, hogy a személyes szociális gondoskodásban részesülő sze-
mélyekről nyilvántartást vezessen. Ez a nyilvántartás tartalmazhatta azokat az adato-
kat, amelyek nyilvántartására a törvény a jegyzőt feljogosította, valamint az ellátás 
igénybevételének és megszűnésének időpontját, és a térítésidíj- izetési kötelezettség 
teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vo-
natkozó adatokat.

E nyilvántartásból az adatszolgáltatást a jogszabály az adatigénylésre jogosult 
szerv és a jogosultságot megállapító, szociális hatáskört gyakorló szerv részére engedé -
lyezte. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az avtv. hatálya alatt a szociális ellátásokhoz kapcsoló-
dó adatkezelésre a szociális törvény által a fenti körben adott törvényi felhatalmazás, 
illetve ezen a körön kívül az érintett egyedi, az adatkezeléshez adott hozzájárulása 
esetén volt jogszabályi lehetőség. 

Az 1993. évi III. tv. egyházi fenntartókra 
vonatkozó szabályozása a jogszabály 
hatálybalépésének időszakában 
Az 1993. évi III. tv. szövege már a hatálybalépés időpontjában is tartalmazta annak le-
hetőségét, hogy az önkormányzat vagy a szociális szolgáltatást nyújtó szerv szociális 
szolgáltatást ilyen szolgáltatást végző egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi személy-
lyel, ezek intézményeivel, illetve egyéni vagy társas vállalkozóval kötött szerződés útján 
biztosítson. 

Ebben az időszakban erre csak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
tekintetében volt mód. 

A jogszabály – annak VI. fejezetében – szabályozza az ellátási szerződés minimális 
tartalmi követelményeit, amelyek az ellátási szerződésre vonatkozóan írásbeli formát 
írnak elő. 

Az ellátási szerződés minimális tartalmi elemei ebben az időszakban a következők 
voltak: 

– a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a szociális tevé-
kenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenységére külön jogszabály szerint 
vonatkozó hatósági engedély adatai;

– a szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, száma;
– a szolgáltatást végző nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgál-

tatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási köte-
lezettségek ismeretére és betartására; 
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– a szolgáltatásért izetendő díj mértékére és átutalására vonatkozó kikötések; 
– a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje.
Ezek között a jogszabályi keretek között működhettek így a szociális törvény hatály-

balépésének időszakában az egyházi fenntartású szociális szolgáltatások.

Az adatvédelem jogi szabályozásának változása 
a 2011. évi CXII. tv. (infotv.) hatálybalépésével 
Az infotv. hatálybalépésekor, 2012. január 1-jével az adatvédelem jogi szabályozása 
változott, a jogszabály az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogot in-
formációs önrendelkezési jogként kezeli, vagyis abból indul ki, hogy az érintett az, akit 
megillet a jog, hogy saját adataival rendelkezzen. 

Az avtv. által szabályozott két jogalap – az önkéntes hozzájárulás és a jogszabályi 
felhatalmazás – mellé újabb jogalapok csatlakoznak. Megjelenik a jogos érdek, valamint 
az érintett vagy más személy létfontosságú érdeke mint az adatkezelés jogalapja. 

Az érintettek jogai között megjelenik az előzetes tájékoztatás követelménye, vagyis 
az érintettet még az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy az adat-
kezelés kötelező, vagy hozzájáruláson alapul.

Ezenfelül az érintettet még az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részle-
tesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jo-
gaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett ugyanis csak ezen előzetes tájékoztatás birtokában kerül abba a helyzet-
be, hogy információs önrendelkezési jogával élve eldöntse, az adott adatkezelő számára 
személyes adatait rendelkezésre kívánja-e bocsátani. Amennyiben pedig az adatkezelés 
számára kötelező, az előzetes tájékoztatás hozza az érintettet abba a helyzetbe, hogy 
tisztában legyen azzal, személyes adatait ki és milyen célra kívánja felhasználni, és va-
lóban élhessen a jogszabály által részére biztosított jogokkal. 

Új jogként jelenik meg az érintett tiltakozáshoz való joga, amelyhez kapcsolódóan az 
adatkezelőre azt a kötelezettséget rója a jogalkotó, hogy a tiltakozást 15 napon belül 
meg kell vizsgálnia, arról döntést kell hoznia, és az érintettet tájékoztatnia kell, aki a 
döntéssel szemben bírósághoz fordulhat. 

Ez a rendelkezés hatékonyabb jogorvoslatot biztosít az érintettek számára, és aktívabb 
szerepvállalásra szorítja az adatkezelőt. 

Így az érintetteknek a szociális területen is hatékonyabb védelem és jogérvényesíté-
si lehetőség állt rendelkezésükre. 
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Az ellátási formák változásai a szociális törvény 
2012. január 1-jei szövege alapján
Pénzbeli ellátások

Az 1993-as szöveggel összehasonlítva látható, hogy a gyermeknevelési támogatás – ami 
normatív pénzbeli támogatás volt – kikerült a pénzbeli támogatások közül. 

A szociális rászorultság alapján járó pénzbeli ellátások köre bővült. Ezek között ta-
láljuk az időskorúak járadékát, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a rendszeres 
szociális segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az ápolási díjat, az átmeneti segélyt és 
a temetési segélyt. 

Természetbeni ellátás formájában is nyújtható pénzbeli ellátások
Ezen ellátások köre kibővült a rendszeres szociális segéllyel. 

Természetben nyújtott szociális ellátások
Új, természetben nyújtott szociális ellátásként jelent meg ebben az időszakban az adós-
ságkezelési támogatás és az energiafelhasználási támogatás. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások köre kibővült a falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgáltatással, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, a közösségi 
ellátásokkal, a támogató szolgáltatással, az utcai szociális munkával és a nappali ellá-
tással. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézmények 
között új ellátási formaként jelent meg a lakóotthon. 

A szociális törvény adatvédelemre vonatkozó 
rendelkezéseinek változása a 2012. 01. 01-jén 
hatályos szöveg alapján
A szociális törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit vizsgálva a 2012. 01. 01-jén 
hatályos szövegben jelentős változásokat láthatunk az eredeti, 1993-as szöveggel ösz-
szehasonlítva. 

Ennek egyik oka, hogy hazánk időközben EU-taggá vált, így a tagállami állampolgá-
rokra vonatkozó szabályok is bekerültek az adatvédelmi rendelkezések közé. 
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A szociális szolgáltatások bővülése ugyancsak részletesebb adatvédelmi szabályok 
megalkotását eredményezte. 

Változatlanul megmaradt a jegyző által vezetett nyilvántartás, annak adattartalma 
azonban jelentősen bővült. 

A korábbi adatok mellett bekerült a nyilvántartásba a jogosult társadalombiztosítási 
azonosító jele, az EU-s polgárok esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, hoz-
zátartozó esetén a rokoni kapcsolat, az aktív korúak ellátására jogosult személy jogel-
lenes munkavégzésére vonatkozó adatok, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult személy iskolai végzettsége és szakképzettsége, a lakásfenntartási támogatás 
természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén a támogatott szol-
gáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő 
fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges 
adatai, a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénz-
intézet általi azonosításához szükséges adatai, a lakásbérlet vagy albérlet igénybevéte-
lére irányuló szerződést bérbe vevő félként megkötő személy természetes személyazo-
nosító adatai és a közös költség meg izetésére kötelezett személy természetes 
személyazonosító adatai.

A fenti adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja változatlanul a jogszabályi fel-
hatalmazás maradt. 

Bővítette a jogszabály azoknak a szerveknek a körét is, amelyek részére a jegyző által 
vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatás végezhető. Így a korábbiak mellett ezek között 
megjelentek a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság és a katonai igazga-
tási szervek is. 

A szolgáltató intézményvezetőnek az ebben az időszakban hatályos szabályok alapján 
már két nyilvántartást kellett vezetnie, egyet a beérkezett igényekről és egyet a már 
ellátásban részesülő személyek adatairól. 

Az igénylőkről vezetett nyilvántartásba a következő adatok kerültek: 
A kérelmező természetes személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózko-

dási helye, értesítési címe, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, 
hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, a kérelmező 
cselekvőképességére vonatkozó adat, a kérelmező törvényes képviselőjének, továbbá a 
kérelmező megnevezett hozzátartozójának neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és 
tartózkodási helye vagy értesítési címe, a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló 
határozat megküldésének időpontja, a soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és az egy-
szerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai lefolytatásának időpontja.

Azt követően, hogy a kérelmező ellátottá vált, a fenti adatok kiegészültek a követke-
zőkkel: az ellátásban részesülő személy társadalombiztosítási azonosító jele, az ellátás 
megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, 
a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, 
különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülmé-
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nyekre vonatkozó adatok, bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonat-
kozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, illetve hogy az ellátott részesül-e 
közgyógyellátásban.

Megtaláljuk a 2012-ben hatályos szövegben már az országos jelentési rendszer létre-
hozását is a szociális szolgáltatás rendszerének és inanszírozásának jobb tervezése 
érdekében. Ez a jelentési rendszer azonban személyes adatokat nem tartalmaz. 

Sor került időközben a szociális hatóság által vezetett országos nyilvántartás létre-
hozására is a szociális szolgáltatások inanszírozásának ellenőrzése érdekében. 

Ebbe a nyilvántartásba a következő adatok kerülnek: a kérelmező természetes 
 személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, ál-
lampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, az ellátásban részesülő személy társada-
lombiztosítási azonosító jele, a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy 
szakosított ellátás típusa, igénybevételének és megszűnésének időpontja, az intézmény, 
a szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jele és a inanszírozás, támo-
gatás költségvetési törvény szerinti jogcíme és feladatmutatója. 

Ezeket az adatokat a inanszírozás ellenőrzése céljából a Kincstár részére is továb-
bítják. A nyilvántartásból adatot kérhet a működést engedélyező szerv a működési en-
gedélyezésre és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.

Az érintetteket megillető jogok már nem csupán az adatvédelmi jogszabályban jelen-
nek meg, hanem azokat maga a szoctv. is nevesíti. Kimondja, hogy akiről a nyilvántartás 
adatot tartalmaz, az a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési, helyesbí-
tési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges 
adatainak közlését a nyilvántartást kezelő szervtől vagy a szociális intézmény vezető-
jétől.

Megjelenik továbbá a szoctv. adatvédelemre vonatkozó szabályai között nevesítve az 
adatok törlésére vonatkozó kötelezettség is. Kimondja a jogszabály, hogy ha törvény 
másként nem rendelkezik, a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való jogosultság 
megszűnésétől számított 5 év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével 
– törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A szolgálati időre jogosító ellátások 
esetében az adott személyre vonatkozó adatok törlését a Kormány rendeletben szabá-
lyozza.

Feljogosítja továbbá a jogszabály a szociális hatáskört gyakorló szervet, hogy a szo-
ciális igazgatási eljárás során adatot kérjen a polgárok személyi adatait és lakcímét 
nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való jo-
gosultság megállapítása céljából.

A jegyző pedig adatot kérhet a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott 
lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi 
szerződés alapján nyújtó szolgáltatótól.



Szociálpolitikai Tükör • 2020 • II. évfolyam, 2. szám

146 JOG, KOMMENTÁR ÉS MÓDSZERTAN

Az egyházi fenntartókra vonatkozó rendelkezések 
változásai 2012-től
A szociális törvény 2012-ben hatályos szövege bővíti azoknak a szolgáltatásoknak a 
körét, amelyekre vonatkozóan egyházi fenntartókkal szerződés köthető. A szociális 
szolgáltatásokon kívül ezek közé bekerültek a pihenéshez való jog érvényesülését szol-
gáló szolgáltatások is. 

Bővült azoknak a rendelkezéseknek a köre is, amelyeket az ellátási szerződésnek 
tartalmaznia kell, bekerült így ezek közé az egyházi, állami fenntartó neve, székhelye 
és adószáma, az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatá-
rozott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, 
nyilvántartási kötelezettségek szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására, a 
személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei és módja, az ellátás 
igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség 
teljesítése, az értesítési kötelezettség, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési 
önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, a pana-
szok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok 
kivizsgálására vonatkozó megállapodás, az önkormányzat, illetve a társulás részére 
történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága, azzal, hogy az ellátást 
biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli, a külön 
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a 
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, az ellátási szer-
ződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték 
összege, az ellenérték meg izetésével kapcsolatos eljárási kérdések, határidők, az ellen-
értékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek. 

Az adatvédelmi rendelkezések főbb változásai a 
GDPR hatálybalépésével
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) 2016. május 24-én 
lépett hatályba, és 2018. május 25-től kötelező az alkalmazása.

A rendeletet a tagállamoknak közvetlenül kell alkalmazniuk, nem szükséges, sőt nem 
is lehet külön jogszabállyal a nemzeti jogba átültetni, annak érdekében, hogy az alkal-
mazása minél egységesebb legyen az EU-n belül.

Bár a GDPR szorosan kapcsolódik a korábbi adatvédelmi szabályozáshoz, több terü-
letet sokkal részletesebben szabályoz, és új fogalmakat, követelményrendszereket, in-
tézményeket is bevezet.
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A személyes adatok kezelésének elvei

Rögzíti a GDPR a személyes adatok kezelésének elveit, amely elveket a gyakorlatban is 
számonkérik, amennyiben az adatkezelőnél ellenőrzésre kerül sor.

Ezek az elvek a következők:
– a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára át-

látható módon kell végezni (a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elve); 
– a személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat 

nem szabad ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni (célhoz kötöttség);
– a kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak 

kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság); 
– az adatkezelésnek pontosnak és naprakésznek kell lennie, és minden észszerű in-

tézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat töröljék, 
vagy helyesbítsék (pontosság);

– a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 
lehetővé (korlátozott tárolhatóság); 

– a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a sze-
mélyes adatok megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy véletlen elvesztésével szemben (integ-
ritás és bizalmas jelleg);

– az adatkezelő felelős az adatkezelés elveinek való megfelelésért, és képesnek kell 
lennie a megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

Amennyiben tehát például egy adatkezelési tájékoztatót készítünk, igyelemmel kell 
lenni azokra az elvekre, amelyek ebben a körben relevánsak. Az átláthatóság elvéből 
következik, hogy a tájékoztatót nyomban az adatkezelés megkezdésekor az érintett 
rendelkezésére kell bocsátani. Az elszámoltathatóság elve miatt a tájékoztatókat álta-
lában célszerű írásban elkészíteni, mert így az adatkezelő tudja igazolni, hogy eleget tett 
a tájékoztatási kötelezettségének. 

Új jogalapok
A GDPR a személyes adatok kezelését csak abban az esetben engedi meg, csupán akkor 
tekinti jogszerűnek, ha az általa meghatározott hat jogalap valamelyike megvalósul. 
Ezek a jogalapok azonban bővültek a korábbiakhoz képest. 

Személyes adatok a következő jogalapokon kezelhetőek: 
– az érintett hozzájárulásával; 
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lé-
pések megtételéhez szükséges; 
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– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érde-

keinek védelme miatt szükséges; 
– az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végett feladat végrehajtásához szükséges; 
– az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 
Fontos, hogy adatkezelésre csak akkor kerüljön sor, ha van jogalapja, és a jogalapot 

megfelelően állapítsuk meg, mert ellenkező esetben az adatkezelés jogellenes lesz. 

Különleges személyes adatok kezelése
Különleges személyes adatnak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai 
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló 
adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus 
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
 szexuális irányultságára vonatkozó adatok. 

A különleges személyes adatok kezelése tilos. A különleges személyes adatok kezelé-
sére csak abban az esetben van lehetőség, ha a fent már említett jogalapok valamelyike 
fennáll, és az alábbi feltételek valamelyike is megvalósul:

– az érintett kifejezett hozzájárulását adta az adatkezeléshez; 
– az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötele-
zettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett 
alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagál-
lami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;

– az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges, ha az érintett izikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 
képes a hozzájárulását megadni;

– az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú ala-
pítvány, egyesület vagy bármely más nonpro it szervezet megfelelő garanciák mellett 
végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkeze-
lés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonat-
kozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcso-
lódóan, és a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik 
hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára;

– az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifeje-
zetten nyilvánosságra hozott;

– az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
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– az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alap-
ján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védel-
méhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek bizto-
sítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;

– az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egész-
ségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális 
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog 
alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében; 

– az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint 
a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának 
és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 
garanciákra, különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan.

Tekintve, hogy a szociális szolgáltatások, ellátások nyújtása szinte minden esetben 
együtt jár egészségügyi különleges adatok kezelésével, ezek során a különleges adatok 
kezelésének szabályait is be kell tartanunk. 

Ehhez a jogalapot a GDPR 9. cikk h) pontja teremti meg, kimondva, hogy egészségügyi 
vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása érdekében is kezelhetőek különleges adatok. 

Az érintett jogai
A GDPR széles körű jogokat biztosít az érintettek számára. 

– Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak 
gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában kapjon meg. 

– A tájékoztatáshoz való jog
Az érintettel az adatok megszerzésének időpontjában közölni kell valamennyi követke-
ző információt: 

Az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei, az adat-
védelmi tisztviselő elérhetőségei, a személyes adatok tervezett kezelésének célja, vala-
mint az adatkezelés jogalapja, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő 
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vagy harmadik fél jogos érdekei, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek ka-
tegóriái. Annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szerve-
zet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, a személyes adatok tárolásának 
időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintett azon joga, 
hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen sze-
mélyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga, 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 
a tény, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezett-
ségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e 
a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel 
járhat az adatszolgáltatás elmaradása, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
pro ilalkotást is, valamint ebben az esetben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó-
an érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel bír.

– Hozzáférési jog
Az érintettnek joga van tájékoztatást kapnia arról, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, amennyiben pedig folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást 
kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azokról a 
címzettekről, akikkel az adatokat közölték, vagy közölni fogják, az adatok tárolásának 
tervezett időtartamáról, az őt megillető jogokról, a felügyeleti hatósághoz benyújtható 
panasz jogáról, az adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal tényéről. 

Amennyiben ezeket az adatokat az adatkezelő felhívás ellenére nem közli vele 30 
napon belül, úgy jogorvoslatot vehet igénybe, a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz 
fordulhat. 

– Helyesbítés
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérje.

– Törlés
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rávonatkozó adatok törlését kérje, ha már nincs 
szükség az adatokra abból a célból, ami miatt gyűjtötték őket, vagy az adatkezelés hoz-
zájáruláson alapult, amit visszavontak, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja. 
Törlést kérhet az érintett akkor is, ha jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, ha az 
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adatokat jogellenesen kezelték, ha jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni, és ha 
azok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kap-
csolatban került sor. 

– Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett nem az adatok törlését, hanem 
korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az 
érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, illetve amennyiben az adatke-
zelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke addig, amíg megállapítják, hogy az adatke zelő 
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben. 

– Az adathordozhatósághoz való jog
Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén, ha az adatkezelés auto-
matizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó, általa egy adat-
kezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja. 

– A tiltakozáshoz való jog
A közérdekű, közhatalmi jogosítvány gyakorlásához kapcsolódó vagy jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga. Ez esetben az 
adatkezelő nem kezelheti tovább az adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok igazolják, amelyek elsőbbséget él-
veznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor 
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ez esetben a személyes adatok tovább nem kezelhetők. 

– Automatizált döntéshozatal
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az automatizált döntéshozatal hatálya, 
kivéve, ha ez a döntéshozatal az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az érintett és 
az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy 
meghozatalát uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé. 
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Az adatkezelők által vezetendő nyilvántartások, 
bejelentési, értesítési kötelezettség
– Adatkezelések nyilvántartása

Az adatkezelők kötelesek nyilvántartást vezetni az általuk végzett adatkezelési tevékeny-
ségekről. Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatkezelő nevét, elérhetőségét, 
valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, az adatkezelés céljait, az 
érintettek kategóriáit és a személyes adatok kategóriáit, azoknak a címzetteknek a kate-
góriáit, akikkel a személyes adatokat közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli 
címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket, és a személyes adatok harmadik országba 
vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információkat. 

– Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
Az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie az adatvédelmi incidensekről. Ebben fel 
kell tüntetni az incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslásukra tett 
intézkedéseket. 

– Bejelentési kötelezettség
Az adatvédelmi incidenst 72 órán belül be kell jelenteni a Felügyeleti Hatóságnak, ha az 
valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. 

– Az érintettek értesítése 
Az adatvédelmi incidensről az érintetteket is értesíteni kell, ha az valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

– Az adatvédelmi tisztviselő bejelentése
Az adatkezelőnek az adatvédelmi tisztviselő személyét be kell jelentenie a Felügyeleti 
Hatóságnál vezetett nyilvántartásba 

Adatvédelmi tisztviselő
Kötelező az adatkezelőnek adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznia, 

– ha az adatkezelést közhatalmi vagy közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az 
igazgatási hatáskörükben eljáró bíróságokat;
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– ha az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak maguk-
ban, amelyek az érintettek rendszeres, szisztematikus és nagymértékű meg igyelését 
teszi szükségessé, vagy 

– az adatkezelő fő tevékenysége a személyes adatok különleges kategóriáira vagy a 
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 
vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalja magában. 

A Felügyeleti Hatóságok közötti együttműködés, bírság
A Felügyeleti Hatóságok közötti együttműködés rendszere biztosítja a GDPR egységes 
alkalmazását az EU egész területén. 

A GDPR rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyeleti Hatóság bírságot szabhat 
ki az adatkezelővel szemben, melynek összege elérheti a 20 000 000 eurót, vagy vállal-
kozások esetén az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át 
kitevő összeget. 

A bírságok alkalmazását és a kiszabott bírságok mértékét is összehangolják a tagál-
lamokban működő Felügyeleti Hatóságok. 

Új ellátási formák a 2019 júliusától hatályos 1993. 
évi III. tv.-ben

A pénzbeli ellátások között új ellátási formaként jelent meg a tartós ápolást végzők 
időskori támogatása, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint 
a gyermekek otthongondozási díja. A képviselő-testület pedig a rászorultság alapján 
települési támogatást állapíthat meg, amelynek felhasználását a jogszabály nem köti 
célhoz. 

A természetbeni ellátás formájában is nyújtható pénzbeli ellátások kikerültek a tör-
vény szövegéből. 

A természetben nyújtott szociális ellátások között megmaradt a köztemetés, a köz-
gyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Megszűnt azonban az 
adósságkezelési szolgáltatás és az energiafelhasználási támogatás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások nem változtak, a szakosított 
ellátások között megjelent a támogatott lakhatás. 
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Adatkezelés a GDPR kötelező alkalmazását követően 
a szociális törvény alapján
A GDPR kötelező alkalmazását követően az Európai Unió adatvédelmi reformjának 
végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. tv. 
hozta összhangba a módosítást igénylő jogszabályokat az adatvédelmi rendelkezésekkel. 

Ez a jogszabály a szoctv.-t nem módosította. 
A szociális szférát a törvénymódosítások közül elsősorban az egészségügyi és a hoz-

zájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. 
rendelkezéseinek módosítása érinti, amelynek szövegét a GDPR-salátatörvénnyel mó-
dosították. 

Bár a szoctv. adatvédelmi rendelkezései a GDPR kötelező alkalmazásával nem módo-
sultak, az adatvédelmi szabályok alkalmazása során a GDPR rendelkezéseire is igye-
lemmel kell lenni. 

A jegyző által vezetett nyilvántartás adattartalma a szoctv. 2019-es szövegében a 
2012-es állapottal összehasonlítva ismét bővült. 

A nyilvántartás már nem csupán a jogosult, hanem az ellátás megállapítása során a 
törvény rendelkezései, illetve az önkormányzati rendelet alapján igyelembe vett más 
személyek természetes személyazonosító adatait, belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét 
és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét is tartalmazza. 

Bekerült a nyilvántartásba a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege, a meg-
állapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatok 
és a megszűnés vagy megszüntetés jogcíme, valamint a szociális ellátás megállapítása 
során igyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összege. 

A jegyző által vezetett nyilvántartáson kívül a törvény a járási hivatal részére is fel-
hatalmazást adott arra, hogy a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való 
jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából 
nyilvántartást vezessen. 

Ezenkívül a Kincstárt felhatalmazta, hogy az ellátásokra való jogosultság ellenőrzése 
céljából országos nyilvántartást vezessen. 

Az országos nyilvántartásba az adatokat a jegyző és a járási hivatal rögzíti. 
A szolgáltató, intézményvezető által a beérkezett igénylésekre vonatkozóan vezetett 

nyilvántartás kibővült az igénylő Társadalombiztosítási Azonosító Jelével. 
A törvény egyidejűleg előírta a fenntartók számára, hogy az általuk fenntartott intéz-

ményeknél, szolgáltatásoknál beérkezett kérelmeket intézményenként, szolgáltatások-
ként a kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelének közlésével a hónap első 
napján a Kincstárnál jelentsék be. Ennek célja a szociális szolgáltatások területi lefedett-
ségének megállapítása. 

Valamennyi fenti adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség, illetve a közfela-
dat-ellátás lesz. 
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Az egyházi szociális fenntartókra vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések 
egyes kérdései

Az egyházi szociális fenntartók kötelezettségei, 
kötelező nyilvántartások

Valamennyi adatkezelő köteles elkészíteni az adatkezelések nyilvántartását. 
Ugyancsak kötelező az adatvédelmi incidensek nyilvántartását elkészíteni. 
Kötelező lesz továbbá számukra adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, mert egészségügyi 
és vallási meggyőződéshez kapcsolódó különleges adatok kezelését nagy számban vég-
zik, és – amennyiben az általuk nyújtott szolgáltatáshoz állami támogatást is kapnak – 
közfeladatot is ellátnak. Az adatvédelmi tisztviselőt a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál 
(NAIH) vezetett elektronikus nyilvántartásba be kell jelenteni. 

Az egészségügyi és az ezekhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelmé-
ről szóló 1997. évi. XLVII. tv. 32. §. (2). bekezdése az egészségügyi intézmény vezetőjének 
kötelezettségévé teszi az adatvédelmi szabályzat elkészítését. 

Ugyanezen jogszabály 33. §. (2). bekezdése kimondja, hogy az érintett elhelyezésére 
vagy gondozására szolgáló nem egészségügyi intézmény kezelheti az érintettnek minden 
olyan egészségügyi és személyazonosító adatát, amely az intézményi elhelyezés, gon-
dozás szempontjából szükséges. Ugyanezen szakasz (3). bekezdése kimondja, hogy a 
nem egészségügyi intézmény adatkezelésére a törvény II. fejezetében írtakat kell alkal-
mazni. 

A fenti rendelkezésekben megtaláljuk a jogszabályi felhatalmazást a szociális intéz-
mények által végzett egészségügyi adatkezelésre, s a fenti rendelkezésből következően 
az egészségügyi adatkezelést végző szociális intézmények számára is kötelező az adat-
kezelési szabályzat elkészítése, valamint az egészségügyi adatok kezelése során az 
egészségügyi adatkezelésről szóló törvény rendelkezéseinek betartása. 

Tipikusan előforduló adatkezelések és az azokhoz 
kapcsolódó kötelezettségek az egyházi szociális 
fenntartóknál 
– Munkavállalók adatainak kezelése: a munkavállalók részére adataiknak a munkál-
tató részére történő átadásával egy időben adatvédelmi tájékoztatót kell átadni, amely-
nek átvételét a munkavállaló írásban el kell, hogy ismerje. Amennyiben ez a tájékoztatás 
még nem történt meg, utólag kell pótolni. A munkavállalók adatai kezelésének jogalap-
ja az adatok egy része tekintetében jogszabályi kötelezettség, illetve a közfeladat ellá-
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tásával kapcsolatos kötelezettség lesz, míg az adatok más része tekintetében a munka-
szerződés lesz a jogalap. Ilyen adat például a bankszámlaszám, amelyet beszerezni nem 
jogszabályi kötelezettség, szükséges azonban a munkaszerződés teljesítéséhez. 

A törlésre irányadó határidő a jogviszony fennállásának megállapítása alapjául szol-
gáló adatok tekintetében a jogszabályi határidő lesz (a munkaviszony megszűnését 
követő 50 év), míg a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében a mun-
kaviszony megszűnését követő 5 év, amely alatt az esetleges polgári jogi igények is 
elévülnek.

Tilos a munkavállalók személyes adatainak másolása. 
– Az igényt előterjesztő személyek adatainak kezelése: ezeknek a személyeknek 

is nyomban az adatok közlésekor adatkezelési tájékoztatót kell átadni és annak átvéte-
lét aláírásukkal elismertetni.

Amennyiben az adatok köre nem haladja meg a jogszabály által előírt adatkört, úgy 
az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése lesz, ha pedig ennél több 
adatot kérünk, akkor a jogalap az érintett által kötendő szerződés előkészítése lehet. 

Ha az ellátási szerződés nem jön létre, a kérelmet elutasítják, és az várólistán sem 
marad, az adatokat nyomban törölni kell. 

– Ellátási szerződéssel rendelkező személyek adatainak kezelése: az ellátási 
szerződés megkötésekor újabb adatkezelési tájékoztatót kell átadni az ellátott részére, 
és annak átvételét aláírásával el kell, hogy ismerje. Az adatkezelés jogalapja ebben a 
körben is a jogszabályi kötelezettség teljesítése, közfeladat-ellátás, illetve az ezen túl-
menő adatok tekintetében a szerződés teljesítése lesz. Jogszabályi kötelezettség hiányá-
ban az adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 év után törölni kell. 

– Természetes személy vállalkozókkal, megbízottakkal kötött szolgáltatási, 
vállalkozási szerződések. A vállalkozási, megbízási szerződés mellékleteként adatke-
zelési tájékoztatót kell készíteni, azt az érintett részére átadni, amit ő aláírásával kell, 
hogy elismerjen. Az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése. 
A szerződés megszűnésétől számított 5 éven belül az adatokat törölni kell. 

Fénykép- és videofelvételek készítése

A fényképek, videofelvételek vagy más módon rögzített kép- és hangfelvételek készíté-
sének személyiségi jogi és adatvédelmi következménye is van. 

Kép- és hangfelvételt a Polgári törvénykönyv alapján csak az érintett hozzájárulásával 
lehet készíteni. Ezalól kivételt képeznek a tömegfelvételek és a nyilvános közéleti sze-
replésről készült felvételek. Ugyanakkor a természetes személyek képmása és hangfel-
vétele is egy hozzájuk kapcsolódó adat, amelynek a jogszerű kezeléséhez jogalapra van 
szükség. Tekintve, hogy a kép és hangfelvétel készítése egy szociális szolgáltatásra vo-
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natkozó szerződés teljesítéséhez általában nem szükséges, annak jogalapja véleményem 
szerint az érintett önkéntes hozzájárulása lehet. 

Amennyiben tehát szociális szolgáltatások nyújtása során kép- vagy hangfelvételt 
kívánunk készíteni, be kell szerezni ehhez az érintettek előzetes, bizonyítható hozzájá-
rulását, és tájékoztatni kell őket a jogaikról is. 

A felvétel készítéséhez adott hozzájárulás arra nem jogosítja fel a készítőt, hogy a 
felvételt nyilvános helyen, például honlapon, faliújságon vagy szórólapon helyezze el. 
Amennyiben ilyen szándéka van, a tájékoztatásnak erre is ki kell terjednie. 

Kamerás meg igyelőrendszer

Főként idősotthonokban, de más szociális szolgáltatások során is gyakran alkalmazzák 
a kamerás meg igyelőrendszert vagyonvédelmi célból, de az idős, beteg ellátottak esetén 
felmerülhet az élet, a testi épség védelme is célként. 

A kamerás meg igyelőrendszerrel végzett meg igyelés jogalapja az adatkezelő jogos 
érdeke lesz. Minden esetben, amikor a jogos érdek az adatkezelés jogalapja, érdekmér-
legelési tesztet is kell készíteni. Az érdekmérlegelési tesztet nem kell nyilvánosságra 
hozni; ha valamelyik érintett kéri, elég a kivonatát a rendelkezésére bocsátani. Az ér-
dekmérlegelési tesztben az adatkezelő összeméri az érintetteknek azon érdekeit, ame-
lyeket a meg igyelés sérthet, azokkal az érdekekkel, amelyek indokolják a kamerás 
meg igyelőrendszer alkalmazását. 

Összegzés
Összegezve a fent írtakat megállapíthatjuk, hogy az 1993. évi III. tv. a megszületésének 
időpontjában korszerű jogszabály volt, s később is kiállta az idők próbáját. Erede-
ti szerkezeti felépítése mind a mai napig megmaradt. Korszerű volt a törvény adatvédel-
mi szabályozása is, nem igényelt átfogó módosítást a GDPR hatálybalépésével. Az adat-
védelmi szabályozás alaposabb ismerete és az ismeretek alkalmazása azonban ma már 
elengedhetetlen mindazok számára, akik a szociális törvényt a gyakorlatban alkal-
mazzák. 
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„Az időzített bombát valaki elhelyezte. Ha mással nem, azzal, hogy semmit sem csinált 
nyolc éven keresztül, pedig tehetett volna. Nem győzzük a hibákat és mulasztásokat 
kivédeni!” – reagált Nyitrai Imre ex helyettes államtitkárnak a Válasz-ban leírt szavaira, a 
szakmában ismert és elismert kollégánk. 

Szerkesztőségünk nem ítél, csak helyet ad a vitának. 
Tény viszont, hogy a magyar szociális ellátórendszer messze színvonalasabban és ered-

ményesebben dolgozott az ellátottakért idén tavasszal, mint bárhol Európában. A közel 
másfélezer bentlakásos intézményből alig több, mit két – három tucatban fertőződtek meg 
az emberek. Köszönhetően az időben meghozott és fegyelmezetten betartott intézkedések-
nek, és főleg annak, hogy a körülményekre való hivatkozás és felfelé mutogatás helyett igazi 
emberi és szakmai helytállással végezték embermentő munkájukat a rendszerben dolgozók.

(A szerk.)

Pataki János 

KÉRDÉSEK ÉS GONDOLATOK 
A NYITRAI COVID 19 ÍRÁSRA

Mottó: „Életemet és székeimet” 
– Ja, nem…

I.
Nyitrai Imre nyolc évi minisztériumi beosztását és azt, hogy helyettes államtitkár volt, 
nem kell igyelembe venni az elemzése olvasásakor. Ja, de…

Aligha lehet elfelejteni azt a hosszú időszakot, amit a hazai szociálpolitika egyik alakí-
tójának kulcspozíciójában töltött. 

Érdemes-e, szükséges-e felvetni egy olyan ember felelősségét szakmai, tartalmi ér-
telemben, aki 8 évig ragaszkodott a „nézőpontjához” – minisztériumi székéhez? 

A volt államtitkár-helyettes cikkének olvasása közben úgy tűnhet, mintha személye-
sen nem is lett volna köze ahhoz, miként reagáltak a szociálpolitika szereplői, s a szoci-
ális ágazat egésze mit tett a jelenlegi rendkívüli járványügyi helyzetben. 

V I T A
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A kritikus hangvétel kapcsán joggal merülnek fel a következő kérdések:
Miért nem akkor írta le ezeket az elméleti alapvetéselemeket, amikor államtitkár-he-

lyettes volt?
Miért nem akkor cselekedett a most elvárt módszertan alapján, s olyan formában, 

tartalommal, hogy a mostani járványhelyzetben kialakult nehézségek, feszültségek, 
drámai helyzetek ne alakuljanak ki?

Amit leír a cikkben, annak jelentős részét mi, szakemberek évek óta látjuk, s folyama-
tosan mentek a jelzések ahhoz a tárcához, amelynek felelőse éppen ő volt. „Minden in-
formációt mindenkinek” – írja a publikáló. Ám ne felejtsük el, hogy ő is kapta az infor-
mációkat a szociálpolitika szereplőitől. Miért maradtak el a szakmai regálások ezekre a 
– gyakran kétségbeesett – felvetésekre?

Az általa most elvárt „rendszerszintű gondok” megjelenítése, s hogy ezeket a  „köz-
vetlen döntéshozók számára is” egyértelművé tegyék, az adekvát intézkedések kidolgo-
zása, a megoldások keresése az ő helyettes államtitkári munkakörének is része volt. 

Aligha vitatható, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt most kell beszélni a rendelke-
zésre álló erőforrásokról, a kielégítésre váló speciális szükségletekről és a szociálpoli-
tikát meghatározó folyamatokról, nem csupán ígérni, s végképp nem például két év múlva 
értékelni a veszélyhelyzet szakmai, fenntartói, finanszírozási tapasztalatait, illetve el-
készíteni, oktatni a szükséges szakmai ajánlásokat, protokollokat, mint ahogy ezt a cikk 
tartalmazza.  

Azt is látni kell, hogy nem csupán az elmúlt három-négy hónapban alakult ki a leír-
takban megmutatkozó helyzet. Kétségtelen ugyanakkor, hogy folyamatosan jelentek 
meg újabb kihívások, kényszerek a szociális alap- és szakellátások fenntartói, a kollégák, 
a szociális munkások, a dolgozók számára, s ezek közvetlenül befolyásolták az ellátottak, 
a kliensek életminőségét a bentlakásos intézményekben éppúgy, mint például a gyer-
mekvédelmi szakellátásban.

A járvány okozta veszélyhelyzetben a szociális ágazatra hatalmas feladatok zuhantak. 
Számos intézményben voltam magam is, és ahol mindig magas minőségben, tisztes-

ségesen végzik a szociális munkát, ott a járvány kitörésének idejére már megszervezték 
a védekezést.

A kevésbé ismert témákkal is foglalkozni kell, mert hasonló vészhelyzet esetén, ha 
izolációs helyiségeket hoztak létre a nappali ellátás helyén, mi lesz a nappali ellátással?

A bentlakásos idősellátásban, a gyermekvédelmi szakellátásban vagy a nevelőszülői 
hálózatokban, a családsegítésben, a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének 
támogatásában, a fogyatékosságügyi vagy a hajléktalanellátásban stb. is rögzíteni kell 
a jelen járványügyi veszélyhelyzet alapján az ellátás tapasztalatait, a hatékony kommu-
nikáció standardjait vagy például a kríziskezelés kérdéseit. 
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II. 

Mielőtt az írást részletesen elemezzük, fontos kiemelni, hogy ez a kormányzati szociál-
politikát támadó személy a kormánynak 8 évig volt szociálpolitikáért felelős helyettes 
államtitkára. Véleményem szerint az ilyen ember magáról állít ki bizonyítványt. 

De azért nézzük sorjában: 
1. A szerző szociológus. Ezért az adatok számára is nyilván fontosak. Jó lenne tudni, 

milyen kutatási adatokból dolgozott a gyorselemzés elkészítésekor.
2. Jó lenne tudni, hogy melyik szerepében írja ezt a gyorselemzést. A szociálpolitikáért 
felelős volt helyettes államtitkárként? A SOTE szociális vezetőképzésért felelős straté-
giai vezetőjeként? Mint szociológus? Vagy mint a szociális szférában dolgozó szakember? 
Esetleg mint egykor a Pesti úti idősek otthonában foglalkoztatott módszertani szakem-
ber?

Az alapvető attitűd megfejtése azért lenne fontos, mert az írásban keverednek ezek 
a szerepek. 

3. Egészen más, ha kívülről elemzőként, illetve belülről érintettként lát neki valaki a 
feladatnak. Más lesz a leírtak célja. Ha a járvány egyik gócpontjának egykori munkatár-
saként írt szövegként olvasom, akkor a cikk néhány sora szerecsenmosdatásnak tűnhet. 

4. Fontos kérdés, hogy a szerző vajon vitaindítónak szánja-e írását. Ebben az esetben, 
meg kellene jelölni azokat is, akikkel vitába kíván szállni. 

5. Az Eszköztelenség című alfejezetben ezt olvashatjuk:
„Mindezen »eszközök« állandósuló hiányához hosszú évtizedek kellettek” – valóban. Ez a 
változásmenedzsment részéről is a „legnagyobb hiba”, az érdekeltek sok esetben „érzel-
mileg eltávolodtak” feladatuktól, sőt néhányan a „lerohasztás” kifejezést is használták 
az ágazattal kapcsolatban. 

Elkerülhetetlenül megfogalmazódik az olvasóban legalább két kérdés: Egyrészt az 
elmúlt évtizedből 8 évig ki volt a felelős helyettes államtitkár, akinek lehetősége, 
kötelessége lett volna ágazatunk „egyik legrosszabb” jellemzőjén, az eszköztelenségen 
való változtatás mind az emberi erőforrások, mind a tárgyi feltételek vonatkozásában? 

Másrészt: kinek a felelőssége, kötelessége egy rugalmas, alkalmazkodásra képes, 
magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó, rendszerré szervezett szociális ágazat kiala-
kítása?

Az a központi gondolata a cikk e részének, hogy az emberi erőforrások, illetve a tárgyi 
eszközök hiánya rendszerhiba. Véleményem szerint ez csak részigazság, hiszen ha ezek 
a fenntartó számára prioritást jelentenek, gondoskodik róluk. Biztosíthatja a szükséges 
forrásokat a humánerő megtartásához és a tárgyi környezet biztosításához is. Más 
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kérdés, hogy nehezebb felelősen gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal, mint az állandó 
forráshiányt okolni mindenért. 

6. A védőfelszerelések hiányát egyértelműen az állam nyakába varrni szándékozó szer-
ző egy fontos dologról elfeledkezik, mégpedig a munkáltatónak arról a kötelezettségéről, 
mely szerint az egészséges munkakörnyezet biztosítása az ő, illetve a fenntartó dolga. 

7. Az ehhez szükséges források biztosítása szintén fenntartói feladat. Ha már itt tartunk, 
ajánlom az elemzők igyelmébe a vészhelyzet kihirdetése óta a polgármesterek által 
hozott szociális intézményi költségvetés-módosítások vizsgálatát. Az intézményi éves 
költségvetésekben a védekezési költségek ugyanis aligha lettek év elején betervezve. 

8. Az összeomló kereskedelmi környezetben megoldandó védőeszköz-beszerzés az állam, 
az önkormányzatok, de még az egyházi és a civil fenntartók számára is ugyanazon a 
piacon zajlott. Ennek érdekében össze is lehet fogni, hogy nagy tételben, csökkent áron 
vásárolhassanak, ami persze napjainkban nyilván csak vágyálom.

9. A gyermekvédelem eszköztelenségéről külön is megemlékező szerző némely állításá-
val egyetérthetünk. Csakhogy ezek a problémák a családokban hasonló módon jelent-
keztek, ott is idő kellett a megoldásukhoz. Engedtessék meg ennyi türelem a gyermek-
védelemnek is. Az összefogásnak, az adományoknak köszönhetően még így is 
gyorsabban születtek megoldások, mint az ágazat más területein. 

10. Igaz, hogy a gyermekvédelmi gondozásba vett gyermekek pszichés állapotára igyel-
nünk kell, de a családban élő gyermekek számára hasonló terhet jelentő bezártság fel-
dolgozására is szükség van. Ott is igény lesz az ágazat munkatársainak szakértelmére, 
emberségére. 

11. A „hogy kerül a vírus a falak közé?” kérdés körüljárása is egyoldalúra, leegyszerűsí-
tőre sikerült: mintha a főváros vezetésének véleményét látnánk, más köntösbe csoma-
golva. Még ha igaz is az állítás, miszerint az egészségügyi és szociális intézmények közti 
átjárhatóság a forrása a szociális intézményekben megjelenő vírushelyzetnek, egyéb 
szempontokat igyelmen kívül hagy a szerző. A szociális intézmények dolgozói, vezetői 
is szakemberek, legalább annyi felelőséggel, mint az egészségügyben foglalkoztatott 
társaik. Így tőlük is elvárható a problémamegoldás, az ehhez szükséges gyors és felelős 
döntéshozatallal. 

12. A szerzőnek az orvoshiányra utaló állításaival kapcsolatban egy dolgot írhatok: a 
törvények azért vannak, hogy betartsuk őket. Ha előírás a főállású orvos jelenléte, azt 
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biztosítani kell. Nem ez a megfelelő idő a nehézségeken való kesergésre, mellesleg érde-
mes lenne vizsgálatot folytatni a forrásokat biztosító fenntartói döntésekről is. 

13. A szociális ágazatban dolgozók megbecsülésével, jutalmazásával, illetve pszichés 
támogatásával kapcsolatosan egyetértünk. Szükség van ezekre, s fontos benne az állam 
szerepe, de e tekintetben a helyi döntéshozók is számtalan eszközzel élhetnek. Ahogy a 
helyi rendvédelmi, egészségügyi szereplőket segítik, úgy az egyéb fenntartású intézmé-
nyek számára is biztosítható támogatás. 

14. Nagyon problémásnak látom, hogy a jelenlegi helyzet rettentően átpolitizált, eszköz-
ként használhatók benne a szociális terület dolgozói és gondozottjai. Politikai adok-ka-
pok helyett a szakmaiságra kellene igyelni. 

15. Az ágazati érdekérvényesítésről, a dolgozók felelősségéről alaposabb elemzésre volna 
szükség. Ehhez nem a jelen cikk a megfelelő keret. Így aztán ez a felvetés is politikai 
eszközzé silányul. 

16. A szociális alapellátási rendszer kiterjedtségére való utalással kapcsolatban annyit, 
hogy a járvány után át kell majd tekinteni a szükségleteket, és változásokra lesz szükség. 
Érdekes tapasztalat, hogy a klubok immár 2 hónapja nem hiányoznak senkinek. Mind-
ezek mellett felvetném, hogy az ellátórendszer nem omlott össze a túlzott igénybevétel-
től. Hogy a megnövekedett igényeket milyen kapacitás és hogyan látta el, s a szociális 
és az egészségügyi problémák között miféle átjárhatóságot kell biztosítani, mind fontos 
kérdés. Szemben azokkal, amelyeket az elemző művében felvetett. Olyan, mintha írásának 
a célja nem a korrekció, hanem a rombolás lenne.   

17. Egy olyan grémiumnak, mint a SOTE szociálisvezető-képzése, az ágazati vezetést 
kellett volna megkeresnie a tapasztalt problémák ügyében, ha valóban a megoldás lenne 
a cél. Ehelyett saját céljaihoz eszközként használ egy egész ágazatnyi szakembert, ami 
felháborító.

18. A szerző tanácsai hitelesebbek lennének, ha saját alapállása helyett szakmai kiindu-
lási pontokból indul ki velük kapcsolatban, különösen, mivel neki magának is módja lett 
volna javítania az ágazat gyengeségein. 

19. Az összefoglaló részben egyszerre, tömören visszatér a korábban jelzett összes 
probléma, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
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III.

A jelen drámai járványügyi helyzetre valóban igaz, hogy home of ice közben nem lehet 
beteget pelenkázni, de egy helyettes államtitkárnak lett volna ideje, alkalma, sőt köte-
lessége megteremteni a „tisztázás” (pelenkacsere) biztonságos minimumfeltételeit. 

Visszatérek a cikkben szereplő elvárások másik halmazához, a „rendszerszintű gon-
dok”  megjelenítéséhez, a panaszoknak a „közvetlen döntéshozókhoz” való eljuttatá -
sához és a transzparenciához. Abban egyetértünk, hogy a felelősség járvány idején le-
gyen transzparens, egyértelmű, márpedig a kormányhivatali ellenőrzések folyamatáról 
(célellenőrzés, infekciókontroll, hatósági intézkedések stb.) sokféle eltérő tapasztalat 
alakult ki. 

Az eddig vizsgált közel 340 bentlakásos intézményben volt orvosi, szakorvosi ellátás, 
például pszichiáter. Az intézmények első harmadát ellenőrizték eddig, aminek alapján 
akár jogszabályváltozási javaslatok is felmerülhetnek például a demensek, illetve a fo-
gyatékkal élő személyek ellátásával kapcsolatosan. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, 
hogy például a szakmai létszámnormák, protokollok maradéktalan betartásához 
mennyivel kellene emelni a dolgozói létszámot, s a frontvonalban dolgozó szociális 
munkásoknak, kollégáknak a tesztekkel, védőfelszereléssel (maszk, kesztyű, fertőtlení-
tőszerek stb.) való ellátása vagy a fertőtlenítő mosogatás, takarítás, a veszélyeshulla-
dék-kezelés szabályainak betartása ugyancsak terítékre kell, hogy kerüljön.
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Mike Allen – Lars Benjaminsen – Eoin 
O’Sul livan – Nicholas Pleace: Ending Home-
lessness? The contrasting experiences of 
Denmark, Finland and Ireland, Bristol Uni-
versity Press, 2020.  

Manapság számos tanulmány, folyóirat 
cikk és egyéb közlemény foglalkozik az 
úgynevezett Housing First (rövidítve: HF, 
magyarul: első a lakhatás) jellegű, a hajlék-
talan személyek számára lakhatást kínáló 
programokkal. Noha erről címében nem 
tesz említést, a fenti könyv is a Housing 
First implementációjával, működésével, 
korlátaival és szociálpolitikai beágyazott-
ságával foglalkozik három ország: Finnor-
szág, Dánia és Írország példáján keresztül. 
A könyv nemcsak leírja fenti országok 
HF-programjait és hajléktalanügyi straté-
giáit, hanem ezek összehasonlítására is 
kísérletet tesz.

A Housing First egy, a kilencvenes évek 
elején az Egyesült Államokból indult lak-
hatási program, modell, mozgalom és ilo-
zó ia, melynek célja, hogy a hajléktalanság-
ban élők, közülük is a legsérülékenyebb 
csoportok (az alkoholbetegek, a iatalko-
rúak, az idősek, a pszichiátriai betegek) 
tartós és minőségi lakhatáshoz jussanak. 
A program atyja Sam Tsemberis amerikai 
pszichiáter, aki szerint az „utcából lakásba” 

kerülés olyan  érzelmi és izikális biz-
tonságot, ad a rászorulóknak, amit a ha-
gyományos hajléktalanellátó intézmények 
(szállók, népkonyhák, menedékhelyek) 
ideiglenességükből és kiszámíthatatlansá-
gukból adódóan nem képesek biztosítani. 
A Housing First a kétezres évek elején gyor-
san népszerűvé vált a világ gazdaságilag 
fejlett országaiban (habár érdekes módon 
épp az Egyesült Államokban nem tudott 
igazán kibontakozni), és sokan (döntésho-
zók, szociális szakemberek és más profesz-
sziók képviselői) a hajléktalanok ellátásá-
nak új csodaszerét látták benne, nem is 
alaptalanul. Mára a témával foglalkozó 
kutatók döntő többsége egyetért abban, 
hogy a tartós lakhatást kínáló ellátások 
hosszú távon hatékonyabbak az utcán élők 
reszocializációjában és munkaerőpiaci 
participációjában, mint a korábbi „lépcső-
ház”-modell (l. Edgar).

Amiről a közlemények többsége nem 
tesz említést, az a Housing First-típusú el-
látások hatalmas költségigénye, valamint 
a hagyományos ellátási formák leváltha-
tatlanságának ténye. Noha Allen és társai 
is a Housing Firstöt tartják a leghatéko-
nyabb módszernek a hajléktalanság tartós 
kezelésére, a könyv tényszerűen foglalko-
zik a programhoz kapcsolódó anyagi és 
koordinációs nehézségekkel és akadályok-

 Temesváry Zsolt

Változatok a hajléktalanság 
leküzdésére
Tapasztalatok Dániából, Finnországból és Írországból
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kal. Írországról megtudhatjuk például, 
hogy mióta HF-programokkal (is) kísérle-
teznek, a hajléktalanellátásra fordított 
költségeik háromszorosukra emelkedtek, 
s éves szinten jelenleg meghaladják a 200 
millió eurót. Noha a régóta hajléktalan-
ságban élők száma valóban csökkent, a 
iatalok, a családok vagy az utazó roma 

cso portok hajléktalanságát nem tudták 
hatékonyan kezelni. A inn példából pedig 
az derül ki, hogy noha Finnország (egyebek 
mellett a Housing Firstnek is köszönhetően) 
jelentősen csökkentette a kilencvenes évek 
elején még húszezer fős hajléktalan népes-
ségét, a „notórius”, önszántukból utcán élő 
hajléktalanokkal nem igazán tudnak mit 
kezdeni, ezek ellátását továbbra is csak a 
lépcsőház-modell képes biztosítani. Tisz-
tán Housing First-ellátásokkal működő 
rendszer tehát nem létezik, nem létezhet 
önmagában, a működést kiegészítő nép-
konyhák, szállók és menedékhelyek nélkül. 
Pontosan emiatt sokat szívesebben beszél-
nek Housing Ready-típusú modellekről 
Hou sing First helyett, előbbiben ugyanis 
egy hibrid hajléktalanellátó rendszert fel-
tételezünk, amelynek immanens, de nem 
kizárólagos elemei a tartós lakhatást kíná-
ló, lakás típusú elhelyezési formák.

Allen és társai munkájából az is kiderül, 
hogy a Housing Firstnek nem létezik egyet-
len, világszerte szabadon implementálható, 
világos módszertanú modellje. A HF-prog-
ram sokkal inkább egyfajta ilozó ia, szem-
léletmód, semmint általános szakpolitikai 
módszer. A hagyományos, Tsemberis-féle 
stratégiával ellentétben Finnországban pél-
dául a HF-típusú apartmanokat telepszerű-
en, a korábbi hajléktalanszállók helyére 

felépített, tömeges lakhatást biztosító lakó-
komplexumokban alakították ki, ami még a 
racionálisan felépített közvetlen esetmunka 
és közösségi szociális munka mellett is ma-
gában hordozza a gettósodás veszélyét (l. 
például a nyolcvanas évek chicagói lakás-
projektjeit). Dániában a lakások ötödét ki-
tevő szociálisbérlakás-állomány „terhére” 
alakították ki a helyi Housing First-progra-
mot, a bérlakások egy részét különítve el e 
célra. A program még így is csak a hajlékta-
lan emberek igen kis hányadát (mintegy 
5%-át) tudja ellátni, és a iatal hajléktala-
nok, valamint az úgynevezett „kanapéször-
fözők” (barátoknál, ismerősöknél ideiglenes 
lakhatást találók) támogatását nem, vagy 
csak nehezen képes biztosítani.

A könyv foglalkozik a hajléktalanellátó 
rendszereket szabályozó jóléti politikákkal 
is a három ország vonatkozásában, vala-
mint azokkal a szociál- és lakáspolitikai 
intézkedésekkel, amelyek a hajléktalanság 
kialakulását hivatottak megelőzni. Sajnos 
a munkaerőpiaci és egyéb produktív szo-
ciálpolitikai intézkedések csak igen kis 
szegmensét képezik e szakpolitikai elem-
zéseknek, pedig az átfogó jóléti csomagok 
bizonyítottan hatékonyabbak a hajlékta-
lanság kialakulásának megelőzésében, 
mint a célzott lakáspolitikai intézkedések. 
A könyv rámutat, hogy nemcsak a hajlék-
talanellátó rendszerek változtak sokat az 
elmúlt évtizedekben, hanem maguk a haj-
léktalanok is. A nyolcvanas-kilencvenes 
évek hajléktalanképe a középkorú vagy 
idősebb alkoholfüggő fér i, aki problémáit 
javarész „magának köszönheti”. Ezzel 
szemben a kétezres években megjelentek 
az úgynevezett „új hajléktalanok” az utcá-
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kon és az ellátórendszerben: gyerekek és 
iatalkorúak, papír nélküli gazdasági mig-

ránsok, javítóintézetekből és börtönökből 
frissen szabadultak, valamint a kitagolási 
folyamat révén a nagy pszichiátriai intéz-
ményekből kiszorult mentális betegek. 
Erről az új kockázati csoportról az ellátó-
rendszer nem, vagy csak nagyon nehezen 
képes gondoskodni.

A kötet további tanulsága, hogy a mind-
három ország hajléktalanügyi stratégiájá-
ban kitűzött távlati cél, a hajléktalanság 
teljes megszüntetése a rövid távú tapasz-
talatok alapján nem megvalósítható: haj-
léktalanok mindig is voltak és lesznek. Az 
újabb nemzeti stratégiák ezért a hajlékta-
lanság megszüntetése (zero homelessness) 
helyett már inkább annak mérsékléséről, 
a hosszan tartó utcai hajléktalanság felszá-
molásáról (functional zero) értekeznek.

Összegzésként elmondható, hogy Allen és 
szerzőtársai kötetében meglehetősen ala-
pos leírását és összehasonlítását kapjuk a 
inn, a dán és az ír hajléktalanügyi straté-

giáknak, Housing First-programoknak, haj-
léktalanszámlálási adatoknak és módsze-
reknek, valamint egyéb lakáscélú jóléti 
intézkedéseknek. Az adatok pontos össze-
hasonlíthatóságát ugyanakkor nagymérték-
ben gátolják a de iníciók és módszertanok 
országonkénti eltérései. A témában kevésbé 
jártas olvasók számára a könyv első fele 
lehet igazán érdekes, amely a hajléktalanság 
országonkénti különbségeivel és a Housing 
Firsttel kapcsolatos nemzeti tapasztalatok-
kal foglalkozik. A könyv második fele inkább 
a szakembereknek szól, itt ugyanis az orszá-
gos stratégiák és programok, szociálpoliti-
kai intézkedések aprólékos összehasonlítá-
sával találkozhat az olvasó.

Forray R. Katalin
Sikeres roma nők
Roma nők egymás közt. Interjúkötet. Szer-
kesztette: Raffael Mónika. L’Harmattan, 
2020, 375 p.

Nem könnyű egy ilyen sokszínű, összetett 
tematikájú könyvet bemutatni. A lehetősé-
gek közül némi töprengés után azt válasz-
tottam, hogy megpróbálom a szociológiai 
jellemzők segítségével számba venni e kis 
csoportot, amely reprezentálni próbálja a 
magyarországi cigányságot. Nem bírálni 
szeretném a kötetet, hanem ismertetni, 

azaz ismertebbé tenni azt az etnikai cso-
portot, amelyet bemutatni kíván.  

Tizenkét roma nő, cigányasszony élet-
útját tárja elénk az igényesen szerkesz-
tett, szép kötet. A portrékat Kunhegyesi 
Ferenc festőművész készítette. Ezek az ön-
álló művészi alkotások a kötet maradandó 
értékei.

Az írott anyag személyes interjúkból állt 
össze, amelyeket a szerkesztő, Raffael Mó-
nika készített. A festői portrék azt sugall-
ják, hogy szép és izgalmas emberekről van 
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szó, a fényképek pedig megmutatják, hogy 
nemcsak a művész szemével, hanem egy-
szerű fotón is láthatóan rokonszenves asz-
szonyok szerepelnek a kötetben.

A szereplők listáját érdemes több szem-
pontból áttekinteni. Elsősorban az tűnt fel 
nekem, hogy közülük négynek, a bemuta-
tottak harmadának doktori címe van. Kettő 
orvos, a többinek viszont külön kellett meg-
dolgoznia a doktorátusért. Nem egyszerű-
en diplomások tehát, hanem a tanulmánya-
ikat még egy szinttel feljebb is folytatták. 
További kettejüknek diplomás a férje: egyi-
kük orvos, a másikuk – aki egyébként szin-
tén cigány – görögkatolikus lelkészként 
szerzett doktori fokozatot. Ha az iskolai 
végzettségeket is áttekintjük, akkor kide-
rül, hogy valamennyiüknek felsőfokú vég-
zettsége van, egyiküknek-másikuknak 
többféle is. Nem egyszerűen „roma nőkről”, 
hanem diplomás roma asszonyokról van 
tehát szó. A hangsúlyozott különbségtétel 
azért lehet fontos, mert a kötet (megítélé-
sem szerint) nemcsak a jelentős sikereket 
elért asszonyok teljesítménye iránti tiszte-
letet kívánja kifejezésre juttatni, hanem 
azokhoz is szól, akik hasonló körülmények 
közül indultak, s életútjuknak még csupán 
az első felében járnak. Nekik szolgálhatnak 
példaként ezek a sikeres életutak. 

A kötet címe a „roma” kifejezést tartal-
mazza, ám a bemutatott asszonyok nem 
mindannyian romák – már ha a „roma” ki-
fejezés eredeti, a mindennapokban is alkal-
mazott jelentését nézzük. Az Európai Unió 
hivatalos nyelvhasználatában csak „roma” 
létezik, ám maguk az érintettek más kife-
jezéseket is használnak. Az itt bemutatot-
tak között van beás, van, aki magát ro-

mungróként (magyarcigány) de iniálja, 
más ugyancsak magyarcigány zenész szár-
mazású, a legtöbbük azonban roma, azaz 
oláhcigány. A minden tekintetben meggyő-
ző, magukkal ragadó portrék belső etnikai 
megoszlása nem tükrözi e csoportok tény-
leges megoszlását, és kissé félre is vezet-
heti a tárgyban járatlan olvasót. Már csak 
ezért is megkérdőjelezhető ez a válogatás, 
mert például a Pécsi Tudományegyetem 
Romológia tanszékének tanárai között épp-
úgy van beás, mint a Gandhi Gimnázium 
tanárai között. Így a kötetben szereplő 
egyetlen beás nem a csoport tényleges 
helyzetét jeleníti meg. Tehát nem arról van 
szó, hogy az értelmiségiek túlnyomó több-
sége a roma népcsoport tagja, különösen a 
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nők esetében nem; inkább arról, hogy a 
szerkesztő elsősorban a saját etnikai hova-
tartozására igyelt. Ami bár érthető, nem 
egészen elfogadható. 

A bemutatkozók a iatalabb nemzedékek 
tagjai, még az idősebbek is legfeljebb 40-45 
évesek.  Valamennyien a rendszerváltás 
után szerezték képesítésüket. A leg iata-
labbak a civil szervezetként létrejött Ro-
maversitas, majd a roma/cigány hallgatók 
számára kiépített szakkollégiumi hálózat, 
a felsőoktatásban szervezett egyházi tá-
mogató programok segítségével szerezték 
képesítésüket. Ezt érdemes hangsúlyozni, 
mert bár sokan tudják – elsősorban a részt 
vevő tanárok és hallgatók –, e programok-
nak országos ismertsége és elismertsége 
még mindig nem elegendő (s erről az egy-
házi fenntartók elzárkózása is tehet). 

Ezek a programok a felsőoktatásba való 
törekvés támogatására szerveződnek. De 
hogyan jutnak el odáig a iatalok? Minden 
megkérdezett rákérdezés nélkül is említ 
egy vagy több pedagógust – egyesek még 
óvodáskorukból is –, akik felismerték, el-
ismerték a tehetségét, szorgalmát, és folya-
matosan támogatták. Sok rosszat lehet 
hallani-mondani a tanítókról, tanárokról 
általában, de ha elolvasunk egy ilyen élet-
rajzi gyűjteményt, be kell látnunk, hogy az 
egyes pedagógus(ok) segítsége nélkül a 
hátrányos helyzetből kitörni lehetetlen. 
Gondoljunk ezekre az „egyesekre”, amikor 
lesújtó véleményeket hallunk vagy fogal-
mazunk meg „a pedagógusokról”! 

Miért a nőkről szól a kötet, miért nem 
fér iakról? Tapasztalataim szerint a roma/
cigány családokban – minél jobban ragasz-
kodnak a hagyományaikhoz, annál inkább 
– elsősorban a lányok, a nők tanulnak to-
vább, e téren ők a sikeresebben. Talán 
azért, mert a nőknek kell többet teljesíte-
niük a családban, ők látják el a kicsiket, az 
időseket, az egész háztartást. A fér iakat 
kisgyermekkoruktól úgy nevelik, hogy sza-
badabban élve munka vagy pénz után jár-
nak, társas kapcsolatokat építenek, a há-
zimunkákban sem kell részt venniük. 
A teljesítmény kényszere így elsősorban a 
nőkre irányul. Farkasné Raffael Márta pon-
tosan elmondja az okokat. „Szerintem nehéz 
cigány fér it találni akkor, ha cigány nőként 
a tanulást választod. A tanulással kinyílhat 
a világ, lehet, hogy megváltozik az érték-
szemlélet, másfajta igények keletkeznek, 
ezeket nem lehet a hagyományos cigány női 
szerepben kielégíteni, főleg akkor nem, ha 
egy olyan cigány fér i van melletted, aki nem 
akar veled együtt fejlődni. Egy tanult roma 
nő lehet, hogy csak egy nem cigány társ mel-
lett tud kiteljesedni…” (157. oldal). Ezek a 
mondatok rávilágítanak annak okára, hogy 
a kötetben szereplő okos asszonyok túlnyo-
mó többségének miért nem roma/cigány a 
társa. 

Olyan kötetről van szó tehát, amit érde-
mes forgatni. Érdemes bevonni az egyetemi 
oktatásba is. Tanulságos, sőt mintasze-
rű életutakat ismerhetünk meg, amelyek 
mindmáig rejtve maradtak előttünk. 
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Summary
MATTHIAS DRILLING –  ZSOLT TEMESVÁRY 

Housing Policy, Social Policy and Homeless Care in Basel: Social Policy Measurements 
for Fighting Homelessness and the Housing Crisis

This paper aims at providing an in-depth 
insight into the social policy measurements of 
Basel city, with particular regard to the hou-
sing policy-related interventions and the 
homeless care. Based on the available scienti ic 
literature and statistical databases on the city’s 
social policy as well as interviews carried out 
with social experts and local decision makers, 
the study provides a comprehensive picture on 
the current social-political measurements, and 

the operation of institutions in the area of 
homeless care. The analysis shows that Basel 
attempts to tackle the so-called welfare tour-
ism and – at the same time – provide compre-
hensive protection to the local poor through 
quite protectionist and occasionally restrictive 
welfare measurements. 

Key words: social policy, housing policy, Switz-
erland, Basel, homelessness.

PÉTER HÁMORI
Poor houses and their inhabitants

The conscience of the society or the charitable 
tendency of the citizens gave birth to the Hun-
garian institutions of closed care for the poor, 
we cannot know. On the other hand, it is a fact 
that a centuries-old tradition is solo solidarity 
with the most disadvantaged people. However, 
only the second half of the 19th century brought 
organization and legal regulation, and these 
institutions were immediately networked. 

From the beginning, the Church has been the 
most active in the care of the poor, but it is al-
ready a sign of modernization that the settle-
ments – especially the cities – and the state 
itself have become increasingly involved in the 
organization, regulation and inancing of care.

Key words: open and closed care for the 
poor, social solidarity, guilty poor, work-
house, state regulation

KATALIN CSÖRSZNÉ ZELENÁK – JUDIT KOZMA – EDIT SÜMEGINÉ ORSZÁGH
Village caretaker service without borders – methodological letter

The village caretaker service has long been 
mentioned as one of the best European practi-
ces. Deservedly, as it is an unprecedented, truly 
unique social hungarikum, because it was born 
not only from a village-protecting, civic initia-
tive, but also from a social service that ills the 
lives of the inhabitants of small settlements 
and outlying areas with institutional and pre-
dictable permanence. Bertalan Kemény was 
the originator, intellectual father and soul of 

the village caretakers. considered by many to 
be the cradle – it was the Of ice of the Social 
Crisis Management Programs headed by a go-
vernment commissioner from 1990 to 1994. It 
is time to publish a methodological material 
reviewing the work of the service.

Key words: village caretaker, supply shorta-
ges, rural development, family support, Of i-
ce of Social Crisis Management Programs 
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