
20
22

. 
IV

. É
VF

O
LY

AM
1

2.
 S

ZÁ
M

SZ
O

CI
Á

LP
O

LI
T

IK
A

I T
Ü

K
Ö

R

2022.IV. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM

TUKOR
SZOCIÁLPOLITIKAI



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám
IV. ÉVFOLYAM 2022 1-2. SZÁM

„Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van!”

Böjte Csaba

TUKOR
SZOCIÁLPOLITIKAI



Szaklektorált folyóirat

Főszerkesztő:
Lakner Zoltán Lehel

Szerkesztők:	 Szerkesztőbizottság:
Csókay László, Hámori Péter, Dr. Engler Ágnes, 
Kovács Ibolya, Lakatos Hedvig,  Győri-Dani Lajos, Kovács Gábor, 
Pordán Ákos, Temesváry Zsolt, Mag. Dr. Wolfgang Plaute, 
Ulicska László Dr. Vukovich Gabriella

Szerkesztőségi	titkár:	Kovács Ibolya

Kiadó:	SZIME,	Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete
7621 Pécs, Jókai u. 1.
Email: szerkesztoseg@szocialpolitikaitukor.hu

Az előfizetés banki utalással lehetséges: 
OTP Bank 11731001-20134529-00000000 
Éves előfizetés a 2021. évre (4 szám ára) postaköltséggel bruttó 7400 forint

ISSN 2676-9786

Olvasószerkesztő: Luca Anna
Tördelőszerkesztő: Kardos Gábor

A folyóirat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 
jelenik meg.
A megjelent írások nem az EMMI hivatalos  
álláspontját tükrözik.

Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

TARTALOM
• Lakner Zoltán Lehel: Vége...   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Tanulmányok

• Daczi Péter – Szűcs Dániel: Innovatív digitális megoldások  
a foglalkozási rehabilitáció területén   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

• Katona Gergely – Szirtes-Tankó Tünde: „Kincseim” – Gyermekek  
és fiatalok mentális egészségének erősítése  
a baptista fenntartású nevelőszülői hálózatokban   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

• Cserbán Józsefné – Várkonyi Zoltán: Demencia-helyzetkép –  
Kutatási jelentés a demenciagondozás  
aktuális helyzetéről Kecskeméten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

• Doedens Miriám: Transzhumanizmus – az embertelenség filozófiája   .  .  .  69
• Szalai Lídia: Az önkéntesség egyéni és társadalmi hatásai   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
• Nagy Gabriella: A különbözőség mint értékforrás – Férfinak  

és nőnek teremtve   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
• Doedens Eszter: Változó falu – A paraszti társadalom  

felszámolása a 20. században   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
• Náray-Szabó Gábor: Liberálkeresztények – A bűnös,  

vagy a bűn szeretete, avagy kik azok a liberálkeresztények?   .  .  .  .  .  132

Tükör

• Bács Béla János riportjai: Üzenet Csíkból – Szívvel,  
lélekkel – Fikó Csaba és munkatársai   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137

 

Gyakorlat – Terep – Minta

• Kovács Ibolya: Foglalkoztatás szociális intézményen belül és kívül   .  .  .  151
• Kisfaludy Nóra: Szelíd utak a munka világába – A Magyar Református  

Szeretetszolgálat missziós törekvései   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

4  

Valaki elfelejtett szólni, hogy már vége; hogy már vége a kis 
francia forradalomnak (1789), ami belökte Európát a véres 
ideológiák máig rontó idejébe. Így esett hát: ugyanez a „népre 
támaszkodó forradalom” csinált császárt a republikánus Na-
póleonból. De nem szóltak a köztársasági Rómának sem 
egykoron, hogy császárság jön utánuk – mért is csodálko-
zunk? Nem is szóltak a társadalommegváltó tanok kenetlen 
papjainak soha, hogy vége. Időben sohasem. Soha. Hitlertől 
Kádárig, kommunistáktól a szellemi rokonságig, a gender-
hívő liberálfasisztákig nem szólt senki. Pedig már szólnak, 
szólnának többen, nemváltó egykori lányok, ha lehetne, hogy 
legyen már vége! Legalább másokat ne vigyünk, taszítsunk 
szabadságnak hazudott végzetbe, visszavonhatatlanul el-
rontott életbe! 

Pedig már vége! Valaminek vége! Most éppen Amerikában sírnak a magzatgyilkosság 
nevén nevezé se, tiltása miatt. Vége a népre, szabadságra hivatkozó rontásnak? Vége a 
szeretet szó kifordításának, hogy „aki szeret, az szeret és kész”, meg „a család az család 
és kész”? Vége a pedofília sza bad sá gá ért küzdők ordítozásának, kamaszok, gyerekek 
összezavarásának, magukat felnőttnek hitt té bolyultak erőszakosságának, nemzeti 
jelképek kigúnyolásának, a hisztérikus zászlólengetésnek, teherautó-platón pózoló 
félhülyék terrorjának? Vége? És szólt valaki is valakinek e féltekén, hogy ez már csak 
utóvédharca tudatlan jónak és tudatlan rossznak, vagy a nagyon is tudó gonosznak? Mi 
most szólunk! Tudniuk kell, hogy vége! El lehet sírni még egy darabig a rontást, de vége; 
reméljük: vége!

Ez a lapszám persze nem erről szól, hanem az emberi munkáról, felelősségről, hitből és 
tudásból épí tett segítő magatartásról, a tudományról és szakmáról, odaadásról, szere-
tettel végzett gondozásról, foglalkozási rehabilitációról. Olvashatunk fiatalok mentális 
egészségének megőrzéséről, nevelőszülőkről, a demenciahelyzetről és kezeléséről, te-
rápiás fejlesztésről, szocioterápiás foglalkoztatásról, munkába visszavezető szelíd utak-
ról, pszichoszociális rehabilitációról. Ezúttal is köszöntünk határon túli szakmabeli 
magyarokat Csíkból, akik történelmet csináltak az erdélyi fogyatékkal élők világában.

Lakner Zoltán Lehel

VÉGE…
„A gonosz győzelméhez elegendő az, ha a jó emberek  
nem csinálnak semmit”                              Edmund Burke
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Nem akkor kell odaállni Böjte Csaba mellé fényképezkedni, ha mindenki csodálja, ha-
nem akkor, amikor támadják, amikor gonoszkodnak vele!

Lakner Zoltán Lehel

Üzenet
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Külön is figyelmet érdemelnek az Aquniói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadé-
mia hallgatói, akiknek dolgozatait közreadjuk, s velük a nemzetközi hírű akadémikus, 
Náray-Szabó Gábor gondolatait is a liberálkeresztényekről.

Még egy szó arról, aminek, úgy tűnik, ugyancsak vége. Arról a végzetes, baloldalinak 
színezett szociálpolitikáról szólok, amelynek hívei soha nem a támasz és saját erő nélkül 
vergődők képességeinek megerősítésében hittek, hanem a másoktól rekvirált javak 
társadalmi újraelosztásnak nevezett kényszerében. Soha nem innovációban, soha nem 
az önbizalom és önbecsülés helyreállításában, nem a környezet támogató megértésének 
emelésében, hanem a másoktól elvett javak erőszakos átcsoportosításában, liberális 
kizárólagosságban és agymosásban látták a megtoldást, ami így persze nem is szület-
hetett meg soha. Erre az „elvre” Kun Béláék óta számos iskola szerveződött, s mérhetet-
len károkat és szenvedést okozva be is csődölt mindahány. Nálunk Ferge Zsuzsát rán-
gatva maguk elé rongálják évtizedek óta a szakmai levegőt („Ferge-iskola”), de most egy 
kicsiny mondattal (még a télen) le is rombolta légvárukat a hivatkozásul használt roma 
közösség egy gondolkodó képviselője. Forgács István egyszerűen csak annyit üzent, hogy 
NE! Köszönjük szépen, de Ne! Ne a családi pótlék emelésének szajkózásával hessegessé-
tek el magatoktól a felemelő szándékot, mert nem nagykorúsít, nem indít polgári atti-
tűdre, és nem segít, csak elhomályosítva a tekintetet elhiteti, hogy ez pótolhatja a szer-
vezett szociálpolitikát. Inkább ne! Sokkal inkább munkához segítő képességnövelésre, 
a szegénység újratermelődési spiráljainak megtörésére van szükség, mint pótlékokra. 
Ez az a mondat, amely véget vetett ennek az iskolának, ennek a szakmaiatlan, a szegé-
nyeket szegénységben tartó balvégzetnek. Vége! Tudható persze, hogy lesz itt még ebből 
ordítozás, de ez már tényleg csak utóvédharc…
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Daczi Péter – Szűcs Dániel

INNOVATÍV	DIGITÁLIS		
MEGOLDÁSOK	A	FOGLALKOZÁSI	
REHABILITÁCIÓ	TERÜLETÉN
A foglalkozási rehabilitáció utóbbi évtizedét felváltva jellemezte a munkaerő-túlkereslet és 
-túlkínálat, ennek ellenére a hazai és uniós forrásból fenntartott rendszerek működtetésé-
vel a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási szint-
jében a gazdasági növekedéssel és munkaerőpiaci konjunktúrával párhuzamosan érdemi 
emelkedés volt tapasztalható. Az elmúlt években meghatározó munkaerőhiány mellett a 
foglalkoztatási szint további növelése érdekében a foglalkozási rehabilitációs eszközrendszer 
bővítése vált indokolttá, hogy az egyre terjedő online toborzás és álláskeresés területén is 
megjelenjen az állami szervezési tevékenység, amely segítheti a megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalók előrelépését a munkaerőpiaci szintek között. A koronavírus-járvány 
okozta egészségügyi és társadalmi érintkezések korlátozása, valamint a gazdasági és mun-
kaerőpiaci következmények digitalizációra gyakorolt hatása miatt felerősödött az igény az 
egészségkárosodással élő emberek online térben történő, kontaktmentes álláskeresési le-
hetőségének megteremtésére. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szárnyai 
alatt, foglalkozási rehabilitációs szakemberek bevonásával kifejlesztettek egy online reha-
bilitációs álláskeresési platformot, amely kifejezetten megváltozott munkaképességű sze-
mélyeknek és az őket kereső munkaadóknak szól. Kapcsolódva az Érték Vagy! Programhoz, 
a felület az Érték Vagy! Portál nevet kapta: ezt a fejlesztés során egyéb hasznos funkciókkal 
is kibővítették, melyek mind a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását 
kívánják elősegíteni. A 21. században egyre inkább meghatározzák életünket a viselkedésünk 
vagy tulajdonságaink elemzésén alapuló ajánlórendszerek és algoritmusok, amelyek az 
Érték Vagy! Portál esetében a megváltozott munkaképességű célcsoport adatalapú isme-
retére épülnek. A Portál fejlesztése során több innovatív funkciót is beépítettek a korábbi 
foglalkozási rehabilitációs projektek tapasztalatai alapján. Ezek a speciális funkciók a piaci 
alapon működő álláskereső platformokon nem érhetők el, így még vonzóbbá és adott eset-
ben eredményesebbé teszik a felület használatát a célcsoport számára.

Kulcsszavak: megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, álláskeresés, esélyegyenlőség, 
innováció, Érték Vagy! Portál, algoritmus
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I.	BEVEZETÉS
2021 novemberében indult el az Érték	Vagy!	Portál	(a továbbiakban: Portál), egy új 
rehabilitációs álláskereső platform, amely a megváltozott munkaképességű (a további-
akban: MMK) állást kereső személyek és a foglalkoztatásukban gondolkodó munkaadók 
közötti kapcsolatteremtést kívánja megkönnyíteni egy célirányos weboldal és online 
alkalmazás révén. Az intelligens rehabilitációs álláskereső platform emellett foglalko-
zási rehabilitációs szakmai anyagokat bemutató és hírszolgáltatási tevékenységet biz-
tosító tudásbázis is egyben, ahol az MMK-személyek, munkaadók és szakemberek meg-
találhatják az őket érdeklő, helyzetükben előrelépést jelentő információkat. A Slachta 
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) által, az EFOP-1.9.3-VE-
KOP-17 projekt keretében létrehozott Portál a II. fejezetben ismertetett innovatív esz-
közökkel igyekszik hidat építeni az MMK-személyek és az őket kereső foglalkoztatók 
közé.

1.	Helyzetkép
A KSH utolsó elérhető releváns statisztikái alapján1 2020 II. negyedévének vonatkozá-
sában az MMK-személyek foglalkoztatási aránya (27,5%) jelentős mértékben elmaradt 
a teljes társadalomban mért értékektől (73,1%). Ezt leszámítva azonban a 2017–2020 
évek közötti változás iránya egyértelmű, az MMK-személyek aktivitási aránya 25,8-ról 
30,5%-ra, a foglalkoztatási aránya 22,1-ről 27,5%-ra nőtt, míg a munkanélküliségi ráta 
14,4-ről 9,8%-ra csökkent. 

Vélhetően más metodika alapján, az EU-SILC-adatokból végzi a foglalkoztatottság 
mérését az Európai Bizottság,2 amelynek alapján 2019-ben a fogyatékossággal élők 
50%-a állt munkában Magyarországon, s ez egyezik az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: EMMI SZOCÁT) 
által kommunikált, MMK-személyeket érintő foglalkoztatottsági mutató mértékével. 
Eszerint tehát az MMK személyek közel fele munkában állt3 2022 év elején, ami nagy-

1 KSH: 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazda-
sági aktivitás szerint, Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 2021. https://www.ksh.hu/docs/hun/xsta-
dat/xstadat_evkozi/e_megvamk9_16_01j.html 
2 Priestley, Mark: European Semester 2020–2021, synthesis report on disability equality, Brüsszel, European 
Commission, 2021, 78–79. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25393&langId=it 
3 Híradó (2022) https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2022/01/18/fulop-csaknem-minden-masodik-
megvalto zott-munkakepessegu-ember-dolgozik/  

https://ertekvagy.hu
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mértékű előrelépést jelent a 2011-es népszámlálás során mért adatokhoz képest (18,1%).4 
Ezt támasztja alá az a trend5 is, hogy 2012–2018 között 28%-ról 48%-ra nőtt a fogyaté-
kos személyek foglalkoztatottsága a Bizottság megállapítása alapján.

Az NSZI által megvalósított EFOP-1.1.1-15, „Megváltozott munkaképességű emberek 
támogatása” kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.1.1 projekt) adatelemzési tapasz-
talatai alapján a nyilvántartott, állást kereső MMK személyi állományi körének és az 
MMK-személyekre irányuló munkaerő-kereslet nagyságának érzékelt változásai alapján 
a célcsoport munkaerőpiaci helyzetében egyszerre van jelen a munkanélküliség – első-
sorban frikciós, strukturális és földrajzi okok miatt –, illetve a munkaerőhiány.

Az elmúlt években a COVID-19 által okozott munkaerőpiaci kilengést6 leszámítva 
egyre inkább érezhetővé vált a munkaerő-túlkereslet megnyilvánulása a teljes társada-
lom, és ezen belül az MMK-személyek körében is. A munkaerőhiányra adható válaszok 
között fontos kitörési pont, hogy az inaktív vagy másodlagos munkaerőpiacon dolgozó 
MMK-személyek fontos munkaerőpiaci tartalékot jelenthetnének7 a gazdaságban. Emel-
lett a foglalkoztatás további bővítése fontos társadalmi és állami érdek, míg a rehabili-
tációs hozzájárulás fizetésikötelezettség-csökkentése egyértelmű prioritás a piaci szfé-
ra és az állami intézmények számára egyaránt. A foglalkoztatási szint emelése érdekében 
a munkakínálat növelése és munkaerőpiaci hozzáférési szintjének emelése mellett a 
munkaadói oldal esetében nemcsak a szemléletformálás,8 hanem az információhiány 
csökkentése is fontos cél, ami akadályát jelentheti az MMK-személyek számára történő 
munkahelyteremtésnek.9 

Az EFOP-1.1.1 projekt több mint 10 000 fős (MMK-program résztvevői körében meg-
valósított) belső felmérései alapján a COVID-19 járvány elleni védekezés jegyében hozott, 
társadalmi érintkezést csökkentő korlátozások és ezek gazdasági következményei miatt 
több ezer fővel csökkenhetett az MMK-személyek foglalkoztatottsága 2020-ban (külö-

4 KSH: Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011, Budapest, 2012, 8. https://www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf
5 Gellérné Lukács, Éva – Gyulavári, Tamás – Kaderják, Anita – Nagy, Kata: European Semester 2020–2021, 
country fiche on disability equality, Brüsszel, European Commission, 2021, 28, Table 4: https://ec.europa.
eu/social/BlobServlet?docId=23936&langId=en
6 Kónya, István (2021): Munkaerőpiaci áramlások a Covid-válság idején. Munkaerőpiaci tükör, Buda- 
pest, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELKH, 73. https://kti.krtk.hu/wp-content/
uploads/2022/01/mt_2020_hun_73-80.pdf 
7 Bacsák Dániel – Nábelek Fruzsina: Megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci foglal-
koztatási helyzete Magyarországon, Budapest, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, 2022, 7.
https://www.bkmkik.hu/attachments/article/5229/rehab_elemz%C3%A9s_220211.pdf 
8 Dr. Kádár Kriszta: Elemzés az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátája növelésé-
nek lehetőségeiről, Budapest, Állami Számvevőszék, 2019, 48. https://www.asz.hu/storage/files/files/
elemzesek/2019/20190109_agat.pdf?ctid=1271 
9 Scharle Ágota: Fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása. Vezetői 
összefoglaló, Budapest, Szakpolitikai Elemző Intézet, 2022, 3. http://www.budapestinstitute.eu/uploads/
BI_EASPD_study_exsum_HU_220328.pdf

https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2022/01/mt_2020_hun_73-80.pdf
https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2022/01/mt_2020_hun_73-80.pdf
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nösen amiatt, hogy az MMK-munkavállalók tömegének szerkezeti összetétele alapján a 
távmunkára történő átállás kevésbé volt adekvát megoldás).10 A felmérés alapján a 
gazdaság újraindítására irányuló intézkedések hatására a célcsoport foglalkoztatottsá-
ga visszatért a korábbi szintre, és tovább bővült. Ugyanakkor a COVID-19 által okozott, 
a munka világában bekövetkezett változások között érezhetővé vált, hogy a kontaktus-
mentes állások keresése és a távmunkával, bedolgozva végezhető munkák iránti igény 
egyre nagyobb a célcsoport körében is. 

A fentieken túl az elmúlt évek során fontos változások mentek végbe a munkaerőpi-
acon, illetve a közösségi média uralta információs társadalom területén is, amire a 
foglalkozási rehabilitáció szakterületén is reagálni kellett:

a) Az álláskereső/toborzó tevékenységeken belül egyre növekszik az online megol-
dások részaránya (a hagyományos megoldások terhére) a COVID-hatások által is fűtött 
digitalizációs trendeknek megfelelően, emellett javul a digitális kompetenciák és a 
hozzáférés szintje a társadalomban és a célcsoportban is. Az online rehabilitációs állás-
piac a piaci szereplők privilégiuma volt a Portál megjelenése előtt.

b) A közösségi média révén egyre kiterjedtebb a töredezett munkaerőpiaci részisme-
retek, a foglalkozási rehabilitációról szóló tudáselemek és adatok információs káosza. 
Emellett a munkaadók ösztönzése érdekében igény mutatkozott a célirányos, tisztított, 
kontrollált információk egy felületen történő elérésére és az elhelyezkedéshez szükséges 
munkaerőpiaci információkhoz való hozzáférés javítására.

c) A foglalkoztatási fordulat11 következményei megjelentek az MMK-személyek mun-
kaerőpiacán is. A munkaerő-kereslet növekedése és a kínálat csökkenése miatt szüksé-
gessé vált a foglalkozási rehabilitációs eszközrendszer bővítése. Az információk hozzá-
férhetőségének javításával az inaktivitásból a munkaerőpiacra való fellépés, illetve a 
különböző munkaerőpiaci szintek közötti egyéni előrelépés lehetősége egyaránt javul 
a javuló munkakínálat, a „megfelelő embert a megfelelő helyre”-elv érvényesülése s 
ennek következtében az egyensúlyi helyzet irányába történő elmozdulás érdekében.

Fentiek miatt egy célirányos, hiteles információkat tartalmazó ingyenes, online felü-
let létrehozása vált szükségessé, hogy az információt keresők megfelelően tudjanak 
tájékozódni, illetve egy helyen megtalálhatók legyenek számukra a munkaerő-keresle-
ti és -kínálati információk. Mindezen tényezők ösztönöztek arra, hogy létrehozzuk a 
legnagyobb hazai MMK-állásközvetítő portált és tudásbázist.

A Portál 2019-ben induló tervezése szorosan kapcsolódik az EMMI SZOCÁT által 
életre hívott Érték Vagy! Program megvalósításához, amelyben a gazdasági racionalitás 
és a morális felelősségvállalás, valamint a munkaalapú társadalom és a szociális gon-
doskodás keresztmetszetének üzenetével kívánta az Államtitkárság a társadalom, ezen 

10 A KSH korábban idézett adatai alapján 2020-ban a foglalkoztatásban állók közül a legalább érettségivel 
rendelkezők aránya az MMK-személyek között 40%, a nem MMK-személyek között 64%. 
11 MNB: Versenyképességi jelentés, sajtóközlemény, 2017. https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozleme-
nyek/2017-evi-sajtokozlemenyek/versenykepessegi-jelentes 
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belül a munkaadók figyelmét felhívni az MMK-személyek foglalkoztatásának fontossá-
gára és az ebben rejlő lehetőségekre. 

2.	A	Portál	célja	és	funkciói
Az 1. pontban részletezett gazdasági és munkaerőpiaci helyzet indukálta a Portál létre-
hozásának gondolatát, amely egyértelmű válasz volt az MMK-személyek és a munkaadók 
által formált s a szakterület által érzékelt igényekre. Ennek megfelelően a Portál alap-
vető célja az MMK-személyek munkaerőpiaci lemaradásának csökkentése, hátrányos 
foglalkoztatási helyzetének javítása, az esélyteremtés támogatása, illetve hogy a foglal-
kozási rehabilitáció területén gyűjtött adatok és tapasztalatok minél szélesebb körben 
felhasználásra kerülhessenek. 

Ezen cél két irányból közelíthető meg: az MMK-személy, vagyis az álláskereső, illetve 
a cég, a szervezet, a munkaadó oldaláról. Ennek megfelelően magától értetődő, hogy a 
Portál funkciói közül a fő szerepet az az álláskereső, toborzó és közvetítő platform kapta, 
ahol a munkaerő-keresletet és -kínálatot a modern álláskeresési trendek mentén össze-
kapcsolják, ezzel aktívan elősegítve a hazai foglalkozási rehabilitációt. Ugyanakkor a 
Portál célja a passzív eszközként értelmezhető érzékenyítés és szemléletformálás is, 
melynek során az információátadás eszközeivel: 

– az inaktív MMK-személyek körében előremozdítható a munkavállalási szándék 
figyelemfelkeltéssel és sikertörténetek révén történő inspirációval;

– a célcsoport alacsony gazdasági aktivitását és foglalkoztatottságát akadályozó 
munkaadói sztereotípiák, a tájékozatlanság, a diszkrimináció és a prekoncepciók12 
tompíthatóak, a potenciális foglalkoztatók befogadóbbá – az MMK-személyek fog-
lalkoztatására nyitottabbá – válhatnak, illetve megismerhetik az egészségkároso-
dással élő személyek foglalkoztatásához fűződő előnyöket;

– valamint a Portál felhasználói ellenőrzött, hiteles adatokra támaszkodó infor-
mációkat kaphatnak, amelyek megkönnyíthetik a tájékozódást a foglalkozási reha-
bilitáció minden területén.

Ennek elérése érdekében inspiráló jó gyakorlatokat, módszertani és szakmai anya-
gokat, illetve az MMK-személyek foglalkoztatásához kapcsolódó hazai és külföldi híreket 
mutatnak be. Emellett megosztják az álláskeresők, a munkaadók és a segítő szakembe-
rek számára készített – korábbi projektek megvalósításán alapuló – hasznos informá-
ciókat, amelyek támogatják azt a foglalkozási rehabilitációs törekvést, hogy ne csak halat 
vagy hálót találhasson, hanem a halászathoz szükséges tudást is a Portálon a segítséget 
kereső felhasználó.  

12 Balázs-Földi Emese: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos attitű-
dök, doktori értekezés, kézirat, 2018, 57. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/256283/
BalazsFoldi_Emese_disszertacio_nyilvanos_20180625_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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A cél tehát az MMK-személyek álláskeresésének és munkaerőpiacon történő előrelé-
pésének, valamint az őket alkalmazni kívánó munkáltatók közötti kapcsolatteremtésnek, 
a potenciális munkakapcsolatok kialakulásának az elősegítése. A Portál innovatív szol-
gáltatásainak igénybevételét követően magasabb szinten valósulhat meg a munkaerő-ke-
reslet és -kínálat összehangolása, amelynek hiánya gátolja13 az MMK- és a fogyatékos 
személyek foglalkoztatásának bővítését.

A később bemutatandó innovatív funkcióik mellett mindenképpen említésre méltóak 
az alábbi, a Portálon elérhető tartalmak, melyek gazdagítják a felhasználók által elérhe-
tő információk körét, és növelik az előrelépéshez szükséges eszközkészletet:

– a foglalkozási rehabilitáció bemutatása;
– az Érték Vagy! Térkép (szolgáltatástérkép);
– a munkavállalókat érintő kedvezmények;
– álláskeresési ismeretek;
– az MMK-s foglalkoztatás előnyei; 
– toborzási és interjútechnikák;
– sikertörténetek és jó gyakorlatok;
– szakmai anyagok – foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos módszertani szakmai 

információk, segédletek, kutatások és tanulmányok;
– statisztikai gyűjtemény;
– fogalom- és jogszabálytár; 
– az EFOP-1.1.1 projekt térképes álláslistája;
– publikus profilok- (önéletrajz-adatbázis) funkció.

II.	AZ	ÉRTÉK	VAGY!	PORTÁL	KERETÉBEN	
ALKALMAZOTT	INNOVATÍV	MEGOLDÁSOK	
1.	Munkakörsegéd

Az Érték Vagy! Portálon kétféle eszköz segíti a regisztrált felhasználó-
kat, megkönnyítve az álláskeresők számára leginkább megfelelő állás-
ajánlat megtalálását az Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása 
algoritmus és a gépi tanuláson alapuló Munkakör Ajánlórendszer 
segítségével.

13 Scharle Ágota: Fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása. Vezetői 
összefoglaló, Budapest, Szakpolitikai Elemző Intézet, 2022, 2. http://www.budapestinstitute.eu/uploads/
BI_EASPD_study_exsum_HU_220328.pdf 
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A két módszer logikája nagyon hasonló, közös bennük, hogy a rendszer az alkalmazott 
számítások során az álláskereső MMK-személyek esetében az elhelyezkedés során fi-
gyelembe vehető hagyományos munkaerőpiaci alapinformáción túl egyéb, egészségi 
állapottal kapcsolatos körülményeket is figyelembe vesz. A különbség, hogy az első 
módszer az állásajánlatok (és az álláskeresők) között állít fel megfelelőségi rangsort az 
illeszkedés alapján, a második pedig az álláskeresők számára leginkább megfelelőnek 
gondolt munkakörökre tesz javaslatot. A Portálon az állások és álláskeresők illesztésé-
re, profilozására és jellemzésére használt egyik legfontosabb mérőeszköz a foglalko-
zás-egészségügyi szempontból kialakított egységes (állások és álláskeresők jellemzé-
sére is használt) egészségi tényezők rendszere. A Portál egészségi állapotra vonatkozó 
egységes szempontrendszer alapján határozza meg a foglalkozás betöltéséhez szükséges 
kritériumokat az álláshirdetések, valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresők 
esetében is.

Az egységes szempontrendszer kialakításának alapja az orvosszakértők által alkalma-
zott egészségi tényezők rendszere, amely foglalkozási-egészségügyi szempontból hatá-
rozza meg a foglalkozás betöltését kizáró vagy korlátozó tényezőket. A Portálon alkal-
mazott rendszerek figyelembe veszik és használják az orvosszakértő által készített 
komplex szakvéleményben található egészségügyi tényezőket, amelyek az egészségi 
állapotból fakadóan korlátozhatják, vagy akár ki is zárhatják egyes foglalkozások sike-
res betöltését. A rendszer továbbá figyelembe vesz olyan adatokat, mint az iskolai vég-
zettség, a szakképzettség és a szakmai tapasztalat. A rendszer eredményes működése 
érdekében a regisztrált felhasználónak meg kell adnia ezeket az adatokat. Minél több 
adat kerül feltöltésre egy álláskeresői profilban, annál pontosabb lehet a fenti két mód-
szer.

Foglalkozások	egészségügyi	tényezői:
Mindkét algoritmus kiinduló alapja az, hogy az MMK- és fogyatékos személyek munka-
erőpiaci érvényesülését és munkakörnek való megfelelését, munkahelyi teljesítményét 
nagymértékben meghatározza az egészségi állapotuk és megmaradt képességeik, ame-
lyek jellemzésére egy több mint 25 éve létező kódrendszert alkalmaztunk.

A FEOR-93 alapján definiált munkakörökhöz kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi 
kizáró-korlátozó tényezők adatainak forrása a Bagó Ő. – Dr. Csonka A. – Csontos A. – 
Dudás E. – Harasztosi É. – Kukla M. – Poleszák Gyné. – Zelenai J. (szerk.): Foglalko-
zások egészségi tényezői (Budapest, OMMK, 1998.) című tanulmány. A kézikönyv a FEOR-
93 szerkezetét követve 478 foglalkozás leírását tartalmazza 46 féle szempont alapján. 
Ezzel szemben a komplex minősítés során a komplex minősítésről szóló összefoglaló 
véleményben az Orvosi rehabilitáció pont alatt kerülnek felsorolásra a rehabilitáció 
szempontjából figyelembe veendő (26 féle szempont alapján megállapított), a munka-
környezet és a munkavégzés szempontjából kizáró és korlátozó tényezők. 
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A kézikönyv 46-, a komplex minősítés 26-féle szempont alapján vizsgálja a foglalko-
zás-egészségügyi megfeleltethetőséget, emiatt a kézikönyvben szereplő foglalkozás 
leírások elemeit a FEOR-08 nómenklatúrába történő átfordítás után a komplex minősí-
tés során felhasznált szempontrendszer alapján összevontuk. A komplex minősítés során 
vizsgált és a munkaköröknél figyelembe vett szempontok:

Jó látást igénylő munkavégzés Egyensúlyérzést igénylő munkavégzés
Ép színlátást igénylő munkavégzés Időkényszer keretei közötti munkavégzés
Ép hallást igénylő munkavégzés Fokozottan balesetveszélyes munkavégzés
Hőterheléssel járó munkavégzés Gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése
Hidegben történő munkavégzés Monoton mozgást igénylő munkavégzés
Melegben történő munkavégzés Vibrációval járó munkavégzés
Füst, por, gőz, gáz hatásai Tartós azonos kényszertesthelyzet
Zajterheléssel járó munkavégzés Tartós álló testhelyzet
Nedves, nyirkos, párás helyen történő mv. Tartós ülő testhelyzet
Vegyi, allergizáló anyagokkal történő mv. Képernyő előtti munkavégzés
Zárt, szűk térben történő munkavégzés Többműszakos munkarend
Szabadban történő munkavégzés Tartós álló testhelyzet
Nehéz fizikai megterhelés Tartós ülő testhelyzet
Fokozott érzelmi, pszichés megterhelés Fokozott figyelmet igénylő munkavégzés 
 
A munkavégzést akadályozó tényezők (szempontok) háromféle módon befolyásolhatják 
egy adott foglalkozásban a munkavégzést:

1. kizáró okai lehetnek a foglalkoztatásnak;
2. korlátozhatják a foglalkoztatást;
3. a foglalkozás egyes munkaköreinél kizáró okai lehetnek a foglalkoztatásnak.
 

Ha például valaki nem dolgozhat vegyi anyagokkal, akkor ez kizáró oka a vegyészmér-
nöki foglalkozásban való munkavégzésnek, korlátozhatja a munkavégzést az általános 
ápolónő, ápoló foglalkozásban vagy takarítói munkakörben, és a mezőgazdasági tech-
nikusi foglalkozás bizonyos munkaköreiben kizárhatja a munkavégzést.

A KORLÁTOZÁSOK HÁROM TÍPUSA
Kizáró	ok: a kizáró ok azt jelenti, hogy a munkavállaló nem alkalmas az adott foglalko-
zásban való munkavégzésre, mert annak során a foglalkozásra jellemző olyan – a mun-
kavégzésből és/vagy a munkakörnyezetből eredő – hatás éri, amely állapotával nem 
egyeztethető össze, számára megengedhetetlen igénybevételt jelent, így egészségét 
károsítja.
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Korlátozó	tényező: a korlátozó tényező azt jelenti, hogy a munkavállaló nem alkal-
matlan egyértelműen az adott foglalkozásban való munkavégzésre, ezért mérlegelni kell 
a munkavégzésből és/vagy a munkakörnyezetből eredő hatás mértékét, időtartamát, 
gyakoriságát; a kedvezőtlen hatás kiküszöbölésének lehetőségét; az egészségkárosodás 
mértékét. Ezekben az esetekben a munkakörülmények alaposabb, helyszínen történő 
megismerése és/vagy foglalkozás-egészségügyi szakvizsgálat szükséges.
Csak	bizonyos	munkakörökben	kizáró	ok: a foglalkozások többségéhez a munka-

végzést és/vagy a munkakörnyezetet tekintve egymástól jelentősen eltérő munkakörök 
tartozhatnak. Ilyenkor csak ezek elemzése teszi lehetővé annak eldöntését, hogy a 
munkavállaló állapota jelent-e kizáró okot, illetve korlátozást, vagy korlátozás nélkül 
alkalmas az adott tevékenység folytatására.

a) Ajánlatok megfelelőségi rangsorszámítása
Ez az algoritmus a Portál két különböző funkciójában is megjelenik. 
Rangsorolásra kerülnek egyrészről az MMK-álláskeresők részére 
leginkább megfelelő állásajánlatok, másrészről maguk az álláske-
resők is egy-egy meghirdetett állásajánlat tekintetében, így egyedi, 
személyre szabott ajánlati lista készül a felek számára. 

Az álláskeresők a regisztráció során megadhatják a foglalko-
zás-egészségügyi kizáró-korlátozó tényezőket, melyek jellemzően 

az egészségi állapotról szóló komplex minősítésen találhatók, ezek fogják az alapját 
képezni a rendszer későbbi számításainak. Munkaadói oldalról az állásajánlat feltöltését 
követően készül egy ajánlás a meghirdetni tervezett munkakörre, hogy annak sikeres 
betöltéséhez milyen foglalkozás-egészségügyi kizáró-korlátozó tényezők kapcsolódhat-
nak, amit a munkaadó vagy elfogad, vagy módosít saját belátása és/vagy a meghirdetett 
munkakör speciális elvárásai szerint. 

A regisztrált álláskereső számára megjelenő állások sorrendjének, illetve a munkaadók 
számára (egy-egy meghirdetett állásajánlat esetén) elérhető publikus álláskereső profi-
lok (önéletrajz-adatbázis) sorrendjét egy olyan algoritmus határozza meg, amely az 
ügyfél és az állásprofilok megfeleltethetőségének vizsgálatára épül. Az algoritmus fi-
gyelembe veszi a szokásos álláskeresési szempontokon kívül a megváltozott munkaké-
pességgel és a foglalkozások egészségügyi tényezőivel kapcsolatos szempontokat is. A 
munkakör (állásajánlat) és az álláskereső profiljának megfeleltethetőségét az ismert és 
tárolt foglalkozás-egészségügyi alkalmasságot meghatározó, 26 szempontú kizáró-kor-
látozó tényezők illeszkedése és a munkatapasztalat relevanciája alapján számolja ki az 
alkalmazás.

Az algoritmus kétféle módon működik:
– egy álláskereső profilhoz vizsgáljuk az állásajánlatok listáját;
– egy állásajánlathoz vizsgáljuk a munkavállaló profilok listáját.
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Az algoritmussal a kereső fél szempontjából leginkább megfelelő ajánlatok (állások 
vagy álláskeresők) sorrendbe állítása valósul meg, vagyis az algoritmus feladata, hogy 
meghatározza egy adott munkavállalói profil egy adott állásajánlatra való megfelelősé-
gének/illeszkedésének mértékét az ott rendelkezésre álló adatok alapján. Ezt az infor-
mációt az álláskeresőnek az állásajánlatok keresési felületén, illetve a munkaadónak az 
állásajánlatra jelentkezett potenciális jelöltek (álláskeresők) keresési felületén megje-
lenő találatok sorba rendezéséhez, listaelemeken történő megjelenítéséhez használja fel 
a rendszer.

Az álláskereső és állásajánlat közötti „kompatibilitásvizsgálat” az ügyfelek és az ál-
lások (munkatapasztalat és 26 egészségügyi kizáró-korlátozó tényező) megfeleltethe-
tősége alapján szűri / rendezi sorba az ajánlatokat, előresorolva az állásnak tökéletesen 
megfelelő álláskeresőket és hátrébb sorolva azokat, akiknek az ügyfélprofilja a munka-
tapasztalat vagy az ismert egészségügyi alkalmasság miatt kevésbé kompatibilis az 
állásprofillal. Az algoritmus pontos működéséhez emiatt ajánlott minél több és pontosabb 
adat feltöltése.

Ezt követően a rendszer összepárosítja a rögzített foglalkozás-egészségügyi tényezők 
és a munkatapasztalat (illeszkedési metrikák) mentén az álláskeresőket a meghirdetett 
állásajánlatokkal. A sorba állítást végző, ajánló algoritmus a megadott állásajánlat (mun-
kakör) és az álláskereső adatainak összehasonlítása, megfeleltethetőségének vizsgála-
ta alapján számolja ki az állásajánlat vagy az álláskereső relatív helyét az összes jelölt/
ajánlat rangsorában. Azaz ahol a legnagyobb az egyezés, ott a sor elejére, ahol a legkisebb, 
ott pedig a sor végére kerül egy állásajánlat vagy egy álláskereső. Tehát egy álláskereső 
az állásajánlatok megtekintésekor a sor elején találja a számára leginkább megfelelő 
ajánlatokat, illetve ugyanígy a munkaadók esetében a meghirdetett ajánlatok megtekin-
tésekor a munkakörnek leginkább megfelelő álláskeresők szerepelnek a lista élén, azaz 
a sor elején.

Az alábbi paramétereket (a továbbiakban metrikacsoportokat, illetve metrikákat) 
veszi figyelembe az algoritmus a megfeleltetési és illeszkedési vizsgálat és a sorrend 
felállítása során: 

– munkatapasztalat (munkakör egyezésének mértéke, évek száma);
– egészségügyi állapot – foglalkozás-egészségügyi tényezők kizáró-korlátozó aspek-

tusai

A folyamat során az álláskereső szempontjából nézve az algoritmus az ügyfélprofil és 
a munkaadók által meghirdetett állásajánlat „összeilleszthetőségének” valószínűségét 
vizsgálja, majd ez alapján egy pontszámot képez minden állásajánlatra nézve. Ezt az 
értéket nevezzük illeszkedésnek, amely az elvárt munkatapasztalat relevanciája, egye-
zése és a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági valószínűség értékeiből áll össze. Eze-
ket az értékeket hasonlítja össze az alkalmazás az összes, illetve a szűrőfeltételeken 
fennmaradt állásajánlatok között. Majd az álláskeresői profil szempontjából leginkább 
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megfelelőnek vélelmezett ajánlatokat előrébb helyezve (amelyiknél legmagasabb a fog-
lalkozás-egészségügyi alkalmassági valószínűség és munkatapasztalat pontszáma) 
rangsorolja az ajánlórendszer.

Szakmai érdekességként bemutatjuk a felhasznált illeszkedési metrikák kalkulációját, 
amely a munkavállalói profilhoz és egy állásajánlathoz kalkulálja ki az illeszkedés mér-
tékét:

Az egészségi tényezők tekintetében az összes kizáró-korlátozó tényező együttes illesz-
kedési százaléka az egyenkénti illeszkedések szorzataként számítandó, tehát minden 
típusú kizáró-korlátozó tényezőt egyenlő súllyal veszünk számításba. Egy adott típusú 
kizáró-korlátozó tényező kiértékelése:

Munkavállaló	profil
Korlátozó Kizáró

Állás- 
ajánlat

Alkalmas  100% 100%  100%
Korlátozó  100% 85%    71%
Kizáró  100% 71%    55%

A munkatapasztalat vonatkozásában az állásajánlatban és álláskereső profilban rög-
zített összes munkatapasztalatra az algoritmus kiszámolja a tapasztalattal érintett évek 
és az elvárt tapasztalat különbözetét és a munkaköregyezés típusát az ajánlatban sze-
replő munkakör esetén:

munkaköregyezés	típusa évek száma < elvárt 
tapasztalat

évek száma >= elvárt 
tapasztalat

A munkakör pontosan egyezik 60% 100%
A FEOR-kód teljesen egyezik 50% 90%
A FEOR-kód 3 karaktere egyezik 40% 70%
A FEOR-kód 2 karaktere egyezik 20% 30%
egyébként 5% 10%

A megfelelőséget mind az állásajánlatok, mind pedig az állásra jelentkezők tekinte-
tében egy négy elemből álló jelzőrendszer, azaz a „zöld lámpák” jelzik. A lámpák az adott 
állásajánlat vagy az álláskereső kártyájának alján találhatók. Minél több zöld lámpa 
világít, annál nagyobb az egyezőség, azaz annál inkább illeszkedik egymáshoz az állás-
kereső és az állásajánlat, annál nagyobb valószínűséggel fognak megfelelni egymásnak.  
A munkaadók tekintetében a zöld lámpák azt mutatják, mennyire felel meg egy álláske-
reső a meghirdetett állásajánlatnak.
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– 0 zöld lámpa (0–19% egyezés): nagyon alacsony a munkakör betöltésének az esélye;
– 1 zöld lámpa (20–39% egyezés): a munkakör betöltésére komolyabb munkaköri 

könnyítések esetén is alacsony esély van;
– 2 zöld lámpa (40–59% egyezés): a munkakör betöltésére bizonyos munkaköri mó-

dosítások esetén az álláskereső valószínűleg alkalmas lehet;
– 3 zöld lámpa (60–79% egyezés): a munkakör betöltésére nagy valószínűséggel al-

kalmas a jelölt;
– 4 zöld lámpa (80–100% egyezés): a munkakör betöltésére kifejezetten alkalmas a 

jelölt.
Összefoglalva tehát, az egészségügyi tényezők illeszkedése és a munkatapasztalat 

elvárás/adottság megfeleltethetősége alapján rangsorolják az álláskeresőket és az állás-
ajánlatokat. Így az álláskeresőnek leginkább megfelelő álláslehetőségek szerepelnek az 
egyénre szabott álláskeresési lista élén, a meghirdetett állásajánlatok szempontjából 
pedig azok az álláskeresők szerepelnek a jelentkezői lista elején, akik számára leginkább 
megfelel az állásajánlat. 

 
b) Munkakör-ajánlórendszer

Az ajánlórendszer egy összetett adatelemzésen alapul, mely a korábbi 
intézményesített foglalkozási rehabilitációs tapasztalatokra támasz-
kodik. Az ajánlórendszer egy gépi tanuláson (big data, machine lear-
ning) alapuló fejlett adatelemzési, statisztikai következtetéseket 
(valószínűségi ajánlásokat) megfogalmazó foglalkozási rehabilitációs 

rendszer, amely az álláskereső ismert, regisztráció során megadott paraméterei alapján – 
prediktív analízis megvalósításával – releváns, valós tapasztalatokon alapuló munkakörö-
ket ajánl az ügyfél számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendszer megvizsgálja az 
álláskereső bizonyos körülményeit, és összeveti azokat a foglalkozási rehabilitációs fej-
lesztésben részt vevők tárolt adataival, amely alapján kiválasztják azon MMK-személyeket, 
akik az álláskeresőhöz leginkább hasonló helyzetben vannak, majd a rendszer feltérképe-
zi, hogy ők milyen munkakörökben helyezkedtek el. Az ajánlórendszer tehát a historikus 
adatok elemzése alapján fog az álláskereső számára megjeleníteni munkaköröket, ezáltal 
a célállás könnyebben megtalálhatóvá válik, az elhelyezkedés esélye pedig növekedhet.

Az ajánlórendszer az elmúlt 9 évben a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
és jogelődjei által megvalósított EFOP-1.1.1 és (az elődprojektjeként jellemezhető) 
TÁMOP-1.1.1-12 kiemelt projektek ügyfeleinek elhelyezkedési adatain alapul (13 000 
anonim, egyedi ügyfélparaméter és elhelyezkedési adat – munkakör neve / FEOR-kódja). 
A munkakörsegéd-funkció fejlesztése során a cél az volt, hogy a korábbi, nagy számú 
MMK-személyt érintő fejlesztések tapasztalatait, az MMK-személyek foglalkozási reha-
bilitációjához szükséges közvetítési próbálkozást, személyes tudást és ügyfélismeretet 
egy rendszerbe integráljuk, amely segítheti a megszerzett információk további felhasz-
nálását.
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A Munkakör-ajánlórendszer algoritmusa által használt adatok köre:

Alapadatok

Nem Életkor

Egészségkárosodás típusa – BNO-főcsoport Egészségi állapot % (ÖEK)

Megye Iskolai végzettség (ISCED-kód)

Profiling	
(Munka-
erőpiaci 
felmérés)

Fizikai állapot Kommunikációs készség

Mentális állapot Figyelem, koncentráció

Betegségtudat Problémamegoldó képesség

Rendszeres kezelések szükségessége Önszabályozási képesség

Speciális segédeszköz szükséglete Összeférhetőség

Családi körülmények Önértékelés

Mobilitási képesség, hajlandóság Terhelhetőség

Anyagi helyzet, életszínvonal Életvezetési problémák
Foglalkozásegészségi	(kizáró-korlátozó)	tényezők	– 26 féle tényező kizáró, korlátozó, 
alkalmas állapota

Az algoritmus által alkalmazott KNN- (k nearest neighbor method, k a legközelebbi 
szomszéd eljárás) függvényt több statisztikai eljárásból választották ki, az alábbi okok 
miatt:

„A kNN az egyik legegyszerűbb klasszifikációs eljárás, amely a megadott metrika alapján 
kiszámítja az egyedek közti távolságot, és a besorolást a legközelebbi k szomszéd 120 
többségi besorolásai alapján becsüli. [...] Az eljárás jól használható akkor, ha a változók 
eloszlásáról nincsenek információk, ill. többmóduszú sokaságok becslésénél ajánlott az 
alkalmazása. [...] Az eljárás a besorolni kívánt egyedek és az ún. tanuló sokaság (training 
set) megfigyelései közötti távolságot egy előre meghatározott metrika alapján kiszámítja, 
majd a beállított szomszédszám függvényében besorolja a becsülni kívánt egyedet a meg-
felelő kategóriába.”14 

Az ajánlórendszer formája:
– Az ajánlórendszer alapját képező algoritmus R-ben íródott. Az R egy ingyenes, nyílt 
forráskódú, professzionális és folyamatos fejlesztés alatt álló statisztikai szoftvercsomag, 
amelyben gazdagon állnak rendelkezésre a már kidolgozott eljárásokat tartalmazó 
függvények és munkakörnyezetek. Az ajánlórendszer az alábbi adatokat használja az 
ajánláshoz:

14 Ritzlné Kazimir Ildikó: Az ÁFAcsalás alakulása Magyarországon 2006 és 2016 között, doktori értekezés, 
kézirat, Budapest, 2021, 119–121. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1149/1/ritzlne_kazimir_ildiko_dhu.pdf

https://r-project.org/
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– historikus adatok, amelyben szerepel 13 ezer korábbi MMK-munkavállaló hasonló-
ságméréshez használandó adata bináris formában, mivel az ajánlórendszer algoritmusa 
így használja ezeket;

– a fenti 13 ezer MMK-munkavállaló által betöltött állások munkaköri megnevezése, 
azaz FEOR-08-kódja.

Az ajánlórendszer részletesebb logikája: 
– Első lépésben megtörténik az új álláskereső által megadott információk adattá való 

feldolgozása, azaz adatainak a megfelelő formára alakítása:
1. nem, iskolai végzettség, megye, BNO-kódok, életkor-kategória, egészségi állapot % 

kategória bináris változókká alakítása;
2. profiling: egészségi állapot, szociális helyzet és egyéni képességek 1–10-ig terjedő 

értékének binárissá konvertálása;
3. kizáró-korlátozó tényezők alapján faktoranalízis és k-means klaszterezés segítsé-

gével a 4 értékű klaszterváltozó értékének meghatározása és binárissá alakítása.
– Ezután a rendelkezésre álló változók alapján a rendszer – távolság mérését alkal-

mazva – kiválasztja a KNN (legközelebbi szomszéd) algoritmust hasznosítva az új állás-
keresőhöz leginkább hasonlító 50 korábbi munkavállalót a historikus adatbázisban 
szereplő, körülbelül 13 000, korábbi fejlesztésben részt vevő munkavállaló közül.  
Megvizsgálja, hogy ehhez az 50 munkavállalóhoz milyen egyedi FEOR-kódok tartoznak 
(vagyis az új álláskereső számára milyen FEOR-kódok a legalkalmasabbak). Ez az 50 
leghasonlóbb munkavállaló esetén körülbelül 30-40 FEOR-kódot jelent, mert egyrészt 
előfordulhat, hogy egy-egy FEOR-kód több hasonló munkavállalóhoz is tartozik, másrészt 
a historikus adatbázisban sok munkavállalóhoz tartozhat több FEOR-kód. 

– Az így kiválasztott FEOR-kódokat sorba állítja a rendszer, és a leggyakoribb (legva-
lószínűbb) 10 FEOR-számot felajánlja az álláskeresőnek.

A munkakör-ajánlórendszer által megfogalmazott szerteágazó javaslatok közül fontos, 
hogy a felhasználónak szimpatikus vagy képzettségének/tapasztalatainak/képessége-
inek/érdeklődésének megfelelő munkakörök felvétele a javasolt a betöltendő munkakö-
rök közé, amelyek a tapasztalatok alapján a legvalószínűbb elhelyezkedési kimenetet 
jelentik majd számára. Az elért fejlettségi szinten, a tesztrendszerben az algoritmus az 
esetek 80%-ban ajánlotta azt a munkakört (FEOR) a tesztálláskeresőknek, amit a ko-
rábbi, rendelkezésre álló adatok alapján a tesztálláskeresők valóban be is töltöttek, azaz 
5-ből 4 esetben az ajánlórendszer olyan javaslatot tesz, amely valódi elhelyezkedési 
irányt és reális elhelyezkedési esélyt jelent.
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c) Jellemző munkakörök bemutatása
A megváltozott munkaképességű munkavállalók fog-
lalkoztatásában jellemző munkakörök bemutatása az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és 
támogatásából készült 100 foglalkozás egészségi té-
nyezői a megváltozott munkaképességű személyek fog-
lalkoztatásában15 című kiadvány alapján került ösz-

szeállításra. Mind az MMK-álláskeresők, mind a munkaadók számára kifejezetten 
hasznos lehet az egyes releváns munkakörök megismerése:
–	Álláskeresőként	vagy	munkavállalóként az egészségi állapotból fakadó megma-

radt képességek és a terhelhetőség, valamint a munkakör elvárásainak összehangolása 
szempontjából van jelentősége ezeknek az információknak. Az álláskeresés során az 
MMK-személyek így kifejezetten olyan munkaköröket jelölhetnek meg célállásként, 
amelyek a további állapotromlás esélyét csökkentik, illetve a megfelelő célállás kivá-
lasztásával nagyobb valószínűséggel találhatnak jó állást.
–	Munkaadóként	egyrészt a foglalkoztatás tervezése során, a sikeres foglalkoztatás 

érdekében kialakítandó munkakörök szempontjából fontos ezek egészségi tényezőinek 
beható ismerete. Másrészről a munkaköri információk széles körű ismerete támogatja 
azt a követendő gyakorlatot, amelynek keretében a leendő munkavállalók adottságaihoz 
adaptálják a betöltendő munkaköröket. Ennek keretében olyan munkakört alakíthatunk 
ki, amelyben a jelölt hosszú távon képes hatékonyan munkát végezni, megelőzve az 
esetleges fluktuációt. 

A jellemző munkaköröket az alábbi szempontok alapján mutatják be:
– a foglalkozás rövid leírása;
– a betölthető munkakörök;
– készségek és kompetenciák;
– a foglalkozás jellege;
– a foglalkozás egészségre gyakorolt hatása;
– lehetséges kórokok;
– kizáró, korlátozó okok és tényezők;
– fokozott baleseti kockázat;
– prevenciós előírások és javaslatok;
– fogyatékossági és képességbeli megfelelés;
– munkahelyi adaptáció.

15 Dévényiné Rózsa Erika – dr. Fehér Gergely – Kurnianto, Arie Arizandi – dr. Nemeskéri Klára – dr. Ne-
meskéri Zsolt – Szellő János – dr. Zádori Iván: 100 foglalkozás egészségi tényezői a megváltozott munkaké-
pességű személyek foglalkoztatásában, Budapest, DePress Nyomdaipari Kft., 2021. https://ertekvagy.hu/
documents/35269/77600/100+foglalkozas+egeszsegi+tenyezoi+teljes.pdf 
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2.	Mentori	rendszer	

A Portál tervezésekor döntő faktor volt a minden MMK-személy 
számára való hozzáférés biztosítása, hogy az anyagi depriváció 
vagy a digitális kompetencia hiánya következtében ne rekesztőd-
jön ki egyetlen potenciális felhasználó se. Ennek megfelelően a 
Portál álláskeresési felületén lehetőség van mentor szerepkörben 
történő regisztrációra azon MMK-álláskeresőkkel foglalkozó mun-
kaerőpiaci segítők számára, akik MMK-ügyfeleiknek a Portálon 

történő álláskeresését kívánják elősegíteni. A mentorok az MMK-álláskeresők választá-
sa alapján különböző szinteken támogathatják az álláskeresőt a Portál használata során.

A mentorok regisztrációja minden munkaerőpiaci és foglalkozási rehabilitációs segí-
tő munkakörben dolgozó szakember számára nyitott.

A mentori tevékenység leírása:
AZ MMK-álláskeresők a regisztráció (Profil létrehozása – Megváltozott munkaképes-

ség rész) során dönthetnek arról, hogy az online álláskeresésben támogassa-e őket egy 
kiválasztott mentor, akivel a való életben is foglalkozási rehabilitációs vagy munkaerő-
piaci segítő kapcsolatban állnak.

Az álláskeresők a regisztrált mentorok listájából kiválasztják a személyt, majd beje-
lölik, hogy a mentor az alábbi különböző jogosultsági szintek közül milyen módon segít-
heti az álláskereső tevékenységét:

– a Portálon tárolt különleges személyes adatait megismerheti, szerkesztheti és ke-
zelheti;

– a mentor a Portálon álláskeresésben és állásokra történő jelentkezésben az állás-
kereső helyett eljárhat.

Amennyiben az álláskereső engedélyezi, hogy nevében a mentor eljárjon, ezzel felha-
talmazza arra, hogy az álláskereső önéletrajzát, kapcsolódó dokumentumait, illetve a 
jelentkezéssel az álláskereső profilját a mentor által megfelelőnek tartott állásokat 
meghirdető munkaadók részére átadja. 

A mentor-szerepkörben regisztrált Portálfelhasználóval szemben támasztott feltéte-
lek:

– a mentor foglalkozási rehabilitációs vagy munkaerőpiaci segítő tevékenységet végez 
munkája során, ezen tevékenységet is magában foglaló foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban áll egy munkaadónál. A munkaadó lehet forprofit, vagy civil szervezet, akk-
reditált szolgáltató vagy munkaadó, költségvetési szerv vagy bármilyen más jellegű 
szervezet is;

– a mentor csak olyan álláskeresők (ügyfelek) mentorálását végezheti a Portálon, 
akikkel aktív segítői kapcsolatban áll;

– a mentor a regisztráció feltételeként meghatározott nyilatkozatokat megteszi, és a 
szükséges dokumentumokat (mentori nyilatkozat – benne a Portálon mentorálni terve-
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zett ügyfelek listájával, munkaszerződés vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyt igazoló dokumentum) az evpregisztracio@nszi.hu e-mail-címen benyújtja.

A Portál adminisztrátora ellenőrzi a mentori nyilatkozat tartalmát és a munkaszer-
ződést, majd válasz-e-mailben tájékoztatja a mentort a regisztráció jóváhagyásáról.

3.	Egyéb	alkalmazások
a) Foglalkozások egészségi tényezői alkalmazás 

A Foglalkozások egészségi tényezői című módszertani kézikönyv 
alapján készített munkakör- és célállásajánló online alkalmazás, 
amely segítséget nyújthat ahhoz, hogy egy megváltozott munka-
képességű személy számára az álláskeresés során a megmaradt 
képességek és az egészségi állapot alapján milyen munkakörök 
betöltésére nyílhat lehetőség.

Az alkalmazás megváltozott munkaképességű álláskeresők, 
munkaadók és pályaorientációs szakemberek által is használha-

tó a munkakörök foglalkozásegészségi tényezőinek megismeréséhez vagy az adott mun-
kakör betöltése szempontjából meghatározó tényezők/képességek és az egészségi álla-
potból fakadó alkalmasság valószínűségének előzetes megállapításához és a 
legmegfelelőbb munkakörök vagy célállások listájának kialakításához.

A Portálon ennek keretében kétféle alkalmazás található:
– A	munkakör	alapján	történő keresésnél a megadott FEOR-szám vagy a mun-

kakör neve alapján a táblázatban megjelennek, hogy az adott foglalkozásegészségi 
szempontok szerint melyek a kiválasztott munkakör kizáró-korlátozó tényezői, 
amelyek fontos feltételt jelenthetnek a munkakör betöltése során.

A munkakör nevére vagy FEOR-számára rákeresve egy táblázatban látható, hogy egy 
adott foglalkozás vagy munkakör tekintetében melyek a főbb foglalkozásegészségi ki-
záró/korlátozó tényezők. Ezáltal megismerhető, hogy egy foglalkozás gyakorlása vagy 
munkakör betöltése során az egyes foglalkozásegészségi tényezők mekkora nehézséget 
vagy kihívást (kizáró vagy korlátozó tényező) jelenthetnek egy MMK-munkavállaló 
számára.

Az alkalmazás MMK-álláskeresők, munkaadók és pályaorientációs szakemberek által 
is használható a munkakörök foglalkozásegészségi tényezőinek megismeréséhez vagy 
az adott munkakör betöltése szempontjából meghatározó tényezők/képességek és az 
egészségi állapotból fakadó alkalmasság valószínűségének előzetes megállapításához.

– Az	egészségügyi	tényezők alapján történő keresés esetében fordított logika 
mentén, az adott MMK-személy egészségi állapota és megmaradt képességei alapján 
kell kiválasztani a kizáró-korlátozó tényezőket, amelyet követően megjelennek a 
betölthető munkakörök.
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A foglalkozásegészségi (kizáró-korlátozó) tényezők alapján meghatározható, hogy 
mely munkakörök betöltésére vagy foglalkozás gyakorlására nyílik a legnagyobb esélye 
az adott MMK-személynek az egészségi állapota, megmaradt képességei és a munkakö-
rök foglalkozásegészségi szempontjai alapján. A táblázat végén található „munkakörök 
listázása” gombra kattintva megjelennek a valószínűsíthetően betölthető munkakörök, 
majd a munkakör nevére kattintva további hasznos információk érhetők el a felhaszná-
lók számára.

Ehhez az alkalmazásban a kizáró vagy korlátozó tényezőket ajánlott bejelölni, amelyek 
a komplex minősítésről szóló összefoglaló véleményben az Orvosi rehabilitáció pont alatt 
szerepelnek, mint a rehabilitáció szempontjából figyelembe veendő kizáró és korlátozó 
tényezők a munkakörnyezetben és a munkavégzésben (pl. gerincbeteg személy esetében 
kizáró tényező a tartós állás, tartós ülés, vagy egyes pszichiátriai kórképek esetében 
korlátozó tényező lehet a monotóniatűrés). Emellett azokat a szempontokat is megjelöl-
heti, amelyek tekintetében úgy gondolja a felhasználó, hogy egészségi állapota alapján a 
munkavégzés során közepes mértékű vagy meghatározó, komoly problémát jelenthet. 

b) Rehabilitációs foglalkoztatási kalkulátor 
A Portálon elérhető rehabilitációs foglalkoztatási kalkulátorok szám-
szerűsítve és grafikusan is bemutatják az MMK-munkavállalók fog-
lalkoztatásának gazdasági racionalitását, azaz hogy egy 25 fő feletti 
létszámot foglalkoztató munkaadó számára miért éri meg pénzügyi-
leg az MMK- és fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazása.

A munkaadók egy MMK-személy foglalkoztatása során a szociális 
hozzájárulási adókedvezmény érvényesítése mellett főként a rehabi-
litációs hozzájárulás16 optimalizálásával tudnak költséget	megta-

karítani, ami az MMK-emberek foglalkoztatásának egyik fontos motivációja. Egyes 
esetekben az MMK-személyek kifejezetten versenyelőnyt élvezhetnek e közvetett támo-
gatási formáknak köszönhetően a munkaerőpiacon, ami az egészségi állapotukból fa-
kadó foglalkoztathatósági nehézségeket hivatott kompenzálni.

Ezen pénzügyi ösztönzők szervezetre szabott, szemléletes bemutatását teszi lehető-
vé a két kalkulátor, amely kétféle megközelítés alapján használható:
–	Rehabilitációs	hozzájárulási	kalkulátor: miután a munkaadó megadja az átla-

gos statisztikai állományi létszámát, illetve az általa foglalkoztatott megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók számát, a kalkulátor kiszámolja a kötelező foglalkoztatási 
szintet (hogy hány főt kellene foglalkoztatnia a munkaadónak a rehabilitációs hozzájá-
rulás teljes kiváltására), illetve hogy a (fizetési kötelezettség szempontjából) fennma-
radó létszám hiányában mennyi rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie.
16 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilenc-
szerese/fő/év (2022-ben 1 800 000 Ft az előírt kvótából hiányzó MMK-munkavállaló/év). 

https://ertekvagy.hu/hu/-/els-c5-91dleges-munkaer-c5-91-piaci-munkaad-c3-b3k
https://ertekvagy.hu/hu/-/els-c5-91dleges-munkaer-c5-91-piaci-munkaad-c3-b3k
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–	Rehabilitációs	bérköltség	kalkulátora: a korábban megadott létszámadatok, 
illetve a tervezett foglalkoztatási paraméterek (SZOCHO-kedvezmény, tervezett létszám, 
munkaidő, munkabér) alapján a kalkulátor kiszámolja a foglalkoztatás költségeit az 
igénybe vehető kedvezményekkel (kiváltott rehabilitációs hozzájárulás, járulékkedvez-
mény) és azok nélkül, kiemelve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglal-
koztatásának gazdasági előnyeit, amely pénzügyi következtetéseket egy diagram is 
szemlélteti.

c) Munkaerőpiaci felmérés
A munkaerőpiaci felmérés kitöltése során a regisztráló álláskereső 
végiggondolja és (19 kérdés esetében 1–10-ig terjedő skálán) ér-
tékelheti a sikeres foglalkozási rehabilitációját befolyásoló külső 
és belső tényezők széles körét és azok hatásait. Az önértékelés 
alapján kialakított válaszok súlyozott értékelése mentén kirajzo-
lódik két skála, illetve a megadott adatokból a rendszer informá-
ciót szolgáltat – a profilingadatok megadásával – a munkakör-aján-
lórendszer algoritmusának bemeneti adataihoz, illetve segíti, 
orientálja a felhasználót az álláskeresése során.

Az öndefiníció során megválaszolandó kérdések szempontjai:
– fizikai állapot a munkavállalás és önellátás szempontjából;
– mentális, pszichés állapot a munkavállalás szempontjából;
– betegségtudata, egészségi problémáihoz való hozzáállás szintje;
– orvosi vizsgálatokon, rehabilitáción történő részvétel gyakorisága;
– speciális segédeszköz használata;
– családi körülményei és a család támogató hozzáállása;
– munkahelyre utazás távolsága;
– anyagi helyzete, életszínvonala;
– káros szenvedélyek, életvezetési problémák;
– kommunikációs készség és képesség;
– figyelem és koncentrációs képesség;
– problémamegoldó képességek és kreativitás;
– tudatos és kontrollált hozzáállás;
– együttműködési készség;
– önértékelés;
– terhelhetőség (munkabírás, teherbírás, stressztűrési képesség);
– tanulási kedv, képzési hajlandóság;
– munkaerőpiaci távollét;
– életkor.
A felmérés hiánytalan kitöltését követően a rendszer információt ad két output-me-

zőben arról, hogy a rögzített adatok alapján az MMK-személy milyen munkaerőpiaci 
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szinten áll, illetve hogy a munkaerőpiaci elmozdulás érdekében a segítségnyújtás milyen 
formájú igénybevétele javasolt számára.

Az ajánlott munkaerőpiaci szint kiértékelésének eredményeként az alábbi kategóri-
ákba sorolja a kitöltőt:

– Alkalmas a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, munkavállalásra.
– Elsősorban atipikus formában, vagyis részmunkaidőben, távmunkában, illetve 

bedolgozói jogviszonyban történő munkavállalás javasolt.
– Elsősorban akkreditált munkáltatónál, illetve védett környezetben történő munka-

vállalás javasolt.
– Időszakosan alkalmas foglalkoztatásra. Egészségi állapota és egyéb munkavállalást 

befolyásoló körülményei alapján határozott idejű, illetve időszakosan történő munka-
vállalás javasolt.

– Jelenleg nem alkalmas munkavállalásra. Amennyiben szeretne elhelyezkedni, kérje 
szakember segítségét!

Az „Ajánlás szakember segítségének igénybevételére” kiértékelés eredménye:
– Önállóan, szakember segítségének igénybevétele nélkül is képes az álláskeresésre!
– Foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatások igénybevétele javasolt, ami segítsé-

gére lehet az álláskeresésben és a munkahelye megtartásában.
– Szociális területen dolgozó, illetve munkavállalását segítő szakember felkeresése 

javasolt a munkavállalását akadályozó körülményeinek megoldásához.
– Orvos felkeresése javasolt a munkavállalását akadályozó körülményeinek megol-

dásához.
– Jelenleg nem alkalmas munkavállalásra. Amennyiben szeretne elhelyezkedni, kérje 

szakember segítségét!

III.	EREDMÉNYEK
Az Érték Vagy! Portál látogatottságát 2021. november 15. és 2022. április 30. között a 
Google Analytics kimutatásai alapján az alábbi statisztikák jellemzik: felhasználók száma: 
~27 ezer fő, munkamenetek száma: ~56 ezer, oldalmegtekintések száma: ~194 ezer. 

A Portált a fejlesztést és széles körű tesztelést követően 2021. novemberében adták 
át a publikus használatnak. A kezdőlökést, vagyis az információáramlás elindítását és 
a felhasználói regisztrációk dinamizálását az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projektben dolgozók 
munkáján túl egy online közösségi médiakampány, illetve az NSZI által megvalósított 
EFOP-1.1.1 és a VEKOP-7.13 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” el-
nevezésű kiemelt projektek ügyfélkörének tájékoztatása jelentette. A fenti tevékenysé-
geknek köszönhetően a Portál regisztrált felhasználóinak és fontosabb mutatóinak száma 
az alábbiak szerint alakult:
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időszak MMK-	állás-
kereső

munka-
adó mentor keresett	

létszám
összes	

állásajánlat
elhelyez-
kedés

2021. november 538 162 109 403 72 0
2021. december 1473 338 109 1487 343 19
2022. január 2397 519 109 1765 487 64
2022. február 3023 553 109 2187 619 76
2022. március 3128 568 109 2240 729 82
2022. április 3354 593 108 2358 839 99

Az EFOP-1.1.1 projekt tanácsadói mentorként segítik a célcsoporttagok Portálon tör-
ténő állaskeresését és a potenciális új felhasználók tájékoztatását. A hirdetési és moz-
gósítási tevékenység eredményeként jelenleg a Portálon rögzített aktív munkaerőigé-
nyekben 630 állásajánlat keretében közel 2300 fő MMK-munkavállalót keresnek a 
regisztrált munkaadók, akik várják az állást kereső MMK-álláskeresők jelentkezését. 
Ekkora mértékű, MMK-személyekre irányuló állásinformáció semmilyen más felületen 
nem érhető el jelenleg.
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A Portál társadalmi szintű hozzáadott értékét mutatja, hogy a fejlesztést és bevezetést 
megvalósító Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2022 áprilisában elnyerte17 
a 2021. év Társadalmi Innovációja-díjat. Az elismerés háttere, hogy a tavalyi év legjelen-
tősebb társadalmi innovációs teljesítményeinek feltérképezésére nyílt pályázati felhívást 
hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskez-
elő (EMET). A 2021. év Társadalmi Innovációja címet olyan állami és önkormányzati 
intézmények, valamint civil szervezetek, vállalkozások nyerhették el, amelyek tavaly a 
társadalmi innováció terén mérhető módon, jelentős eredményt mutattak fel, és fenn-
tartható üzleti modellel rendelkeznek. 

Irodalom
Bacsák Dániel – Nábelek Fruzsina: Megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpia-
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Katona Gergely – Szirtes-Tankó Tünde

	„KINCSEIM”
Gyermekek és fiatalok mentális egészségének erősítése a baptista 
fenntartású nevelőszülői hálózatokban 

Egy	2021-es	projekt	tapasztalatai
Esettanulmányunkban bemutatjuk módszertani központunk egy 2021-es programját – a 
tervezéstől a megvalósításig –, amelynek célja a baptista fenntartású nevelőszülői hálózat-
ban levő gyermekek mentális egészségének támogatása és a rövidebb és hosszabb távú 
élményszerzés volt a COVID-19-járvány időszakában. Programunkban főszerepet játszott a 
kreativitás, az alkotói tevékenység ösztönzése, amelynek köztudottan személyiségfejlesztő, 
lelki egészségvédő hatása van. Tanulmányunkban kitérünk azokra a jogi és technikai sajá-
tosságokra is, amelyekkel e specifikus célcsoport és a járványhelyzet adta kihívásokat ke-
zeltük, s bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek egy módszertani csoport rendelkezé-
sére állnak egy ilyen projekt szervezésekor.

Kulcsszavak: baptista fenntartású nevelőszülői hálózat, módszertani munka, gyermekek, 
fiatalok, COVID-19, alkotói pályázat, mentális egészség, projekt, 2021.

Bevezetés
Bár még nem vagyunk túl rajta, saját tapasztalataink és az eddigi vizsgálatok alapján is 
kijelenthetjük, hogy a COVID-19-járvány sok szempontból hatott az életünkre. Vitatott 
és bizonytalan, hogy ezek a változások mennyire mélyrehatóak, mennyire érintik a 
társadalom alapvető működésmódjait, vagy hogy mely társadalmi csoportok a leginkább 
érintettek a járvány következményei által, az azonban bizonyos, hogy hatásait hosszabb 
távon is érezni fogjuk. A szociális és gyermekvédelmi területet érintően már megkez-
dődött az értékelés, a tapasztalatok, következmények összegyűjtése helyi és országos 
szinten egyaránt.1 

Különböző módszerekkel (online felmérés, szóbeli és írásbeli visszajelzések kérése 
stb.) a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ is folyamatosan monitorozza a 
helyzetet az intézményeiben. A harmadik hullám végén széles körben és nyilvánvalóan 
megmutatkoztak a fizikai és a mentális kifáradás jelei mind a dolgozók, mind az ellátot-
tak körében. Ezért a korlátozások feloldásával párhuzamosan, a fenntartókkal együtt-
működve több területen is olyan programokat indítottunk, amelyek célja a dolgozók és 

1 Lásd pl. COVID-19 és a szociális ágazat. Tematikus szám. Szociálpolitikai Szemle, 2020/6., 3–4.
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az ellátottak mentális egészségének megerősítése, az e területen mutatkozó negatív 
hatások mérséklése volt. Többek között felelevenítettük „Baptista Házban Dolgozom” 
elnevezésű képzésünket, amelyet egy korábbi projekt kapcsán dolgoztunk ki, és amely-
nek révén intézményeink dolgozói számára kínáltunk szakmai és baptista identitást 
erősítő tréningeket, kellemes kikapcsolódást nyújtó környezetben. Az ellátotti célcso-
portban első körben a támogatott lakhatás szolgáltatás ellátottaira, az idősekre és a 
nevelőszülői hálózatainkban nevelkedő gyermekekre és fiatalokra koncentráltunk. A 
2020. évi kihagyás után ismét megszerveztük kétnapos élményhétvégénket (amelyet 
2019-ben indítottunk el hagyományteremtő céllal) támogatott lakhatás szolgáltatást 
igénybe vevő ellátottaink számára, és kidolgoztunk egy összetett „idősmobilizálási” 
programot, amely a kreatív alkotómunka pozitív hatásait aknázza ki. 

COVID-19	és	a	fiatal	korosztály
Bár módszertani központunk a gyermekvédelemben nem kijelölt módszertani intézmény, 
a közel 1500 gyermeket gondozó baptista fenntartású nevelőszülői hálózatok támoga-
tása magától értetődő feladatunk. Különösen igaz ez olyan krízishelyzetekben, mint a 
COVID-19-járvány, amelyben bár a gyermekek és a fiatalok fizikai értelemben kevésbé 
érintettek, mint az idős generáció, nemzetközi és hazai vizsgálatok2 egyértelműen ki-
mutatták, hogy a fiatalok körében is számos negatív hatással kell számolni. Ha ezek 
nagyságát próbáljuk megbecsülni, elég, ha a V mint Vírusgeneráció3 kifejezésre gondo-
lunk, amely hipotézis szerint a járvánnyal kapcsolatos élményközösség olyan mélyre-
ható, hogy egy új történelmi generáció formálódásának alapja lehet. A számok nyelvén 
kifejezve a tapasztalatokat, az UNICEF Magyarország vizsgálatában a megkérdezett 
szülők több mint 50%-a számolt be negatív hatásokról (az egyszülős családok 77%-a), 
és csak egy szűk kisebbség élte meg pozitívan a bezártságot.4 Ez utóbbi leginkább a 
családdal töltött több minőségi időnek, a saját ritmusban végezhető tanulmányoknak 
és a kreatív foglalatosságokra fordítható több időnek [szerzői kiemelés] volt köszönhető.5

A fiatalokat ért negatív hatások (tünetek és okok) között mindenképpen meg kell 
említeni 

2 Itt említhetjük az Our Europe, our Rights, our Future című, 2021 elején megjelent kiadvány járványra 
vonatkozó tanulságait, amely tanulmány az UNICEF és az Európai Unió több mint 10 000, 11–17 éves gyer-
mek bevonásával készült közös kutatásának eredményeit összegzi. https://www.unicef.org/eu/me-
dia/1276/file/Report%20%22Our%20Europe,%20Our%20Rights,%20Our%20Future%22.pdf
Az első ilyen témájú országos hazai kutatást a UNICEF Magyarország és a Publicus Intézet végezte 3–18 éves 
gyermekeket nevelő szülők körében, a címe: A járványhelyzet hatása a gyermekekre. https://unicef.hu/men-
talis-egeszseg/kutatas
3 Szabó Andrea: A V, mint Vírus-generáció születése? https://politikatudomany.tk.hu/blog/2020/03/a-v- 
mint-virus-generacio-szuletese
4 A járványhelyzet hatása a gyermekekre. https://unicef.hu/mentalis-egeszseg/kutatas
5 Our Europe, our Rights, our Future, 12.

https://politikatudomany.tk.hu/blog/2020/03/a-v-mint-virus-generacio-szuletese
https://politikatudomany.tk.hu/blog/2020/03/a-v-mint-virus-generacio-szuletese
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– az egzisztenciális hátrányokat, bizonytalanságokat és félelmeket, különösen a mun-
kájuk elvesztése miatt nehéz anyagi helyzetbe került családoknál, vagy a családtagjuk 
elvesztésének traumájával szembesülő gyermekek esetében;

– az iskolai hátrányokat, a tanulásban való lemaradást, a nagycsaládok és a szegényebb 
családok hiányos technikai felkészültsége és a szülők tanulástámogatásban való járat-
lansága miatt;

– a családi kapcsolatok feszültebbé válását, törékenységét, a családon belüli bántal-
mazások számának növekedését a beszűkülő élettér, a családtagokat felkészületlenül 
ért új és váratlan szerepek és a professzionális segítő szakemberek korlátozott elérhe-
tősége miatt;

– a szorongást, motiválatlanságot, alvásproblémákat, a társas- és kortárskapcsolatok 
beszűkülését szintén a bezártság, az elszigeteltség, a napi rutin felborulása, a közössé-
gi-iskolai programok elmaradása miatt.

Tudomásunk szerint olyan vizsgálat még nem született, amely célzottan a nevelőszü-
lői családokban vizsgálta volna a járvány hatását. Ugyanakkor a felmérések igazolják 
azt a hipotézist, hogy a negatív következmények erősebben érintik a hátrányos helyze-
tűeket és a kisebbségi csoportokhoz tartozókat. Tehát a fent említett tünetek és okok 
valószínűleg ugyanúgy vagy még inkább jelen vannak ebben a populációban is. Feltéte-
lezve a fokozott szükségleteket és igényeket, keresni kezdtük azokat a lehetőségeket, 
amelyeket egy módszertani intézmény keretein belül felhasználhatunk arra, hogy ne-
velőszülői hálózatainkat és azokon keresztül a gyermekeket, családokat megerősítsük 
a harmadik járványhullám leszálló ágában. Egyszerre akartuk a korábbi negatív tapasz-
talatokat enyhíteni és hosszabb távú pozitív hatást kiváltani a várhatóan folytatódó 
krízishelyzetben.

Saját egyéni tapasztalataink, a szakirodalom és a hivatkozott UNICEF-vizsgálat alap-
ján is az tűnt a legkézenfekvőbb eszköznek a gyerekek mentális egészségének javításá-
ban, ha valamilyen kreatív programot indítunk számukra, kihasználva az alkotásban 
rejlő személyiségfejlesztő, lelki egészségvédő hatásokat.

Az	alkotás	lelki/mentális	hatásai
A művészetekben rejlő sokoldalú fejlesztő lehetőségeket mindannyian ismerjük, hiszen 
az alkotás kötött és kötetlen formában végigkíséri a szocializációnkat. Az iskolai okta-
tásban a vizuális kultúra az egyik műveltségi terület. A művészeti foglalkozások alap-
vetően hozzájárulnak az észlelés, a tapasztalás, a megfigyelés, az ismeretszerzés, a 
tér érzékelés, a térbeli tájékozódás, a kommunikáció, az alkotás, a problémamegoldás, 
az önismeret és az önszabályozás fejlesztéséhez.6 Terápiás jelentőségét a pszichológia 

6 Kiss Virág: Képek tudománya a mérlegen: avagy többet ér-e még egy kép, mint ezer szó, Új Pedagógiai 
Szemle, 59. évfolyam, 2009/5-6., 19–31.
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sok évtizede felismerte. Az alkotói munka lehetőséget teremt az érzelmek nonverbális 
kifejezésére, a (traumatikus) események feldolgozására, krízishelyzetekben oldhatja a 
szorongást és a félelmeket. Terápiás helyzetben az elkészült művek esztétikai értékén 
nincs hangsúly. A művészetterápia alkalmazási lehetőségeiről a szociális munka során 
több írás is született.7 Nyilvánvaló, hogy a művészet személyiségfejlesztő, lelki egész-
ségvédő, örömszerző, közösségépítő hatása leginkább egyéni vagy csoportos művésze-
ti foglalkozások során, kis létszámú műhelyekben bontakoztatható ki. Az időszakos 
művészeti akciók, alkotói pályázatok ennél kisebb hatást tudnak kifejteni a személyi-
ségre, ám arra alkalmasak, hogy a résztvevők átéljék az alkotás adta örömöt, sikerél-
ményt, játékosságot, a szokványos, hétköznapi rutinból való időleges kiszakadást. Emel-
lett, megfelelő előkészítés függvényében, képesek nagyobb körben mozgósítani és 
kiaknázni a nyilvánosság és a versenyhelyzet adta motivációt.

Szokványos	alkotói	pályázat		
egyedi	részletekkel	–	tervek
Gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeknek és fiataloknak rendszeresen hirdet-
nek rajzpályázatokat országos, megyei vagy fenntartói szinten. A legutóbbi nagyszabá-
sú felhívás – amely a gyermekvédelemben részesülők mellett a szociális intézmények 
lakóit is célközönségének tekintette – az országos Kreatív Karantén-pályázat volt 2021-
ben, és éppen a koronavírus-járvány apropóján született.8 Módszertani központunk 
tehát jól kitaposott ösvényen indult el, amikor a baptista fenntartású nevelőszülői há-
lózatokhoz és rajtuk keresztül a családok és a gyermekek minél nagyobb köréhez szólva 
az alkotói pályázat mellett döntött. A terv kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy a 
pályázattal egyszerre érjünk el sok gyermeket, minél inkább érvényesülhessen a lelki 
megerősítő hatás, valamint a nyilvánosság és a versenyhelyzet motiválja azokat, akik 
erre „nyitottak”, ám lehetőség szerint ne riassza el azokat, akiket ez inkább gátol.

A 2021 tavaszán kezdett előkészítő munka részletesen a következő alapvetéseket 
tartalmazta:

– A projekt biztosítson lehetőséget a gyermekek, fiatalok (széles korosztályi körben, 
4 és 18 éves kor között) alkotókedvének kiélésére, a feszültségoldásra, a járványidő-
szakban felgyülemlett frusztráció oldására. Mivel nem csupán a művészileg tehetséges, 
„alkotói rutinnal” rendelkező gyerekeket akartuk megszólítani, úgy gondoltuk, hogy 
tágra nyitjuk a különféle technikák előtt a kaput.

7 Havasi Virág: A művészetterápiák és alkalmazási lehetőségeik a szociális szférában valamint a szociális 
munkások képzésében, Szellem és Tudomány, 8. évfolyam, 2017/1–2., 146–164. https://matarka.hu/koz/
ISSN_2062-204X/8_evf_1-2_sz_2017/ISSN_2062-204X_8_evf_1-2_sz_2017_146-164.pdf és Fejes Renáta:  
A mű vészetterápia szerepe a serdülőkori depresszió kezelésében, Párbeszéd, 4. évfolyam, 2017/2. https://
ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5942/5553
8 A Kreatív Karantén honlapja: https://www.kreativkaranten.hu/
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– A pályázat speciális helyzetű gyerekeket és fiatalokat érintett. A szervezés során 
arra törekedtünk, hogy minden jogszabályi előírásnak megfeleljünk, és hogy lehetőség 
szerint egy gyerek se maradjon ki emiatt a pályázatból.

– Bár a cél a járvány okozta frusztrációk, szorongások oldása volt, a pályázatban részt 
vevő gyerekekben pozitív élményeket akartunk felidézni, aktiválni, ezért kerültük a 
karanténra és a járványra való közvetlen hivatkozást.

– Szerettünk volna lehetőséget biztosítani a közös (családi) élményszerzésre, alkotó-
munkára.

– A program személyiségfejlesztő jellege (az elkészült művek esztétikai értékén nincs 
hangsúly) és a pályázat adta külső motiváció (a legjobbakat kiválasztani) összehango-
lása érdekében a hagyományos díjazás mellett célunk volt, hogy minél többen, lehetőleg 
minden pályázó „nyertesnek” érezhesse magát.

– Az alkotói pályázatok átfutási ideje általában rövid, maximum 3-4 hónap. Ugyan-
akkor szerettük volna, ha a pozitív élmények a lehető leghosszabb ideig elkísérik a 
gyerekeket.

– Már a tervezési időszakban is azzal számoltunk, hogy a járvány nem ért véget. Ez 
bizonytalanná tette, hogy a tervünk minden elemét (pl. díjátadó) meg tudjuk-e szervez-
ni. Ezért kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a program megvalósíthatónak látszó 
elemeiből hozzunk ki minél többet, és törekedtünk arra, hogy ha személyesen nem si-
kerül, az egyes lépések az online térben is megvalósíthatók legyenek.

– Törekedtünk arra, hogy a közös cél és munka ösztönzően hasson a baptista fenn-
tartású nevelőszülői hálózatok közötti kommunikációra, együttműködésre, tapaszta-
latcserére.

Az alapelvek a gyakorlatban a következőképp valósultak meg:
A pályázat a „Kincse(i)m” címet kapta. Az alkotás témája bármely, a pályázók számá-

ra érzelmileg fontos emlék, személy, tárgy vagy esemény lehetett: egy barát, egy élmény, 
egy állat, egy helyszín – bármi, ami a pályázat címéről szabadon asszociálva az alkotó 
eszébe jutott.

Bár a minél szélesebb körű mozgósítás és személyiségformálás miatt a programot 
sokféle művészeti ágban lett volna célszerű meghirdetni, főképp a járványügyi és az 
időbeli korlátok miatt végül a képzőművészetre szűkítettük a pályázatok körét. Ebben 
viszont tág kereteket szabtunk: az alkotás technikája lehetett rajz, festmény (bármely 
anyagra és technikával, de maximum A3-as méretig), szobor (gyurma, gipsz, agyag stb.), 
plasztika, faragvány (gipsz, fa stb.), kollázs, fénykép, graffiti stb. A gyerekek/családok 
szabadon dönthettek arról, hogy milyen technikával dolgoznak.

A közös alkotásra a családi kategória meghirdetésével ösztönöztünk. A díjazás adta 
motiváció mozgósító hatását kihasználva a családi kategória mellett négy életkori ka-
tegóriát hirdettünk meg. A kategóriák nyerteseinek tárgynyereményeket szántunk 
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(rajzeszköz, könyv, játék), de a „mindenki nyertes” érzését erősítve a pályázaton való 
részvételt is jutalmazni akartuk apróbb ajándékokkal.

Ehhez kapcsolódva, egyrészt az élmény elnyújtása és kiszélesítése céljából az összes 
alkotás online térben (honlapunkon) való megmutatásával kalkuláltunk. Másrészt az 
élmény könnyű felidézése és a családi hétköznapokba való beemelése érdekében a pá-
lyaművekből egy közös, 2022-es A3-as falinaptár elkészítését terveztük. Úgy véljük, 
hogy az ilyenfajta „nyilvános” megjelenés a gyermekek számára munkájuk tartós elis-
merését jelenti. A falinaptár adta szűk terjedelmi keretek – 12 hónap, azaz 12 lap – el-
vileg csak egy szűkebb anyag, pl. a díjnyertes alkotások esztétikus megjelentetését teszi 
lehetővé, ám egy ügyes technikai megoldás révén egyszerre tudtunk élni a kiemeléssel 
(nyertes pályaművek) és azzal, hogy minden pályaművet megjelenítsünk benne. A QR-
kód széles körben használt látványos vizuális elem. Kisméretű, mobiltelefonnal jól ol-
vasható, vagyis az általunk tervezett naptárban könnyen elhelyezhető, esztétikus, és a 
gyerekek számára „fancy” módon teszi elérhetővé a honlapon elhelyezett alkotásokat.

Pénzügyi szempontból igyekeztünk végiggondolni és biztosítani annak lehetőségét, 
hogy az elkészült naptár egy részét, amennyi a résztvevőknek adott ajándékokon felül 
megmarad, árusíthassuk, és a befolyó összeget a hálózatoknak és/vagy a gyermekeknek 
visszajuttathassuk. 

Az online felkészülés az elkészült pályaművek honlapon való megjelentetése mellett 
magában foglalta a pályázati folyamat online térben való megszervezését is: a beérkezett 
alkotások jó minőségű digitalizációját, a gyerekekről és az alkotásaikról a nevelőszülői 
hálózatokban készített listák anonimizált összegyűjtését és az online zsűrizés folyama-
tának kidolgozását.

A módszertani központ ötletgazdaként koordinációs szerepet vállalt a projekt kulcs-
szereplői, vagyis a baptista fenntartásban működő négy nevelőszülői hálózat között 
(Baptista Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Benita Nevelőszülői Hálózat, Boldog 
Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat és Fészek Nevelőszülői Hálózat). Ez magában foglalta 
a folyamatos kommunikáció biztosítását, az egyeztetések szervezését, a megbeszélések 
alapján a program összeállítását, a szervezési elemek kidolgozását, a vonatkozó adat-
védelmi elvek és a gyermekvédelmi jogszabályok kigyűjtését, a felmerülő kérdések 
tisztázását, a program kommunikációs anyagainak elkészítését, az elkészült alkotások 
összegyűjtését mind a négy hálózatból, a zsűrizés koordinációját, a díjazással és a díjá-
tadó ünnepséggel kapcsolatos szervezési munkát és a képek „utóéletének” biztosítását. 
A hálózatok a közösen kialakított végső terv alapján helyben szervezték a pályázattal 
kapcsolatos feladatokat: kommunikáltak a családokkal, részvételre ösztönözték a gyer-
mekeket, gyűjtötték és digitalizálták az elkészült alkotásokat, biztosították az anonimi-
tást, részt vettek a zsűrizésben, értesítették a díjazottakat, segítették a díjátadó ünnep-
ségen való részvételüket, és közreműködtek a rendezvény sikeres megvalósításában.
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Megvalósítás
A pályázat meghirdetésétől a zsűrizésig

A pályázat meghirdetését a nevelőszülői hálózat képviselőinek közvetlen bevonásával 
végeztük. Felhívást, valamint plakátot terveztünk, melyet eljuttatunk a hálózatuk köz-
pontjaiba, felkérve őket, hogy a nevelőszülői tanácsadókon keresztül értesítsék a lehe-
tőségről a gyermekeket és nevelőcsaládjaikat. Ezt megelőzően közös megbeszélésre 
invitáltuk a hálózat szakmai vezetőit, előzetesen tájékoztatva őket a terveinkről, a le-
bonyolítás formájáról, várva a javaslataikat, gyakorlati ötleteiket. Külön kitértünk a 
pályázat tervezett kimeneteire, áttekintettük	a	felmerülő	esetleges	etikai	dilemmá-
kat.	Fontos	volt,	hogy	már	a	program	kezdetén	tisztázzunk	minden	lényegesebb	
szakmai	kérdést,	valamint	visszajelzést	kapjunk	a	szakemberektől.	Mindvégig azt 
tartottuk szem előtt, hogy a	gyakorlati	lebonyolítást	érintő	kérdésekben	lehetőleg	
konszenzusos	megállapodások	szülessenek.	Közös	erőfeszítéseinket	siker	koro-
názta,	hiszen több mint 170 pályamű érkezett.

A projekt megvalósításakor alapvető követendő cél és eljárás volt a gyermekek és a 
nevelőszülői családok adatainak védelme, a lehető legmagasabb szintű anonimitás biz-
tosítása. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok gyűjtése és rendszerezése az online 
térben valósult meg, cyberbiztonsági kérdéseket is fontolóra kellett vennünk. A gyer-
mekvédelmi törvény9 és kapcsolódó jogszabályai egyértelműen meghatározzák a ne-
velőszülői hálózatokban nevelkedő gyermekekhez tartozó személyes adatok kezelésének 
a feltételeit. Az adatvédelmi törvény,10 valamint az annak szűkítő értelmezésével szol-
gáló ágazati szabályozás11 megtiltja a harmadik félnek történő adatszolgáltatást. Azt a 
dilemmát volt szükséges feloldanunk tehát, hogyan tudunk olyan szabályrendszert al-
kotni és oly módon adatot gyűjteni, ami megfelel a fenti szigorú szabályoknak, ugyan-
akkor működőképes is számunkra, szervezők számára. Az adatkezelés sarkalatos pont-
ja annak kötelező tisztázása volt, hogy az adatkezelőnek fűződik-e joga, jogos érdeke az 
adott információ begyűjtéséhez, tárolásához és használatához. Esetünkben azt volt 
fontos felismerni, hogy a nyertesek kiválasztásának pillanatáig lényegében nincs szük-
ségünk személyes adatokra. Sőt, amennyiben nevelőszülői hálózatokban dolgozó tanács-
adók, gyermekvédelmi asszisztensek (akik egyébként jogszabályi feljogosítással rendel-
keznek az adatkezelésre) működnek közre a lebonyolításban, helyben, az adatkezelő 
székhelyén történhet az adatkezelés, ezzel minimálisra csökkentve egy nem kívánt 
adatvédelmi incidens bekövetkezését. A pályaművek kategorizálása érdekében csak egy 
életkort volt szükséges ismernünk, ami egyéb személyazonosító adatok nélkül nem 

  9 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
10 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
11 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. rendelet
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tartozik a szenzitív adat kategóriájába. Ebből következett pályázatunk adatgyűjtésének 
rendszere. A hálózatok munkatársai számára egy egyszerű alapelveket tartalmazó tá-
jékoztatót, illetve egy fejléccel ellátott Excel-táblát juttatunk el. Feladatuk az volt, hogy 
a beérkezett pályaműveket (függetlenül az alkotás formájától és a kivitelezés techniká-
jától) kategorizálják. Az előzetes tervezés folyamán öt életkori korcsoportot hozunk 
létre. A hálózatok képviselőinek ezt kellett figyelembe venniük. Ahhoz, hogy a pályamű-
vet mi is azonosítani tudjuk, egy egyszerűen képzett azonosítót kellett az adott gyermek 
alkotása mellé rendelniük. Ezt követően a táblázatnak csak a pályamű esetleges címét, 
valamint a mű azonosítószámát tartalmazó oszlopát kellett megküldeniük nekünk az öt 
kategória vonatkozásában. Mivel azt kértük, hogy az alkotásokat digitalizálják, lehető-
ség nyílt a file-neveket az előzetesen képzett azonosítóval ellátni – így volt köthető egy-
egy alkotás egy-egy alkotóhoz. A módszer alkalmazásával a beazonosításra csak a ne-
velőszülői hálózat munkatársának volt lehetősége, a többi szervezőnek nem. 

A következő megoldandó kérdéskör a helyezést elért, illetve a nyertes gyermekek 
kiválasztását követő adatkezelés volt. Az nyilván nem elképzelhető, hogy úgy hirdet 
eredményt a szervezőbizottság egy versenyben, hogy nem nevezi meg a nyerteseket, 
helyezetteket. A nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek esetében a gyermekvédelmi 
törvény rendelkezése alapján gyermekvédelmi gyámot kell kirendelni, aki a gyermek 
törvényes képviselőjeként dönthet a gyermek sorsát érintő kérdésekben,12 így például 
engedélyt adhat arra, hogy a gyermek adatait megismerhessük. A nevelőszülői tanács-
adók, illetve a hálózatok adminisztratív munkatársainak segítségével minden érintett 
gyermek részére bekértük a gyermekvédelmi gyám engedélyét, egyrészről előzetesen, 
a versenyen történő indulás kapcsán, másrészről pedig a később tárgyalt naptár publi-
kálása érdekében.

Szerettük volna bevonni a hálózatok munkatársait a bírálatba, ezért minden fenntar-
tó felé egységes kéréssel fordultunk: delegáljanak egy-egy kollégát, akik szintén nem 
ismerték az alkotók kilétét. Ez úgy biztosítottuk, hogy a hálózatok által beküldött egye-
di azonosítójú pályaművek nyilvántartását a bírálat erejéig megváltoztattuk. Így még 
az azonosítóból sem lehetett arra következtetni, mely hálózatban nevelkedő gyermek 
az alkotó, tehát pártatlan lehetett a bírálat. A zsűrizést a négy hálózat 1-1 képviselője, 
valamint az egyház és a szervezők képviseletében szintén 1-1 fő végezte el. Javaslatot 
kellett tenniük a legjobbakra (pontozással), valamint lehetőségük volt különdíjak odaíté-
lésére is. Fontosnak tartottuk a pozitív megerősítést és visszajelzést, ezért nem hoztunk 
létre kategóriákat a különdíjaknál. Elegendő volt annyi, hogy egy-egy alkotást egynél 
több bíráló javasoljon kiemelésre.

A gyermekek díjazását szintén fontos kérdésnek tartottuk. A tárgynyeremények – 
kreatív eszközök, játékok, könyvek – örömteli perceket szerezhetnek a pályázóknak. 
Alapvetően kis és közepes értékű tárgynyeremények biztosítása volt a célunk, termé-

12 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 87. §-a. 
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szetesen a nyertes életkorának, esetleg más különleges szükségletének a figyelembevé-
telével. A tárgynyeremények biztosítását adományszervező tevékenység előzte meg. 
Felvettük a kapcsolatot több szervezettel, kereskedelmi vállalkozással, rövid levélben 
bemutatva a programunkat, kiemelve annak fontosságát, kérve a közreműködésüket. 
Viszonzásul felajánlottuk a tervezett naptáron történő megjelenést a vállalkozás arcu-
lati elmeivel, nevével. Tevékenységünk viszonylag hamar eredményes lett, több szerve-
zet és vállalkozás is hozzájárult céljaink eléréséhez. 

A	díjátadó	ünnepség
Szerettünk volna emlékezetes eseményt szervezni a gyermekeknek, hiszen a pozitív 
megerősítések, a siker, a közösségbe tartozás, az elismerés, a figyelem mind olyan elemek, 
melyek a rendezett közegben élő gyermekek számára is fontosak, nemhogy egy vér 
szerinti családjától külön élő, esetleg traumatizált gyermek számára. A koronavírus-jár-
vány szinte minden közösségi felülettől, érintkezéstől elvágta a gyermekeket. A nevelő-
családon kívül nem volt kapcsolódásuk, társas érintkezésük hónapokig. A nagyobbak 
online oktatás keretében végezték tanulmányaikat, míg az óvodáskorú gyermekek kö-
zösséghez kapcsolódása teljes mértékben ellehetetlenült. Az ünnepség megszervezését 
a 2020 februárjában kirobbant járványnak éppen a derekán – mint utólag kiderült –, 
vagyis 2021 őszén terveztük. De tudatában voltunk annak, hogy a folyamatosan változó 
járványügyi szabályozások közepette kell valami olyan megoldást találni, amely miköz-
ben szép élményt biztosít, az előírásoknak is megfelel. Mivel a baptista fenntartású 
nevelőszülői hálózatok Pest megye kivételével elsősorban az ország északkeleti-keleti 
régiójában rendelkeznek férőhelyekkel, kézenfekvő volt, hogy egyik kelet-magyarorszá-
gi városban szervezzük meg az eseményt. A helyszín kiválasztásánál az utazási idő és 
költségek alacsonyan tartása éppúgy cél volt, mint a mindenki számára könnyű megkö-
zelítés, az arányos teherviselés. Az eseményt – eltérően a díjátadó ünnepségek szokásos 
koreográfiájától – afféle családi napként igyekeztünk kialakítani. Szerettük volna, ha az 
egyes hálózatokban nevelkedő gyermekek megismerkedhetnek egymással, esetleg ba-
rátságot köthetnek, és erősödhet annak érzése bennük, hogy helyzetükkel nincsenek 
egyedül, mások is élnek nevelőcsaládban. Tekintettel arra, hogy az óvodás korosztálytól 
egészen a nagykamasz, fiatal felnőtt korcsoportig érkeztek pályaművek, olyan progra-
mot kellett biztosítanunk, mely minden érintett számára tartogat valami izgalmasat. 
Ezért zenei előadással, közös kreatív foglalkozással, portréfotózási lehetőséggel és 
természetesen közös étkezéssel készültünk. 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának segítségével a város művelődési házában 
méltó helyet találtunk a rendezvény számára. Fontosnak tartottuk ugyanakkor, hogy 
amit csak lehet, saját erőforrásainkból valósítsunk meg, ezért a városban található 
baptista fenntartású idősotthontól kértünk segítséget, amely megfelelő konyhakapaci-
tással rendelkezett az esemény vendéglátásának biztosítására. A baptista társadalmi 



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

 „Kincseim” 39

szolgálat egyik legfontosabb eleme a Jézus Krisztus szeretetparancsa szerinti önzetlen 
cselekvés, saját erőforrásaink használata az elesettek támogatása érdekében. A vendég-
látás megszervezésében önkéntesen vettek részt kollégáink és baptista gyülekezeti 
tagok, így szó szerint vendégül tudtuk látni a megjelent gyermekeket és nevelőszüleiket, 
tovább növelve ezzel az alkalom családias hangulatát. Az esemény művész vendége 
jelképes összegért vállalta a fellépést, amely jó alaphangulatot adott a délelőtt esemé-
nyeinek.  

A	naptár
A rajzpályázatok egyik hiányossága, hogy a pályaművek széles körben nem ismerhetők 
meg. A nyertesek munkái általában hosszabb-rövidebb ideig hozzáférhetőek, de alapve-
tően gyorsan múló események és emlékek maradnak. Ahogy már volt szó róla korábban, 
több pedagógiai irányzat kiemeli annak fontosságát, hogy az érzelmeket és kreativitást 
mozgató alkotófolyamatok igen pozitív személyiségfejlesztő, feszültségkezelő és öne-
dukációs hatással bírnak. A traumák, nehézségek feldolgozása után az elkészült alkotá-
sok egyrészről érzelmeket, lelkiállapotok emlékét őrzik, ugyanakkor fontos lenyomatai 
a lelki fejlődésnek.13 Épp ezért a kézzelfoghatóság fontos szempont. Tekintettel arra, 
hogy a megvalósítás anyagi keretei alapvetően meghatározták lehetőségeinket, ám mégis 
maradandó emléket szerettünk volna adni a részt vevő gyermekeknek, valamilyen ki-
adványban kezdtünk gondolkozni. A rajzokból készült katalógus gondolatát gyorsan 
elvetve a praktikus tárgyként is funkcionáló megoldás felé fordult figyelmünk. Így került 
a képbe a falinaptár ötlete. Viszonylag rövid dedukció után arra jutottunk, hogy egy 
falinaptár 12 oldala finanszírozható költség a számunkra, lehetőséget ad egy sor alkotás 
közzétételére, hasznos, egy szoba dísze lehet, ráadásul egy naptárból kikacsintó alkotás 
a falon függve tökéletes, büszkeségre okot adó tárgy lehet az alkotó számára. 

Korunk kiskamasz, kamasz generációi életének már szerves része a közösségi média 
használata, az okoseszközök igénybevétele. A járvány az üzenetváltásokat, az online 
felületek használatát még inkább felerősítette. Az ellehetetlenült személyes találkozások 
helyett alapvető közösségpótló eszközzé vált a gyermekek számára, bár azt is tudjuk, 
hogy a tartalomfogyasztással, a közösségi felületek túlzott használatával kapcsolatban 
milyen káros hatásokkal, pedagógia problémákkal is meg kell küzdenie a gyermekeknek 
és az őket nevelőknek. Ezzel együtt szinte természetes volt, hogy egy olyan csatornát is 
használnunk kell, illetve használhatunk a pályázat kapcsán, mely pár évvel ezelőtt még 
elképzelhetetlen lett volna. A korábban részletezett adatvédelmi előírások következté-
ben közösségi felületre nem tudtuk az alkotásokat felköltöztetni, hiszen ott pályaművek 

13 Feuer Mária: Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben, 
Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2006; Malchiodi, Cathya: A gyermek-
rajzok megértése, Budapest, Animula, 2003.
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anonimitása nem volt garantálható. Látva a beérkezett pályaművek számát, azok (mű-
vészi) értékét, mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy valamilyen széles körben elér-
hető formában az összes alkotást mégis közzétegyük. Ekkor került figyelmünk homlok-
terébe a QR-kód használata. Módszertani központunk honlapja rendelkezik akkora 
tárterülettel, mely lehetőségek biztosított a digitalizált alkotások tárolására, és könnyű 
hozzáférhetőséget biztosított. Az alkotások életkori kategóriákba rendezése korábban 
megtörtént, rendelkeztünk egy anonim nyilvántartással. Innen egyenes út vezetett az 
alkalmazott módszerhez. Az egyes életkori kategóriák számára létrehozott felület tar-
talmazta az összes beérkező pályaművet, így a nevelőszülői család vagy a gyermek akár 
a saját okoseszközével is egy kattintással hozzáférhetett a pályaművekhez, megnézhet-
te társai alkotásait, de ami személyes szempontból még fontosabb, megkereshette a 
sajátját is. Ezzel a csavarral sikerült a pályázatra érkezett összes művet bemutatnunk, 
egységes formában. A díjazott és különdíjat nyert rajzok – kiemelve, mégsem kizáróla-
gosan – képezték a naptár dekorációs felületét. A képeket az egyes hónapokra témájuk, 
színtónusuk, formájuk alapján választottuk ki. A QR-kódok számára egy külön oldalt 
szántunk a kiadványban.

Tanulságok
Elsődleges tanulság szervezőként, lebonyolítóként, emberként: adni jó! Az őszinte öröm, 
a gyermeki tekintetekben tükröződő várakozással, büszkeséggel és meghatottsággal 
vegyes izgalom látványa minden erőfeszítést megér. Az alkotások és az alkotók a közös 
kincsek, akiket és amelyeket őriznünk, támogatnunk kell. 

A beérkezett pályaművek sokszínűsége, változatossága, sok esetben kiemelkedő 
esztétikai minősége büszkeséggel töltötte el a részt vevő szakembereket. A rajzok té-
mája, megvalósításuk ugyanakkor szakmai inputokkal is szolgálhat a nevelőszülői ta-
nácsadók, nevelőszülők, a hálózatokban dolgozó pszichológusok számára. A képi meg-
jelenítés, a választott kifejezésforma és a témaválasztás az értően szemlélő szakemberek 
számára lakmuszpapírként tükrözte az adott gyermeki sorsot.

A szervezés szempontjából alapvető tanulság volt, hogy az egyértelmű kommunikáció, 
az alapos előkészítés gördülékennyé teszi a gyakorlati megvalósítást. A szerepek tisz-
tázása a művek begyűjtésétől a zsűrizésen át a díjátadóig előre egyeztetett metodika 
szerint zajlott. A részt vevő szakmai munkatársak pozitívan értékelték, hogy arányosan 
és mindennapi munkájukat csak kismértékben terhelve tudtak részt venni a programban. 
Annak is pozitív visszhangja volt, hogy nem támasztottunk esztétikai, tudásbeli felté-
teleket, nem szabtuk meg, milyen technika alkalmazásával készüljenek a pályaművek 
(volt olyan óvodás pályázó, aki egy legóépítménnyel indult). Többen hangsúlyozták, 
milyen jó, hogy nem tehetségkutató rendezvény volt a cél, megelőzve ezzel sokak koráb-
bi rossz tapasztalatokból eredő prekoncepcióit. 
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Szerettük volna, ha a program lehetőséget biztosít a nevelőszülői hálózatok munka-
társainak a közös gondolkodásra, találkozásra, csapatépítésre, egymás munkájába való 
betekintésre. Ugyanakkor a távolság, a fennálló járványügyi korlátozások nem tettek 
lehetővé több személyes találkozást, beszélgetést a hálózatok képviselői között. Nem 
titkolt reményünk volt, hogy szorosabb kollegiális kapcsolat születik a bevont szakem-
berek közt. Ennek erősítése egy következő, hasonló program feladata lehet. 

Szintén kivétel nélkül pozitív visszajelzést kaptunk az elkészült naptárakkal kapcso-
latban. A koncepció és a kivitelezés is elnyerte az érintettek tetszését. Az előkészítés 
során felmerült a naptárak esetleges piaci terjesztése, ami fedezhette volna a költségek 
egy részét. Bizonyos jogi és technikai nehézségek miatt ez az ötlet csak részben valósul-
hatott meg: fontos tanulság, hogy az előkészítésnél erre több figyelmet kell fordítani.

A program tanulsága, hogy az értékes kezdeményezések megfelelő kommunikáció 
mellett könnyen találnak külső támogatókat. Az adományszervezés alapvetően hozzá-
járult a pályázat méltó lezárásához. Ehhez arra is szükség volt, hogy a szervezéskor 
tömör, egyértelmű elvárásokat közöltünk az adományozókkal. Sem törvényi lehetősé-
günk nincs rá, sem etikusnak nem tartjuk, hogy felekezeti hovatartozás szerint eltérő 
elbírálásban részesítsük bármely partnert. Ennek hangsúlyozása fontos volt, azzal együtt, 
hogy egyensúlyt kellett találni a szervezők, a támogatók felekezeti hovatartozásának 
megjelenítése és a kitűzött cél semleges kommunikációja között. 

A legnagyobb hiányosságunk, hogy az egyes hálózatokban nevelkedő gyermekek igen 
eltérő számban vonódtak be a programba. Ennek oka részben az lehetett, hogy a háló-
zatok munkatársai eltérő időt és energiát fektettek a „toborzásba”, részben pedig, hogy 
a gyermekek megszólítására alkalmazott felhívás nem volt kellőképpen célzott. Hason-
ló programok esetén fontos, hogy a célcsoport megszólítása, motiválása az életkornak 
és a befogadóképességnek megfelelő legyen. A pályaművek számossága ugyanakkor azt 
jelzi, hogy fáradozásunk célba ért, felkeltette a gyerekek figyelmét, elősegítette a rész-
vételt. Sikerült alkalmat biztosítani az alkotni vágyó gyermekek számára az önkifeje-
zésre, az őket foglalkoztató élmények, emlékek megjelenítésére. 

Összegző tanulság szervezőként, lebonyolítóként, emberként: kincseket birtokolni és 
kincseket bányászni jó!
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Cserbán Józsefné – Várkonyi Zoltán

DEMENCIA-HELYZETKÉP	
Kutatási jelentés a demenciagondozás aktuális 
helyzetéről Kecskeméten

A tanulmány célja egy „demencia-helyzetkép” kialakítása volt, vagyis a Kecskemétre vonat-
kozó, demenciával kapcsolatos információk és tapasztalatok összegyűjtése. Emellett szán-
dék szerint a felmérés a Városi Demencia Akcióprogram célzott előkészítését is szolgálta. 
Mindezt Kecskemét Város Önkormányzatának felkérésére készítettük 2020 őszén, mivel a 
város vezetői érzékelték a problémát, és tenni akartak a megoldás érdekében. A felmérésre 
alapozva a Város támogatásával, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmények 
Igazgatósága ernyője alatt ma Kecskeméten harmadik éve valósul meg a Városi Demencia 
Akcióprogram. Ennek keretében a demenciával élők és hozzátartozóik személyre szabott 
segítséget kaphatnak egyéni tanácsadás, információnyújtás és felkészítés keretében (Me-
mória Pont), de részt vehetnek kicsoportos önsegítő programjainkon is, melynek révén ki-
szólítjuk őket elszigeteltségükből (Ginko Klub, Ginko Art).  

Kulcsszavak: Demencia, Városi Demencia Akcióprogram, Memória Pont, e-learning,  ott-
honi biztonság, önsegítő programok, elszigeteltség, Ginko Art

1.	Bevezetés
Reményeink szerint néhány év múlva az Alzheimer-kórral vagy más típusú demenciák-
kal élők élethelyzetével, nehézségeivel kapcsolatban már sokkal tájékozottabbak leszünk. 
Szélesebb körben lesz ismert, hogy a demencia-szindróma mögött meghúzódó agyi el-
változások a felelősek a kórkép szokatlan tüneteiért. Tudni fogjuk, hogy ez a betegség 
természete, és nem a betegé, vagyis a szokatlan viselkedés mögött az agysejtek előre-
haladó pusztulása áll.

Talán néhány év múlva már tudni fogjuk, hogy milyen segítséget kell nyújtanunk a 
gondozást végző hozzátartozóknak, mert ismerni fogjuk, milyen kihívásokkal küzdenek. 
Néhány év múlva talán nem kell rejtőzködnie a betegnek és családjának a megbélyeg-
zettség és az előítéletek miatt, hanem bátran kérhetnek segítséget már a betegség enyhe 
szakaszában. Az érintettek tudni fogják, hová és kihez kell fordulniuk tanácsokért, és 
elégedettek lesznek a segítségnyújtással, amit kapnak, mert az szakmailag hiteles és 
megalapozott lesz, és mert érezni fogják, hogy segítő, cselekvő közösség veszi őket körül.

Kecskemét város élen jár hazánkban az idősödés okozta kihívásokkal és a demencia 
problémakörével való szembenézésben. Érzékenyen reagál a változó szükségletekre és 
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a jövőt meghatározó tendenciákra, igyekszik felkészülni az elkövetkező évtizedek kihí-
vásaira. 

A Közgyűlés 2019-ben fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Idő-
södési és Idősügyi Koncepcióját (2019–2024), melyben helyet kapott a demencia kérdés-
köre is. Az elfogadott koncepció folyamányaként a város 2020-ban hároméves programot 
indított Kecskemét Demencia Akcióprogram (2020–2022) címmel a demenciával élő 
emberek és családjaik támogatása érdekében. A program célja a minél koraibb felisme-
rés, diagnosztizálás és annak elősegítése, hogy a betegek a lehető leglassabb állapot-
romlás mellett a lehető leghosszabb ideig otthonukban önállóan, biztonságosan élhes-
senek. Ennek érdekében az elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatások, valamint 
a hozzátartozók, az önkéntesek gondozásban vállalt szerepének összehangolásával a 
beteg állapotához és szükségleteihez igazított személyre szabott támogatást biztosít.  
A program további célja a kecskeméti lakosság tájékoztatása a demencia-szindrómáról 
és annak következményeiről, a megelőzés lehetőségeiről, valamint a lakosság téma 
iránti érzékenységének fejlesztése. Cél a város aktív szereplőinek, egyházi és civil szer-
vezeteinek bevonása a folyamatokba.

A demenciával élő személyek támogatásának fenti kialakítása, a problémakör mélyebb 
feltárása, a szükségletek és igények mennyiségi és minőségi aspektusainak feltérképe-
zése érdekében kutatás és szükségletelemzés készült, melynek eredményeit ezen Jelen-
tés foglalja össze. A Jelentés utolsó fejezetében a feltárt szükségletek ismeretében meg-
határozzuk a Városi Demencia Akcióprogram várható hatásait és az azokat kifejező 
indikátorokat. 

A helyzetfelmérés céljai
– áttekintést kapni a demenciával élők számának jelenlegi és jövőbeni alakulásáról;
– mélyebb betekintést nyerni a demenciával élők, hozzátartozóik élethelyzetébe, 

ezáltal azonosítani a demencia okozta legfontosabb következményeket és kihívásokat 
az egyének és a családok életében;

– átfogó képet kialakítani a szociális szakdolgozók (házi segítségnyújtásban dolgozó 
szociális ápolók és gondozók) felkészültségéről a demenciagondozás területén;

– megismerni az érintettek (demenciával élők, hozzátartozók, szociális gondozók, 
egészségügyi szakemberek) tájékozottságát, véleményét és hozzáállását az ápolást tá-
mogató digitális jóléti technológiákhoz.

A helyzetfelmérés módszerei
– a rendelkezésre álló adatok összegyűjtése és elemzése: a helyi ellátórendszer szol-

gáltatási adatai, helyi statisztikák, valamint a témához kapcsolódóan elérhető megha-
tározó nemzetközi tanulmányok és hazai kutatások eredményeinek feldolgozása; 

– kérdőíves felmérés a szakdolgozók digitális felkészültségéről és viszonyulásukról 
az ápolást támogató digitális eszközök használatával kapcsolatban;

– egyéni és fókuszcsoportos interjúk olyan, gondozást végző hozzátartozókkal, egész-
ségügyi és szociális szakemberekkel, valamit az önkormányzat és intézményei és kü-
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lönböző társadalmi szervezetek képviselőivel, akik véleménye releváns a program szem-
pontjából. 

Összesen 34 szakembert, hozzátartozót, valamint városi intézmények és szervezetek 
vezetőit kérdeztünk meg az interjúfelvételek során. 

2.	A	demencia-szindróma	és	annak	kihívásai		
az	érintettek	és	környezetük	számára

„A diagnózis nem ezt jelenti, hogy holnap 
meghalunk! Éljünk tovább! Érzelmi emléke-
zetünk megmarad! Továbbra is képesek le-
szünk felfogni a szeretetet és az örömet! 
Mindannyian többek vagyunk mit az emléke-
zetünk!”

(Lisa Genova agykutató, író)
1. ábra forrása: saját ábra

A demencia-szindróma gyűjtőfogalom. 
Nem egyetlen betegségre, hanem az agyat 
érintő különféle megváltozott állapotok le-
írására használjuk. A demenciáknak számos 
fajtája létezik, a szakemberek már több mint 
100 féle demenciát különítettek el. Gyakor-
latilag bárki lehet demenciával érintett. 
Férfiakat és nőket egyaránt megbetegíthet, 
de inkább 65 éves kor felett jelentkezik, és 
minél idősebb korúakat vizsgálunk, annál 
többeket érint a betegség. Szomorú tenden-
cia azonban, hogy egyre fiatalabbakat és 
egyre többeket is megbetegít. Az érintettek 
kétharmada nő, aminek egyik oka, hogy az 

idősebb korcsoportokban a nők száma egyébként is sokkal magasabb.
Fontos tudnunk, hogy a demencia nem azonos az időskorral járó „egészséges hanyat-

lási folyamattal”, és nem természetes velejárója az idősödésnek, ahogy azt sokan gon-
dolják. Egészséges életmóddal, aktivitással számos krónikus megbetegedés kialakulása 
késleltethető vagy elkerülhető. Így van ez pl. az éreredetű demenciák esetében, míg más 
típusú demenciáknál nem teljesen egyértelmű. Fontos az időbeni diagnózis, a célzott 
terápia megállapítása, amivel egyes tünetek intenzitása csökkenthető, esetenként az 
állapotromlás késleltethető.
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2. ábra. Forrása: saját ábra

Az Alzheimer-kór megterhelő tünetekkel jár, ami kihívást jelentő gondozási helyzeteket 
okoz a család számára és jelentős szenvedés magának az érintettnek. A betegség hosszú 
lefolyása alatt (8-10 év) az ápolási-gondozási szükséglet nő, jelentős pszichés, mentális, 
fizikai és anyagi megterhelést okozva minden érintett számára. 

A demenciával élő személy valamely, az agy funkcióinak fokozatos és egyre sú-
lyosbodó leépülésével járó megbetegedésben szenved. Leggyakoribb formája az 
Alzheimer-kór, ez áll az esetek 60-70%-ának hátterében. Az Alzheimer-kór kiváltó oka 
a tudományos kutatások jelen helyzete szerint ismeretlen; gyógyíthatatlan, hosszú le-
folyású betegség, amely halállal végződik. 

Az érintett személy és gondozója számára a legnagyobb terhet az agy folyamatos és 
előrehaladó sorvadása, az agysejtek pusztulása miatt kialakuló személyiség-, viselkedés- 
és magatartásváltozás jelenti. A demenciával élő személy állapota folyamatosan romló 
tendenciát mutat, önellátó, öngondoskodó képességét elveszíti, egyre nagyobb mérték-
ben szorul állapotkövetésre, támogatásra, végül teljes ellátásra. Ez érzelmileg megter-
helő, megváltozik a viselkedése, idegessé, szorongóvá válhat, vagy elvesztheti érdeklő-
dését a világ iránt, és depresszióba eshet. 
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3. ábra. Forrása: saját ábra

Az Alzheimer-kór és egyéb demenciák lefolyása számos egyéb tényező függvénye, pl. 
milyen egyéb betegségei vannak a demenciával élő személynek, milyen szociális körül-
mények között él, vagy milyen minőségű gondozásban részesül. Azonos típusú demen-
ciákban szenvedőknek lehetnek hasonló tüneteik, de minden személy egyedi módon éli 
meg a betegségét, az állapot romlása egyedi módon alakul, sem a tünetek intenzitását, 
sem a megjelenés időpontját tekintve nem várható azonosság. A betegség lefolyását 
három szakaszra osztják a szakemberek: enyhe-, középsúlyos és súlyos szakaszra. Idő-
vel egyre erőteljesebbek a tipikus tünetek, és ezzel párhuzamosan egyre nélkülözhetet-
lenebbé válik a szakszerű gondozás. Minden szakasznak megvannak a sajátos kihívásai 
a demens személy és a gondozó számára is, ezek megterhelő élethelyzeteket hozhatnak 
létre, de a hozzátartozók egyre erősödő szeretetről és érzelmi kötelékről is beszámolnak.

A megfelelő gondozáshoz speciális tudásra és együttműködésre van szükség. A gon-
dozást végző hozzátartozók megerősítése kulcsfontosságú, mivel a szociális és egész-
ségügyi rendszer kapacitáshiány miatt a gyorsan növekvő szükségleteket nem tudja 
kielégíteni.



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

48 TANULMÁNyOK

  
Az	Alzheimer-kór	enyhe		
szakasza

Az	Alzheimer-kór	középsú-
lyos	szakasza

Az	Alzheimer-kór	súlyos	
szakasza

Ekkor a gondozónak a meglévő 
képességekre kell fókuszálnia és 
állandó megfigyelést alkalmaz-
nia, tisztelve az érintett személy 
emberi méltóságát, támogatni őt 
mindennapi – minél önállóbb – 
életvitelében.

A megfigyelő szerepből a gondozó 
a folyamatos támogató szerepébe 
kényszerül. A bonyolultabb folya-
matokat apró lépésekre bontva, 
egyszerűen kell a demens sze-
mély folyamatos támogatása mel-
lett megvalósítani.

A gondozás végző hozzátartozó 
döntéshozó és irányító szerepbe 
kényszerül, teljes körű ápolást és 
gondozást kell biztosítania, és fel 
kell készülnie az életvégi ápolás-
ra. 

Az agysejtek elhalása miatt az 
agy memóriáért felelős területe 
érintett elsőként. Elsősorban a 
rövid távú memória sérül, vagyis 
a közelmúlt eseményeire nem em-
lékszik jól a demenciával élő sze-
mély. Ekkor még a további képes-
ségeit megőrizheti a beteg, pl. jól 
kommunikál, képes összetett 
feladatokat elvégezni, szociális 
készségei működnek.

Az azonnali döntést, rugalmas 
tervezést igénylő, magas szintű 
gondolkodással járó feladatok 
végrehajtása nehézzé válik, vagy 
ellehetetlenül. Pl. már nem tud 
gépkocsit vezetni. Ebben a sza-
kaszban az önkiszolgálás egyes 
feladatai is problémásakká vál-
hatnak, mint pl. az öltözködés, a 
főzés, a bevásárlás.

Egyre több öngondoskodási funk-
ció elvész, így a beteg túlélési 
ideje és életminősége nagymér-
tékben az ápolás színvonalától 
függ. Ekkor már nagy zavart szen-
ved a kommunikáció, nem tudja 
kifejezni érzéseit, szükségleteit, 
ugyanakkor zavart szenved a ka-
pott információk megértése is. 
Mire az érintett személyek elér-
nék a súlyos stádiumot (átlagosan 
7 év) 50%-uk egyéb betegség 
miatt meghal. Az agy előrehaladó 
sorvadása miatt a kór legyengíti a 
szervezetet, elvész a megfelelő 
belső érzékelés és kontroll, ezál-
tal lehetővé válik, hogy egyéb 
megbetegedései véget vessenek a 
beteg életének.

4. ábra.
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3.	Az	idősödés	és	a	demencia	Kecskeméten	a	száma-
datok	tükrében
A demenciák előfordulási aránya a társadalom idősödésével növekszik. Minél idősebb 
korcsoportot vizsgálunk, a különböző fajtájú demenciákkal élők száma fokozatosan 
növekszik. Ahhoz, hogy lássuk a településen demenciával érintettek számát, ismernünk 
kell az idősödés tendenciáit.

3.1. Idősödés Európában, Magyarországon és Kecskeméten
A világ fejlettebb régiói, Európa és hazánk népessége is idősödik. Különösen nagy gon-
dozási kihívást jelent valamennyi európai ország számára az idősödéssel párhuzamosan 
egyre nagyobb arányban megjelenő demenciával élő személyek száma. A különböző 
típusú demenciákban és annak leggyakoribb formájában, az Alzheimer-kórban szenve-
dők számának növekedése összetett egészségügyi és szociális probléma, amely komplex 
beavatkozást igényel. Ez alól sajnos egyik magyar település sem lehet kivétel. 

Idősödés	Európában
A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik 
legmeghatározóbb társadalmi-demográfiai jelenség a világ fejlettebb régióiban. A 60 
éven felüliek létszáma a világon 2050-re a jelenlegi 605 millióról, 2 milliárdra lesz tehe-
tő. Másik fontos jelenség, hogy soha nem látott mértékben emelkedik a nagyon idősek 
(80-90 évesek) aránya a társadalmakban. A WHO előrejelzése szerint 2050-re számuk 
megnégyszereződik, 395 millióra emelkedik majd. Az Európai Unióban a 65 éven felü-
liek aránya 2020-ban 20,3%-ra emelkedik, 2050-ben pedig eléri a 28,5%-ot. 

5. ábra. Forrása: Eurostat
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Idősödés	Magyarországon
Magyarország 2019 év végi korfája jól mutatja a társadalomban végbemenő demográfi-
ai változásokat és azok drasztikus mértékét. 
Már 2005 óta többen vannak a 65 évesek és annál idősebbek, mint a gyermekkorúak. 
2018. január 1-jén száz gyermekre 130 időskorú (65 éves és annál idősebb) lakos jutott. 
Miközben a népesség száma a rendszerváltástól a 2011. évi népszámlálásig mintegy 
437 000 fővel csökkent, a 70 éven felüliek száma ugyanebben az időszakban 300 000 
fővel emelkedett, és ezen belül megduplázódott a 85 éven felüliek száma. 
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6. ábra. Forrása: KSH interaktív korfa 7. ábra. Forrása: KSH interaktív korfa

Hazánkban a népesség életkor szerinti összetételét tekintve folytatódnak a már hosszabb 
idő óta tapasztalt szerkezeti változások. Felgyorsult a népesség elöregedési folyamata, 
az Európai Unióban tapasztalható tendenciáknak megfelelően hazánkban is folyamato-
san növekszik a 65 éven felüliek aránya. Magyarországon 1990 és 2017 között a 65 éves 
és ennél idősebb népesség aránya 13%-ról 19%-ra növekedett, létszámuk több mint 1,8 
millió főre tehető. Jelenlegi számítások szerint hazánkban 2050-re a lakosság 27,8%-át 
alkotják majd a 65 év felettiek. 
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8. ábra. Forrása: Eurostat

Fontos megemlítenünk, hogy bár a születéskor várható élettartam tekintetében fo-
lyamatos javulást érünk el, még igy is átlagosan 5 évvel élünk rövidebb ideig, mint a 
nyugat-európai országok lakossága. Sajnos a magyar férfiak életkilátásai továbbra sem 
javulnak érdemben a nőkéhez képest, csaknem 7 évvel rövidebb ideig élnek, mint a nők 
(72,3 év, szemben a nők 79 évével – 2018.). Emiatt a népesség idősödő és idős csoport-
jain belül az életkor előrehaladtával párhuzamosan a nemek aránya mind nagyobb 
mértékű eltérést mutat a nők javára. A népesség természetes fogyása sajnos töretlen, 
bár a mértékében olykor tapasztalható némi eltérés. A népesség fogyása 2010 és 2019 
között 241 568 fő volt. 

Idősödés	Kecskeméten
Kecskeméten is problémát jelent az egyre hosszabb várható élettartam melletti alacsony 
termelékenység és a mindinkább elöregedő társadalom. A népesség egyszerre öregszik 
és fogyatkozik, ami egyéni és társadalmi szinten is számos kihívást jelent. Fokozódnak 
a megoldandó feladatok, ha az idősödés egyúttal megromlott egészségi állapottal is 
társul. A 65 éven felüli korosztályra jellemző az aktivitás csökkenése és a mind gyakoribb 
súlyos megbetegedések, a gondozási, ápolási szükségletek növekedése. 

2015 és 2019 között Kecskemét állandó lakosainak és lakónépességnek száma is 
enyhén bár, de csökkent, míg az elmúlt évben állandó lakosainak száma némiképp emel-
kedett (11 373 fő 2019-ban). Az ábra jól szemlélteti, hogy eközben a 65 és a feletti korú-
ak száma folyamatosan emelkedett.
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9. ábra. Forrása: KSH Statinfo

Kecskemét 2010 és 2019. évi korfáját vizsgálva az országos korfához hasonló elvéko-
nyodott alakot láthatunk. Jól mutatja a 1950–56 között születettek magas létszámát, 
amely Ratkó Anna népjóléti miniszter rendelkezéseinek következtében (abortusztilalom, 
gyermektelenségi adó) vált országos jelenséggé. Az ún. „Ratkó-gyerekek” ma 65-68 
évesek, és jelentős létszámmal léptek be az elmúlt években a társadalombiztosítási al-
rendszerekbe (nyugdíjrendszer), a szociális és egészségügyi ellátórendszerbe mint 
ügyfelek és ellátottak Kecskeméten is.  
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10. ábra. Forrása: Kecskemét MJV  
Önkormányzata, Társadalompolitikai Osztály

11. ábra. Forrása: Kecskemét MJV  
Önkormányzata, Társadalompolitikai Osztály
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A két korfa alapján látható, hogy az idősödő és az idős korcsoportok számaránya 
masszívan tartja magát, sőt egyre több az idősek és a nagyon idősek száma, miközben 
a gyermekvállalási hajlandóság érdemben nem változott, továbbra is kevesebb gyermek 
születik. A korfát vizsgálva fontos információ számunkra, hogy a 100+ éves kor is meg-
jelenik, illetve látható, hogy 60 év felett a nők és férfiak között jelentős létszámkülönb-
ség van a nők javára. 

Kecskemét idősödését összehasonlítva közel hasonló lakosságszámú megyeszékhe-
lyekkel (Pécs, Győr, Nyíregyháza) látható, hogy minden településen növekszik a 65 éven 
felüliek száma, de a növekedés aránya a településeken belül eltérő. 5 évre visszatekint-
ve Győrben ez 1,4%, Kecskeméten 2%, Nyíregyházán pedig már 2,7%-kal nőtt a 65+ 
életkorúak aránya a helyi népességben. Tehát Kecskeméten és pl. Nyíregyházán az 
idősödés mértéke magasabb, mint Győrben. Kecskeméten a 65 éven felüli lakosok száma 
öt év alatt (2015–19 között) több mint 2000 fővel emelkedett. 
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12. ábra. Forrása: KSH Statinfo

3.2. Számadatok a demenciával élőkről 
Demenciával	élők	számának	alakulása	az	Európai	Unióban
Az OECD becslése szerint1 az időskorú korcsoportok növekedésével arányosan a demen-
cia-szindrómával élők számának nagyarányú növekedésével kell számolnunk. A 2018-ban 
jelzett 9,1 millióról mintegy 60%-os növekedéssel számolva több mint 14 millió demen-
ciával élő személy ellátására kell megoldásokat találni 2040-re. 

1 https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_
glan ce_eur-2018-en
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13. ábra forrása: Saját számítás

Demenciával	élők	számának	alakulása	hazánkban
Hazánkban jelenleg 150 000–200 000 fő a demenciával élők becsült létszáma, de bizonyos 
források már 200 000–250 000 főt is említenek. Pontos adatok nem állnak rendelkezés-
re a szindróma előfordulására, ezen belül a demencia fajtáira és súlyossági fokozataira 
vonatkozóan. Ennek három legfontosabb oka:

– Hazánkban ez idáig nem készült átfogó felmérés a demenciával élők létszámáról és 
a demencia-szindróma egyéb körülményeiről. Így egységes módszertanon alapuló, rend-
szeres és ismételt vizsgálat nélkül csupán áttételesen mondhatunk adatokat. 

– A demencia-kórképek jelentős része nem diagnosztizált, főként a betegség enyhe 
stádiumában. Részben mert a demencia szűrése nem megoldott, részben mert a társa-
dalom informálatlan és felkészületlen a témában, ezáltal előítéletes és stigmaként ke-
zeli a kognitív zavarokkal élőket. A betegek, érzékelve a problémát, ameddig csak képe-
sek rá, rejtőzködnek a társadalmi előítélet és stigmatizáció elől, „kompenzációs 
stratégiákat”, „alkalmazkodási trükköket” használnak (pl. kommunikációs paneleket), 
hogy titokban tartsák a problémáikat. Ezen túlmenően a legtöbb beteg többszörös di-
agnózissal rendelkezik, és a súlyosabbnak ítélt, vezető kórkép mellett a demencia kivizs-
gálása háttérbe szorul. Gyakran az érintettek halálának oka sem maga a demencia, igy 
a halálozási statisztikák sem nyújtanak érdemi információt a probléma nagyságrendjé-
nek megítéléséhez.

– A demencia tünetegyüttese nem kutatható a betegségek nemzetközi osztályozása 
(BNO) alapján, mivel a „betegkódolás általános rendszere nem követi a pszichiátriai szak-
mai közmegegyezést a betegségek, állapotok osztályozást illetően, ez pedig dokumentációs 
diszharmóniához, következményes adatgyűjtési és elemzési nehézségekhez vezetett”2 a 
gyakorlatban.

A demencia előfordulása (prevalenciája) ugyan kiszámítható adott mutatók alapján, 
ez esetben azonban számolnunk kell a torzuló adatokkal, pl. mert időben változnak a 

2 Fekete M.: A társadalmi fenntarthatóság és jóllét a demenciával élők informális ápolói körében, 2020.
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prevalenciamutatókat meghatározó besorolási és definiálási körülmények, vagy az 
alapul vehető adatok rögzítési körülményei jelentősen eltérőek. Mindezek figyelembe-
vételével az Alzheimer Europe 2019. évi évkönyve alapján3 hazánkban a demencia-szind-
rómával élők létszámának jelentős növekedésére számíthatunk, amely megállapítás 
szinkronban áll valamennyi korábban említett adattal és demográfiai előrejelzéssel. 
Mind a férfiak, mind a nők esetében növekedés figyelhető meg, de a demenciával élő nők 
száma jelentősen magasabb minden korcsoportban. 
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Demenciával	élők	száma	Kecskeméten
Az országos adatokhoz hasonlóan Kecskeméten sem ismerhető a demenciával élők pon-
tos létszáma, csupán becsült adataink vannak. A nemzetközileg megállapított arányszá-
mok alapján statisztikailag végeztük el az adatok becslését, elfogadva a demencia pre-
valenciájára vonatkozó korábbi fenntartásokat. 

Becsült adataink szerint Kecskeméten 2010-ben 1145 fő volt a demenciával élők 
száma, ez a szám 2019-ben 1433 főre emelkedett. Az érintettek száma 287-tel emelke-
dett, ez mintegy 18%-os növekedés a betegek létszámában szűk egy évtized (9 év) alatt, 
ami jelentősnek mondható. 

Jelenleg az sem meghatározható, hogy milyen típusú és súlyosságú demenciában szen-
vednek a demenciával élők. Ennek oka, hogy a témára irányuló átfogó kutatások korábban 
nem készültek, és az egészségügy statisztikai adatszolgáltatás rendszere, valamint a 
betegségek besorolási rendszere (BNO) erre vonatkozóan nem ad valós képet.  Kecske-
métre is igaz, hogy a vélhetőleg magas diagnosztizálatlan esetszám rejtve marad, ami 

3 https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-yearbooks
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még jobban súlyosbítja a helyzetet. Minél idősebb korcsoportot vizsgálunk annál maga-
sabb a demenciával élők aránya. A városi korfa jól jelzi, hogy az érintettek számának 
nagyarányú növekedésére kell felkészülni Kecskeméten is az elkövetkező 10-15 évben. 
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Minél idősebb korcsoportot veszünk alapul, annál magasabb a nők létszáma, ami a 
férfiak nagyobb arányú korai halandóságával, alacsonyabb átlagéletkorával magyaráz-
ható. A nők többsége özvegy, egytizedük nem alapított családot, és egyre több a válás 
miatt egyedül élők aránya is. Nemzetközi kutatások támasztják alá, hogy a magányosan, 
övegyen élők egészségi állapota sokkal rosszabb, mint a családban élőké. Bár a nők to-
vább élnek, éveik jelentős részét megrendült egészségi állapotban töltik, és életkoruk 
előrehaladtával ápolási, gondozási szükségletük emelkedésével kell számolni.

4.	Demenciával	élni	Kecskeméten
Az alábbi fejezetekben a demenciával élők életkörülményeit és megfelelő támogatásuk 
lehetőségeit vizsgáljuk a következő területek elemzésével:

– diagnózis és azt követően elérhető támogatások;
– intézményesített szociális ellátások demenciával élők számára;
– a gondozó családok helyzete és a társadalmi szervezetek szerepe a gondozás támo-

gatásában;
– a lakosság viszonyulása a demenciához, a megelőzés lehetőségéhez.

4.1.	Diagnózis	és	kezdeti	támogatás

Az enyhe szakaszban történő felismerés nagyon fontos az egyén és környezete számára. 
Az időbeni diagnózis és terápia hozzásegíthet a beteg állapotának stabilizálásához és 

16. ábra. Forrása: saját számítás



Demencia-helyzetkép  57

Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

még jobban súlyosbítja a helyzetet. Minél idősebb korcsoportot vizsgálunk annál maga-
sabb a demenciával élők aránya. A városi korfa jól jelzi, hogy az érintettek számának 
nagyarányú növekedésére kell felkészülni Kecskeméten is az elkövetkező 10-15 évben. 
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lehetőségeit vizsgáljuk a következő területek elemzésével:
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– a lakosság viszonyulása a demenciához, a megelőzés lehetőségéhez.

4.1.	Diagnózis	és	kezdeti	támogatás

Az enyhe szakaszban történő felismerés nagyon fontos az egyén és környezete számára. 
Az időbeni diagnózis és terápia hozzásegíthet a beteg állapotának stabilizálásához és 

16. ábra. Forrása: saját számítás

az állapotromlás késlelteséséhez. A diagnózis nyitja meg az utat a kezelésekhez és tá-
mogatásokhoz, a demencia fajtájának és súlyosságának pontos megállapítása segít azok 
személyre szabásában. A beteg helyzetére és állapotára szabott kezelések és gondozási 
terv kialakításában különösen fontos a szakmaközi együttműködés az egészségügyi és 
szociális szolgáltatások érintett szereplői között. Időbeni diagnózis esetén a beteget be 
lehet vonni a gondozásával kapcsolatos döntésekbe, élete alakításába, így megfelelő 
kezelések és támogatások biztosítása mellett a beteg önrendelkezése és önellátása 
megtartásával hosszú ideig minőségi életet élhet a saját otthonában. Minél korábban 
megállapítják a diagnózist, és megtörténik a beteg és a hozzátartozók tájékoztatása, 
felkészítése, a kezelések elindítása, annál nagyobb az esély az életminőség befolyásolá-
sára. Az újonnan diagnosztizált betegek és hozzátartozóik érzelmi és gyakorlati támo-
gatása a kezdeti időszakban igen jelentősen kihat arra, hogyan alakítják ki új életüket, 
és a későbbiekben hogyan lesznek képesek azt hozzáigazítani a beteg romló állapotához, 
s miként tudják fenntartani az önálló életvitel képességét.

18. ábra forrása: saját ábra

Helyzetbemutatás
Kecskeméten a demencia diagnosztizálása a hazánkban jellemző betegutak mentén 
történik, első lépésként a háziorvos látókörébe kerül a beteg, majd szakorvosi vizsgála-
tok keretében állapítják meg a diagnózist és a szükséges terápiát. A diagnózis és terápia 
meghatározása után a beteg magára marad. Adott esetben a családja támogatására 
számíthat, bár Kecskeméten sokan élnek egyedül, közvetlen családi támogatás nélkül. 
Általában a demenciával élők nem rendelkeznek információkkal az elérhető szolgálta-
tásokról, így az igénybe vehető szociális ellátásokról sem, ezekről tájékoztatást a diag-
nózist követően célzottan nem kapnak.

Kecskeméten a diagnózist megelőzően általában a hozzátartozók fordulnak a házior-
vosokhoz kérdésekkel, illetve tanácsokért a demenciával élő személy állapotával kap-
csolatban, elsősorban ők, ritkább esetben valamely szomszéd, esetleg a házigondozó 
kezdeményezi a beteg kivizsgálását. Jellemzően ekkor már középsúlyos szakaszban 
vannak a betegek, és állapotromlásuk előrehaladottabb. Általában valamely súlyosabb 
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tünet hívja fel a hozzátartozó figyelmét a problémára, sajnos ekkor már kicsi az esély az 
életminőséget jelentősen befolyásoló beavatkozásokra.

A háziorvos felveszi a beteg kórtörténetét, általános fizikai állapotfelmérést végez, 
különböző laborvizsgálatokat kezdeményezhet. Teszteket vehet fel, amelyek kiértéke-
lését követően a demencia diagnózisa megállapítható. A háziorvosok túlterheltek, a 
magas esetszám és rövid konzultációs idő miatt hosszadalmas tesztek felvételét általá-
ban nem tudják vállalni, inkább a pár perc alatt elvégezhető gyorstesztek alapján tájé-
kozódnak. Felkészült, e célra rendelkezés álló asszisztensekre a tesztek felvételében 
nem számíthatnak, ily módon a kapacitások nem bővíthetők. Súlyosabb esetben a diag-
nózis megerősítése és a demencia pontos fajtájának meghatározása céljából szakorvosi 
vizsgálatot kezdeményeznek. Enyhe esetben a gyakorlat szerint az időskorral együtt 
járó memóriazavarokra javallott értágító gyógyszeres kezelést írnak, és a betegellátás 
háziorvosi szempontból lezárul a következő baljós eseményig.

A háziorvosok elmondása szerint a demenciával élő emberek jelentős része egyéb 
megbetegedésekben is szenved, amelyek szintén gyógyszeres terápiát igényelnek. A 
diagnózis megállapítása és a terápia meghatározása sokszor nem könnyű a többszörös 
diagnózis miatt.

A háziorvos szakorvosi kivizsgálást kezdeményez, ha igazoltnak látja a demencia 
diagnózisát. A szakorvosi vizsgálat célja a pontos diagnózis és terápia megállapítása. A 
neurológus szakorvos a kórtörténet lefektetése és	fizikális	vizsgálat után további 
teszteket vehet fel, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikus vizsgálatokat indítványoz-
hat, majd előírja a gyógyszeres terápiát, amennyiben arra szükség mutatkozik. Cél az 
állapotromlás megakadályozása és a kellemetlen tünetek intenzitásának, gyakoriságá-
nak csökkentése. A szakorvos időnként kontrollt ír elő, a háziorvos a szakorvosi véle-
ményt alapul véve kompetens a további gyógyszerek felírásában.

A beteg és környezete felkészületlen és tájékozatlan a témában, a hozzátartozók ré-
mültek és tanácstalanok, segítséget a diagnózis mélyebb megértéséhez nem kapnak. A 
beteg aggódik, a gyakorlat szerint a diagnózisról való tájékoztatáson nem vesz részt, a 
feje felett döntenek az ő érdekében. A hozzátartozók sok esetben nem fogják fel a helyzet 
komolyságát, és nem értik, illetve nem tudják elfogadni, hogy idővel az állapot romlásá-
val kell számolni, és a jelenleg gyógyíthatatlan Alzheimer-kór a hosszú lefolyást köve-
tően halállal végződik. Egy szociális gondozó ezt úgy fejezte ki: „A hozzátartozók azt 
hiszik, ez valami átmeneti betegség, amiből meggyógyul a szülő. Nemsokára vége lesz ennek 
a nehéz időszaknak és minden visszaáll a régi kerékvágásba. Nem érzékelik, hogy változ-
tatni kell a korábban megszokott életen, és meg kell oldani az idős ember 24 órán át tartó 
felügyeletét és támogatását. Csak mi, gondozók, napi egy-két órában, olykor fél órában erre 
nem vagyunk elegendők! De sokszor nincs helyben a család, és az idős demens ember ellá-
tatlan. Van, ahogyan van, míg másnap újra nem megyünk hozzá. Mi pedig hétvégén és ün-
nepnapokon nem dolgozunk. Sokszor azon idegeskedem otthon, mi lehet éppen ezzel vagy 
azzal a gondozottal, de hát nekem is családom van.”
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A beteg és/vagy családja a diagnózist és az orvosi terápia meghatározását követően 
magára marad. Nem tudják, mivel jár ez a betegség, milyen hatással lesz az életükre. 
Nem tudják, mire kell felkészülniük, milyen fontos kérdésekben kell döntésre jutniuk. 
Nem tudják, honnan várhatnak segítséget, milyen segítségre számíthatnak, és milyen 
ellátásokat vehetnek igénybe. Eseti, hogy ki és honnan szerez információt, és milyen utat 
jár be a diagnózis megállapítását követő kétségekkel teli időszakban. 

A megkérdezett hozzátartozók közül egy fő ismerte az Alzheimer-kórt a diagnózis 
megállapításakor, mert ő maga is egészségügyi dolgozó volt. A hozzátartozók jelentős 
része azonban nem is sejtette, mi vár a betegre és rájuk. Volt, aki a barátnőjétől kért 
tájékoztatást, mert egyik szülője folytán ő is érintett volt, más az interneten és a könyv-
tárban olvasott róla, volt, aki véletlenül hallott egy beszélgetést a Kossuth Rádióban 
erről a témáról, és akkor döbbent rá, hogy „nagy a baj”. Senki sem tudta, kihez fordul-
hatna szakmai tanácsért, és elveszettnek érezték magukat, kivéve, mikor lelkiismeretes 
egészségügyi dolgozók, pl. orvosok, ápolók	személyes	segítséget	nyújtottak	nekik. 
Abban egyetértettek a hozzátartozók, hogy az egészségügyi rendszer támogatására 
szervezett keretek között nem számíthattak, sőt előfordult, hogy a gondatlan betegszál-
lítás életveszélyes sérüléseket okozott.

Konklúziók
Nincsenek elérhető adatok és kimutatások a demenciával diagnosztizált kecskeméti 
lakosok számáról, így azt sem lehet megbecsülni, milyen lehet a feltáratlan és a diag-
nosztizált esetek aránya, és milyen mértékben kezeli a problémát az ellátórendszer. 
Hiányoznak az alapvető információk a helyzet értékeléséhez és stratégiai döntések 
meghozatalához. 

A megkérdezett helyi szakemberek véleménye alapján feltételezhető, hogy a demen-
ciával élők csak kis hányada rendelkezik orvosi diagnózissal. Az enyhe fokban demens 
emberek évekig élhetnek betegségük felismerése és azonosítása nélkül, emiatt gyakran 
védtelen, kiszolgáltatott helyzetbe kerülve. A tájékozatlanság, a megbélyegzéstől való 
félelem, a szégyenérzet visszatartja a betegeket és hozzátartozóikat, hogy segítségért 
folyamodjanak. Hiányoznak a rendszerbe épített mechanizmusok és kezdeményezések 
a minél korábbi észleléshez és diagnosztizáláshoz. 

A háziorvosoknál gyakran a tünetek súlyosbodása után vagy krízishelyzet előálltával 
jelennek meg a betegek, de ekkor már hatásos beavatkozásra nincs mód. A háziorvosok 
diagnosztikus eszköztára szűkös, túlterheltségük folytán gyakran a gyorsan elvégez-
hető vizsgálati módszereket alkalmazzák, a végső diagnózist általában a szakorvos 
készíti el. A kapacitáshiányok mellett az egységes megközelítések és gyakorlat hiánya 
miatt a diagnózis folyamata és lehetséges következményei a betegek és hozzátartozóik 
számára nehezen átlátható, elbizonytalanító.
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A diagnózis megállapítását követően a betegek és családjaik magukra maradnak, 
tájékoztatást és segítséget a diagnózis értelmezéséhez és a konzekvenciák levonásához, 
a jövőbeni kihívások és gondozási feladatok felméréséhez nem kapnak. Nem tudják, 
milyen támogatást vehetnek igénybe, kihez fordulhatnak segítségért, alacsony szintű 
az egészségügyi rendszer iránti bizalom.

4.2. Intézményesített szociális ellátások demenciával élők számára
A szociális gondozási szolgáltatások szakszerű támogatást biztosítanak ahhoz, hogy a 
demenciával élő személy minél hosszabb ideig biztonságban az otthonában maradhasson, 
hogy az informális gondozást nyújtó hozzátartozók és szomszédok támogatása kiegészül-
jön professzionális gondozási tevékenységgel. A beteg otthonában biztosított szociális 
gondozás sok esetben támogatja a hozzátartozót, hogy munkaviszonya fennmaradjon a 
gondozási munkája mellett. A gondozás kiterjed az önálló életvitel fenntartásának elősegí-
tésére a beteg alapvető egészségügyi, mindennapi életviteli és szociális szükségleteinek 
lefedésével. A szociális szolgáltatásokban dolgozóknak jelentős szerepük lehet a betegség 
tüneteinek korai felismerésében és diagnózisának kezdeményezésében.

Helyzetbemutatás
„Hézagos” szociális ellátórendszer és kapacitásproblémák a demenciával élők gondozása 
területén Kecskeméten
A szociális ellátások jogszabályi szinten sem fedik le teljeskörűen a demenciával élők és 
hozzátartozóik szükségleteit, így lényeges ellátási hézagok vannak a családoknak nyúj-
tott szolgáltatások területén. Ezen túl egyes intézményesített szociális szolgáltatások a 
szűkös gondozási kapacitások miatt nem érhetők el kellő időben és minőségben a rászo-
rulók számára.

Kecskeméten kiépült a jogszabályban előírt, időseknek nyújtható különböző szociális 
ellátási formák intézményes rendszere. A városban az önkormányzati fenntartású in-
tézmények mellett állami és református egyházi intézmények is foglalkoznak az idős-
gondozással.

Az ellátások zöme az idősek széles körére koncentrál, és bár egyes szociális szolgál-
tatások elérhető segítséget jelenthetnek a demenciával élők számára is, korántsem 
mondhatjuk, hogy a demenciával élők szociális ellátása megoldott a városban. 

Otthonukban élő demens személyek számára igénybe vehető szociális ellátási formák: 
étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házigondozás és idősek nappali ellátása. 
A demencia-szindróma előrehaladottabb stádiumában minimum napi négy óra igazolt 
gondozási szükséglet esetén tartós bentlakásos ellátást is kérelmezhet a beteg, ekkor 
átmeneti intézménybe (idősek gondozóháza) vagy tartós bentlakásos intézménybe 
(ápoló-gondozó otthonba) kerülhet.
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Bizonyos szolgáltatások igénybevétele során a jogosultság szempontjából nem képez 
külön kategóriát, ha valaki demens személy (pl. étkezés, házi segítségnyújtás). Egyes 
esetekben kifejezetten kizáró körülmény lehet a demencia (pl. idősek nappali ellátása, 
idősek otthona), mivel nem tud az intézmény megfelelő ellátást nyújtani a demens sze-
mély számára, tárgyi és személyi feltételei nem adottak a speciális ellátáshoz. (Demen-
ciával élők szociális ellátási lehetőségei Kecskeméten)

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának szerepe a demenciával élők 
szociális ellátásában

A demenciával élők és családjaik gondozása területén Kecskemét Város Önkormány-
zata oroszlánrészt vállal az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága fenn-
tartásán keresztül. 

Az önkormányzati fenntartású intézmény kizárólag kecskeméti lakosokról gondos-
kodik, és az anyagilag leginkább rászoruló csoportok szociális gondozását is igyekszik 
vállalni. Az állami finanszírozás aránytalanságaiból, illetve az alacsonyabb jövedelmű-
ek ellátásából származó térítésidíjbevétel-kiesést saját forrásokból fenntartói hozzájá-
rulás formájában kompenzálja. A fenntartó több programot is indít a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű csoportok támogatása céljából, ezzel párhuzamosan igyekszik a szociális 
szakemberek megbecsülését is kifejezni. A munkaerő megtartása céljából 2020 elején 
br. 20 ezer Ft/hó bérfejlesztés hajtottak végre a szociális szférában. 

A megnövekedett ellátási igényekkel azonban a fenntartói támogatás mellett sem 
képes lépést tartani az intézmény. A folyamatosan növekvő és egyre súlyosabb demen-
ciagondozási szükségletek kezelése rendszerszerű, átfogó intézkedéseket igényelne a 
fenntartó képviselője és az intézményvezető szerint egyaránt.

Az önkormányzat integrált intézmény keretében nyújt egészségügyi és szociális el-
látási formákat az igénybe vevők számára. Ennek előnye, hogy a szakemberek vezetői 
és végrehajtói szinten egyaránt ismerik egymást, és tájékozottak egymás tevékenységi 
területéről. Adott esetek megoldása során rugalmasabb és eredményesebb az együtt-
működés. 

A házi segítségnyújtásban dolgozók (60 fő) elsősorban középkorú nők, akik szociális 
ápoló-gondozó végzettséggel (korábbi OKJ) látják el a több mint 540 fő házi segítség-
nyújtását (118 jelzőrendszeres házigondozás). Zömében kerékpárral, de a város külte-
rületi lakott helyei között (tanyák) gépjárművel közlekednek. 

A dolgozók többnyire ismerik a demencia kórképét, több demens gondozottról is 
gondoskodnak a mindennapokban. Ismereteik vannak a demenciáról, de szervezett 
képzési programon a témában csak egy-két ember vett részt közülük. Szeretnének is-
mereteket szerezni arról, hogyan lehet felismerni korai stádiumban a demenciát és 
megelőzni annak kialakulását, hogyan kell a gyakorlatban gondozni a demenciával 
élőket kritikus helyzetekben, és miként lehet megfelelő együttműködést és kapcsolatot 
építeni, fenntartani a hozzátartozókkal. 
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Legnagyobb problémának a túlterheltséget, az alulfizetettséget és a fiatalok, az után-
pótlás hiányát látják. Meggyőződésük, hogy hosszú éveken keresztül végezve ezt a 
munkát kiégés lesz úrrá rajtuk. A gondozás elégtelenségei a demenciával élő oldaláról 
tekintve:

– A házi segítségnyújtás óraszáma nem áll szinkronban a demenciával élő ember napi 
gondozási szükségletével, a jogos igénytől jelentősen elmarad, valamint hétvégéken és 
ünnepnapokon nem biztosított.

– A gondozónő nem minden esetben tud időben akkor a beteg lakásán tartózkodni, 
amikor annak legnagyobb szüksége van a segítségre (pl. reggeli toalett, déli étkezés és 
gyógyszerbevétel).

– A segítő szakember személyének viszonylagos állandósága nem biztosított, mindig 
más arcokat kell megismernie és elfogadnia a gondozottnak, ami az állapotából kifolyó-
lag nehezen érinti őt, a gyakorlatban számos nehézséget okoz.

– A gondozónők kis hányada rendelkezik felkészültséggel és gyakorlati tapasztalattal 
demenciával élők gondozásában.

Demenciával élők önkormányzati fenntartású nappali intézménye nem működik a 
városban. 

A Margaréta Otthon tartós bentlakásos szociális intézmény, ahová több mint 800 fő 
vár elhelyezésre a felmérés időpontjában. A várakozók 40%-a rendelkezik demencia-kór-
képpel, de legtöbben egyéb krónikus megbetegedésekkel is küzdenek. Egy főállású 
dolgozó évi rendszerességgel felülvizsgálja a kérelmeket, így ismerik a legsúlyosabb 
állapotú kérelmezőket. A várakozási idő azonban így is 1-1,5 év. A férőhelyek száma 
kevés az idősek és közöttük a demenciával élők elhelyezésére is.

Az intézményben 240 idős emberről gondoskodnak, két részlegen kifejezetten de-
mencia-szindrómával élőket ápolnak, 20 férőhelyen középsúlyos, 15 férőhelyen súlyos 
demens emberek gondozása folyik. A klasszikus idősgondozás férőhelyein élők között 
is vannak enyhe demencia-kórképpel rendelkező idősek. Az épületben folyamatos fej-
lesztések zajlanak, ezek során próbálják korszerűbbé, fenntarthatóbbá és demensba-
ráttá tenni az épületet.

Bár a jogszabályban élőírt szakmai létszám biztosított a mb. intézményvezető szerint, 
a 85 fős dolgozói létszám a háttérszolgálatások személyzetével együtt kevés a feladat 
biztonságos és szakmailag magas szintű ellátásához. A szociális szakma alulfizetett, 
társadalmi presztízse alacsony, a dolgozók fáradtak, és kiégés veszélyezteti őket. Bár a 
szakdolgozók szakképzettségüket megszerezték, és demenciával kapcsolatos képzési 
programon is részt vettek, a magas gondozási szükségletű és kihívást jelentő ápolási 
helyzeteket produkáló gondozottak ellátásához ez kevésnek bizonyul. További képzé-
sekre lenne szükség, de a kapacitások ismerete mellett ez csak rugalmas keretek között 
lenne biztosítható.
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A szakdolgozók digitális jártassága és nyitottsága a digitális jóléti eszközök és technológi-
ák bevezetése iránt

A házi segítségnyújtásban dolgozók körében kérdőíves felmérést végeztünk a digitá-
lis jártassággal, illetve a gondozást támogató digitális jóléti technológiák ismeretével és 
alkalmazásával kapcsolatban. A felmérés fontosabb eredményei a következők:

– A szakdolgozók jelentős része rendelkezik valamilyen okoseszközzel (57 főből 52 
főnek van okostelefonja, közel felüknek van otthon számítógépe vagy notebookja).

– Internetelérhetőség valamelyest kevesebbeknek biztosított, 7 fő nem rendelkezik 
internetelérhetőséggel, 12 főnek pedig nincs saját e-mail-címe.

– Jelentős különbséget mutat az okoseszközök használatának gyakorisága és a digi-
tális jártasság az ügyintézés, az online tanulás területén; leginkább kommunikációra 
használják a készüléket.

– Használtak már digitális ápolási eszközöket (lázmérő, vérnyomásmérő), és nyitot-
tak az állapotfigyelő, nyomkövető és egyéb digitális jóléti technológiák megismerésére.

– A dolgozók digitális eszközhasználati szokásaiból a következik, hogy mintegy 30%-
uk segítséget igényel a digitális tananyag feldolgozásához, illetve többségük kompeten-
ciafejlesztésre szorul a program keretében biztosított technológiák (digitális jóléti meg-
oldások) alkalmazása terén.

Konklúziók
A szociális szolgáltatási rendszer kapacitásai igen korlátozottak, az otthonukban élő 
demens betegek szükségleteit sem mennyiségileg, sem minőségileg nem képes kielégí-
teni. A munkaerőhiány miatt a szolgáltatási kapacitások nehezen bővíthetők. A szolgál-
tatások tartalma nem tud illeszkedni a demenciával élő beteg személyes igényeihez. A 
gondozók egy részének nehézséget okoz a demencia tüneteinek időbeni felismerése és 
a demens betegek gondozási feladatainak szakszerű ellátása. Munkavégzésükhöz csekély 
mértékben használnak digitális eszközöket, de többségük nyitott erre, és rendelkezik 
alapvető digitális készségekkel. Kb. 30%-uk számára okozna nehézséget e technológiák 
önálló használata a képzésükhöz és mindennapi feladataik ellátásához.

4.3. A gondozó családok helyzete és a társadalmi szervezetek  
szerepe a gondozás támogatásában
Az Alzheimer-kórral és más típusú demenciákkal élők gondozása igen megterhelő minden érin-
tett számára. Kulcsfontosságú az ápolást végző hozzátartozó megerősítése és támogatása a 
folyamatban ahhoz, hogy hosszú távon képes legyen ellátni feladatát. Fontos, hogy meg tudja 
őrizni testi egészségét, lelki és mentális egyensúlyát. Sokat jelenthetnek az egészségügyi és 
szociális ellátások a folyamatban, ám ezek nehezen elérhetőek, és kapacitásaik korlátozottak. 
A gondozást végzőknek leginkább a személyre szabott, rugalmas, főként önkéntesen felajánlott 
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„közeli” praktikus segítség jelentheti a megoldást a nehéz élethelyzetekben és a mindennapi 
szükségletekben. Az ilyen támogatás igénye esetén elsősorban a kölcsönös segítségnyújtásra 
épülő önsegítő hozzátartozói csoportokra és helyben működő egyházi és társadalmi szerveze-
tekre lehet számítani.

Helyzetbemutatás
A demenciával élők és gondozó hozzátartozóik szükségletei Kecskeméten
A hozzátartozók új kihívásként, új élethelyzetként élték meg a demencia megjelenését 
a családban, „zuhanáshoz” hasonlították, amely	„fizikálisan,	mentálisan	és	anyagilag	
rendkívül	megrázó”	helyzet. Egy férj azt mondta „Nehéz volt feldolgozni, hogy diplomás 
feleségem ilyen állapotba került, vezetőként dolgozott korábban. Addig nehéz, míg meg nem 
tanulod elfogadni, onnantól mintha könnyebb lenne. El kell tudni fogadni a lehetetlent!” 
Mások azt mondták: „Napi 24 óra tömény aggodalom, nem tudok tervezni, nincs életem, 
inkább állandóan takarítok, már nem konfrontálódom. Sokat sírtam. Kicsi lett a lakás, el 
kellett cserélnünk, hogy együtt élhessünk a beteg apámmal.” 

A megkérdezett családok többsége érdemi szociális és egészségügyi támogatás nélkül 
gondozza otthon hozzátartozóját éveken át. Az egészségügy rendszerével kapcsolatban 
a bizalmatlanság és az elégedetlenség (düh, keserűség), a szociális ellátások tekintetében 
elsősorban az információ- és az intézményi férőhelyhiány fogalmazódott meg a csalá-
dokban. Egy fő nyugdíjasházi gondozást vásárolt az édesanyjának. A nyújtott ellátások-
ról elégedetten beszélt. Egy fő a házigondozás mellé további óraszámban privát alapon 
vásárol gondozói szolgáltatást, mert nem elegendő a kapott gondozási idő a súlyos beteg 
ellátására. Egy hozzátartozót külföldön élő gyermekei támogatnak anyagilag és külföl-
dön megismert gondozási gyakorlatok ismertetésével.

A megkérdezett házigondozást végző gondozónők ismernek és gondoznak otthonuk-
ban élő demens személyeket. Úgy becsülték, hogy fele arányban élnek a demens idősek 
családban vagy családi támogatással, fele arányban magányosan. Megerősítették, hogy 
a	családok	felkészületlenek,	informálatlanok	a	demencia	témájában, nem tudják 
megfelelően kezelni a demensgondozással járó kihívásokat. Vannak, akik felelősen és 
érzékenyen közelítenek a problémához, de találkoznak az idős kárára történő, elhanya-
goló és kihasználó magatartással is. 

A szociális szakemberek szerint az ellátotti körben többen	nem	diagnosztizáltak, 
kilátásaik egy jobb minőségű életre igen alacsony. Vannak, akik demencia-kórképük 
mellett mélyszegénységben élnek, víz, villany és fűtés nélkül, jövedelmük ún. minimál-
nyugdíj, 28 500 Ft. Ők aktív korú dementált személyek, közöttük van, aki túlzott alko-
holfogyasztás következtében vált demenssé, de sokan vannak idősek, akik egyéb alap-
betegségek okán váltak azzá. 

Egészen más a családi támasz nélküli demenciával élők helyzete, azokkal összeha-
sonlítva, akik családban élnek. Előzőek nagyrészt ellátatlanok a nap 22 órájában, csak 
a „Jóisten vigyáz rájuk”, míg meg nem érkezik újra a házigondozó. Ők sokkal jobban ki-
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tettek a veszélyhelyzeteknek és háztartási baleseteknek, valamint a gondozás hiányából 
fakadó elhanyagolásnak. Súlyos probléma a megfelelő gyógyszerelés az otthonukban 
egyedül élők esetében. Másik probléma a feledékenység okozta tűzveszély, az elektromos 
eszközök, a gáz, a fűtés nem megfelelő kezelése vagy az esetleges elkóborlás.

A családok jelentős anyagi teherről számoltak be, a gondozás során felélték anyagi 
tartalékaikat, többen elszegényedtek. A gondozónak ott kellett hagynia munkahelyét, a 
jövedelemkiesést a szerény összegű ápolási díj nem fedezte, és bár szolgálati időnek 
számít, a nyugdíjszámítás alapjaként mégsem jelentett plusz éveket az ápolással töltött 
idő. Az ápolási eszközök és anyagok (pelenka, mosó- és tisztítószerek, növekvő közüze-
mi számlák, gyógyszerköltség, ápolási segédeszközök) jelentős részét adták a családi 
költségvetésnek. A hozzátartozók nem ismerik a segédeszköz-kölcsönzőket vagy a prak-
tikus és olcsó megoldásokat, ezen a téren tájékoztatást és segítséget nem kapnak. 

A gondozást végzők által megfogalmazott legfontosabb igények:
– közösségi élet, családi és baráti kapcsolatok fenntartása;
– pihenés, alvás, regenerálódás, sportolás;
– a saját egészség megőrzése érdekében eljutni szűrővizsgálatokra, szükség esetén 

orvoshoz;
– saját ügyeket házon kívül elintézni, közösségi és kulturális programokon részt venni;
– oldani a bezártságot és helyhez kötöttséget, segítséget kapni a beteg szállításához 

és kíséréséhez;
– tapasztalatcsere és beszélgetés más hasonló helyzetben lévő emberekkel, közös 

programok a betegekkel és gondozókkal;
– információ az elérhető, olcsó demensbarát megoldásokról, ápolási eszközökről és 

termékekről, kölcsönzési lehetőségekről;
– SOS hívható „demensbarát önkéntes segítő” krízishelyzetben.
A megkérdezett hozzátartozók nem ismertek olyan civil, egyházi közösségeket vagy 

karitatív társadalmi szervezeteket, ahol támogatást kaphattak volna demens hozzátar-
tozójuk gondozásához. Egy részük a saját családjában talált támaszra, de többeknek 
távol éltek a gyermekeik, vagy egyébként sem tudtak érdemi segítséget nyújtani a hely-
zetben, és egyedül álltak helyt.

Társadalmi szervezetek Kecskeméten
Kecskeméten számos civil, egyházi és, karitatív szervezet működik a kultúra, a szabadidő 
és sport területén, egyesek valamely társadalmi probléma vagy speciális szükségletű 
csoport (pl. autisták, fogyatékkal élők) felkarolása érdekében tesznek lépéseket. Igen 
széles palettán működnek idősödőknek vagy időseknek szóló programok. Egyes er-
nyőszervezetek több ezer idős embert tömörítenek, és gyakorlata van a civil összefo-
gásnak is adott esetekben.

Demenciagondozást támogató érdemi kezdeményezés az elmúlt években az Egész-
ségfejlesztő Iroda szervezésében 2018-tól működtetett ún. Alzheimer Café, amelynek 
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tagsága változó létszámú hozzátartozókból áll. Az előadásokon, szemináriumokon de-
mensgondozást érintő témákról szakemberektől kaphattak információkat a hozzátar-
tozók. A COVID miatt átmeneti ideig a jelenléti találkozások felfüggesztése mellett kellett 
dönteniük a szervezőknek. 

Szintén az EFI-hez köthető kezdeményezés, hogy figyelemfelhívő kampányként immár 
második éve rendezték meg a városban a „Séta az Alzheimer-betegekért” című progra-
mot szeptember 21-én, az Alzheimer Világnaphoz kapcsolódva. Az Egészségfejlesztő 
Iroda szervezesében több mint 100 résztvevő vonult a belvárosban a Piaristák teréről 
a Városházáig figyelemfelhívó céllal, amely az első szervezett lépéseket is jelentheti a 
lakosság érzékenyítése területén. 

A demenciával élők és hozzátartozóik támogatására azonban konkrét társadalmi 
szerveződés ez idáig nem jött létre a városban. A demenciával élőket segítő civil támo-
gató programok kialakításához össze kell gyűjteni és jól artikulált formában megjele-
níteni azokat a szükségleteket, amelyek kielégítése területén segítséget igényelnek az 
Alzheimer-betegek és gondozóik. Mivel igen sajátos helyzetben lévő családokról van szó, 
az igények összegyűjtése és közérthető megfogalmazása, valamint az önkéntesek felku-
tatása, motiválása, tájékoztatása és felkészítése komoly koordinációt igényel, és részét 
képezheti a városi komplex demencia-akcióprogramnak

Konklúziók
A gondozási szükségletek növekedésével nem áll szinkronban a szociális ellátások meny-
nyiségi és minőségi kapacitásbővítése, a demenciával élők és hozzátartozóik magukra 
hagyottan küzdenek, fokozatosan elszigetelődnek, ami gyakran depresszióval, pszichés, 
egészségi és anyagi hanyatlással jár együtt. A szociális és egészségügyi ellátórendszer 
nem nyújt közvetlen, személyre szabott szolgáltatásokat a demenciával élők számára, 
ellátási formáik bemenetközpontúak és uniformizáltak, amelyek igénybevétele így ne-
hézkes az érintettek számára. A beteg nem kapja meg a megfelelő szolgáltatásokat, így 
a hozzátartozóra hárul a gondozás feladata, aki ehhez nem kap támogatást sem az 
egészségügyi, sem a szociális rendszertől. A helyben működő társadalmi szervezetek 
nem tájékozottak a demenciával élők és	a	gondozó	családok	szükségleteiről, nincsenek 
tisztában azzal, miként és hogyan segíthetnének. A demenciával élők és családjaik hely-
zetükből adódóan nem képesek artikulálni és képviselni az igényeiket.

4.4. A lakosság viszonyulása a demenciához,  
a megelőzés lehetőségéhez 
A lakosság szélesebb körének tájékozottsága, a betegség és az azzal együtt járó viselkedé-
si zavarok és tünetek megértése alapvetően meghatározza a szűkebb és tágabb környezet 
hozzáállását és viszonyulását a betegekhez és hozzátartozóikhoz. A tájékozatlanságból 
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fakad az értetlenség, az érzéketlenség, sok megbélyegző és kirekesztő megnyilvánulás, 
ugyanakkor a helyi társadalom többségének megértő hozzáállása és elköteleződése nélkül 
lehetetlen megbirkózni a demencia okozta kihívásokkal. Nem lehet hatékonyan működő 
közösségi jelzőrendszert kialakítani és időben felfedezni, ahol baj van, kezdeményezéseket 
tenni a megelőzésért és támogató települési környezetet kialakításáért. A helyi közösség 
tagjainak és meghatározó csoportjainak érzékenyítése, felkészítése és bevonása a demens-
barát város építésének sarokköve.

Helyzetbemutatás
A megkérdezettek egybehangzó véleménye, hogy a helyi lakosok jelentős része számára 
ismeretlen az Alzheimer-kór és a demencia-szindróma. Nincsenek információik a beteg-
ség jellegéről és következményeiről, nincsenek tisztában a gyorsan növekvő tendenci-
ákkal és azok társadalmi-gazdasági jelentőségével. 

A hozzátartozók, az egészségügyi és szociális szakemberek egyaránt súlyos problé-
maként értékelték, hogy sokan megbélyegzőek és kirekesztőek a demenciával élőkkel 
szemben. A stigmatizálás és a diszkrimináció a betegeket megrémiszti, és emiatt inkább 
nem kérnek tanácsot és segítséget, amikor a demencia korai jelei mutatkoznak. A beteg-
ség előrehaladtával felerősödő magatartás-változás és a megszokott normáktól eltérő 
viselkedés igen nehezen érthető az emberek nagy többsége számára, gyakran nemtet-
szést, gúnyt és elutasítást vált ki. Emiatt a demencia-szindrómával élők szégyellik ma-
gukat, és igyekeznek mások elől elfedni állapotukat, rejtőzködve élnek, egyre elszige-
teltebben és egyre rosszabb életminőségben. Elszigeteltségüket erősítheti, hogy a 
tájékozatlan hozzátartozók számára is kényelmetlen a demenciával élő felvállalása, 
különös viselkedésének tolerálása, emiatt gyakoriak a konfliktusok, viszonyuk tartósan 
megromolhat. 

A beszámolók szerint a betegek sokáig, akár évekig sikeresen rejtőzködve élhetnek 
úgy, hogy környezetük nem figyel fel rájuk. Sokan el sem jutnak az egészségügyi és 
szociális ellátások látóterébe, nem alakul ki betegségtudatuk sem, így az alapvető tá-
mogatásokat sem kapják meg, egészen addig, amíg valamilyen krízishelyzetbe nem 
kerülnek. A fel nem ismert betegség sokszor védtelen, kiszolgáltatott helyzetbe hozhat-
ja a demenciával élőt mind másokkal, mind önmagával szemben, előfordult pl. gyógy-
szer-túladagolás, amely halállal végződött. Sajnos a rejtőzködés éveivel értékes időt 
veszít az egyén és támogatói is, hiszen a demencia korai és időbeni diagnosztizálása 
kulcsfontosságú az állapotromlás megakadályozása és a tünetek elviselhetővé tétele 
szempontjából. 

Mivel az emberek nem ismerik a különböző demenciák tipikus tüneteit, nem tudják 
felismerni a betegséget a környezetükben élők krízishelyzetbe kerülése esetén sem (pl. 
ha nem talál haza a beteg, és eltéved, vagy nem tudja megmondani saját nevét, esetleg 
zavart, vagy hallucinál), így nem tudják, mit kell tenniük, és hogyan segíthetnek veszély-
helyzetben. 
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A betegséggel kapcsolatos ismeretek hiánya miatt sokan azzal sincsenek tisztában, 
hogy vannak megoldások a demenciával élők támogatására, hogy helyben hol lehet tá-
jékozódni és segítséget kérni, és hogy korai diagnózis esetén nagyon sokat lehet segíte-
ni a szimptómákkal való küzdelemben. A megkérdezett kecskeméti szakemberek több-
sége kiemelt fontosságot tulajdonít a megelőzéssel kapcsolatos figyelemfelhívásnak és 
a kockázati tényezők tudatosításának. Kutatások támasztják alá, hogy a rossz táplálko-
zás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, krónikus megbete-
gedések, mint a magas vérnyomás és a diabetes nagymértékben fokozzák a betegség 
megjelenésének kockázatát, míg a tudatos, egészséges életmód akadályozza, késlelteti 
a betegség kialakulását, illetve a tünetek megjelenését, enyhítheti azok formáját. 

Kecskeméten számos innovatív kezdeményezés indult az idősek aktivitása és hasznos 
gazdasági-közösségi szerepvállalása ösztönzésére és támogatására, valamint a krónikus 
megbetegedések megelőzésére. Kulturális, hagyományőrző, szabadidős és sporttevékeny-
ségek széles palettája biztosított e célra. A programok az önkormányzat intézményei, 
civil szerveződések és az egyházak szervezésében valósulnak meg, és több ezer idős, 
illetve idősödő embernek nyújtanak lehetőséget az aktív, minőségi életre.

Mindezek általában az aktív idősödést célozzák, így jótékonyan hatnak a demencia 
szempontjából, egyúttal nagyon jó platformot biztosítanak a demenciával kapcsolatos 
megelőző és felvilágosító programok, célzott szűrések és kognitív fejlesztőprogramok 
kezdeményezéséhez is. Emellett fontos lenne újszerű megközelítésekre találni, amelyek 
azokhoz az elszigetelt emberekhez biztosítanak eljutást, akikhez a fenti programok eddig 
nem értek el.

Konklúziók
A tájékozatlanság megbélyegzéshez és diszkriminációhoz, a betegek elrejtőzéséhez, 
ezáltal fokozott életviteli kockázatokhoz és megkésett diagnózishoz vezet. A tájékozat-
lanság akadályozza a helyi közösség tagjainak bevonását a betegség időbeni felderíté-
sébe, valamint a betegség megelőzési és kezelési lehetőségeinek tudatosítását. Az egész-
séges, aktív életmód kialakításával a polgárok sokat tehetnek saját mentális egészségük 
megőrzéséért, s ennek révén egyes demenciafajták kialakulását lehetséges késlelteni 
vagy akár meg is előzni. 
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Doedens Miriám

TRANSZHUMANIZMUS	–		
AZ	EMBERTELENSÉG	FILOZÓFIÁJA

A dolgozat a transzhumanizmus spekulatív filozófiájának fő kérdéseit járja körül. 
Megkísérli tisztázni, hogy mi tesz minket emberré, és keresztény megoldásokat keres 
azokra a célkitűzésekre, melyek a jelenlegi transzhumanista mozgalom alapját képezik. 
Szó esik a transzhumanizmus főbb fogalmairól, kialakulásáról, jelenlegi állapotáról, 
illetve a tudomány és az ember kapcsolatáról is.

Kulcsfogalmak: transzhumanizmus, kereszténység, katolicizmus, emberkép, dehu-
manizáció

A	varázslatról	és	a	transzhumanizmusról1
Az emberiségnek ez a korszaka és az a kultúra, amelyben jelenleg élünk, érthetetlenül 
keveset gondolkodik és beszél a varázslatról. A múlt babonái közé száműztük, vagy a 
gyerekkönyvek polcaira. És ezt annak ellenére tesszük, hogy nap mint nap körülvesz 
minket a varázslat, és gondolkodás nélkül használjuk is. Az ember belép egy szobába, 
és a sötétségben fény gyullad. Megérintünk egy felületet, és a varázsgömbben meglát-
hatjuk távoli tájak képét. Fény villan egy dobozban, és egy szöveg megtízszereződik, 
vagy akár megszázszorozódik. Ha tudom a varázsszót, képes vagyok a gondolatátvitel-
re, a világ bármely pontján élő emberrel kapcsolatba léphetek. A varázslat, amelyről 
beszélek, természetesen a technológia. Az általánosan elterjedt felosztás szerint ez a jó 
varázslat kategóriájába tartozik, a fehér mágia világába. Persze, ez a kettéválasztás 
feltételezi a fekete mágia lehetőségét is, és ez már kevésbé kellemes gondolat. De sem a 
1 Megjegyzés: A mágia és a technológia analógiáját nagyon távoli és szimbolikus értelemben használom csu-
pán. Elsősorban arra kívánok vele rámutatni, hogy többségünk számára a 20–21 század technológiai vívmá-
nyai éppolyan csodálatosak és érthetetlenek, mintha varázslattal hoznák létre. Természetesen fontos kitétel-
nek tartom, hogy fekete és fehér mágia között nem tehető különbség, mindkettő alapjaiban gonosz és 
elvetendő, míg a technológia felfogható értéksemlegesként, melynek a keresztény erkölcstan utat mutathat, 
hogy az valóban az ember szolgálatába állhasson. Ám annak ellenére, hogy jóra is lehet használni, úgy ér-
zem, a hangsúly a közbeszédben túlságosan eltolódott a technológia javára. Ha valóban értéksemleges, ak-
kor a bevezetőben megfogalmazott gondolataim inkább csak az egészséges egyensúly helyreállítását céloz-
zák meg. Egyébiránt osztozom C. S. Lewis tudományfelfogásában, amelyről az utolsó előtti részben szólok.
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varázslatnak, sem a technológiának nem ez a fő jellegzetessége. Van kettős természete, 
de az mélyebben rejlik annál a leegyszerűsítésnél, hogy a fehér fajtát a jó emberek jóra 
használják, s a feketét a gonoszok gonosz cselekedetekre.2

A varázslat, a technológia hatalom, de csak annak kezében, aki érti a működését. Aki 
nem érti, az csak használja, kérdések feltevése nélkül, hisz mindig megtörténik – titok-
zatos módon –, amit kíván. Mindannyian használjuk a technológiát, nem gondolkozva el 
azon, hogy esetleg végzetes következményei is lehetnek, használjuk, mert erőt ad, s úgy 
tűnik, hatalmat is a természet és az élettelen dolgok fölött. De valójában a varázslat az, 
amely hatalmába keríti a használóját. Mert amiről azt hisszük, hogy hatalmat ad az 
embernek, az mind olyasmi, ami nem a saját hatáskörünkben van. Ha „valaki” nem küld 
áramot az otthonomba, elromlik a varázsgömböm. Ha nem engednek fel a repülőre, nem 
szárnyalhatok az ég boltozata alatt, mint az angyalok. Ha nincs pénzem rá, nem jelenik 
meg a jótékony dzsinn az ajtóm előtt, hogy az általam kiválasztott ételt elém tálalja. Erről 
írja C. S. Lewis: „Amit »az ember hatalmának« nevezünk, az jelen esetben bizonyos 
személyek hatalmát jelenti, amiből az ő engedélyükkel profitálhatnak mások. A repü-
lőgép és a rádió működésében megnyilvánuló erőknek az ember legalább annyira ki-
szolgáltatottja vagy elszenvedője, mint birtokosa – hiszen akár bombázás vagy propa-
ganda célpontjává is válhat.”3

Ezek a „bizonyos személyek” azok, akik értik a technológia működését. Többségünk 
azonban nem varázsló, hiába rendelkezünk széles műveltséggel; és a rádióamatőrökkel 
együtt kihalt annak már csak a reménye is, hogy ezeket az ismereteket meg tudjuk sze-
rezni, amennyiben nem ez a hivatásunk.

A bölcsesség és a tudás keresése két okból motiválhatja az embert: egyrészt a világ 
törvényeiben megtalálni a rendet, a működő erők okait és céljait kutatva. Az ilyen meg-
ismerés végső soron Istenre, a legfőbb jóra irányul, s az ezáltal kapott hatalom alázatot 
szül, az igazhoz és a jóhoz igazodik. Másrészt – csupán elméletben – elképzelhető olyan 
hozzáállás is, melynek során a világ megismerése csak azért motivál valakit, hogy aztán 
a megszerzett hatalommal azt manipulálhassa, s mindent a saját akaratához igazítson, 
magát téve meg mindenek mértékéül. A modern világban a tudomány és még inkább a 
technológia inkább ez utóbbi hozzáállásnak az eszköze lett, s nem arra szolgál, hogy a 
valóságot megértve harmóniában éljünk az igazsággal.4 A természet erőit a saját akara-
tunkhoz kívánjuk hajlítani, bármilyen áron. Ennek az egyetlen, gőgös elképzelésnek 
változatos következményeit láthattuk a világtörténelem folyamán nagyon sokszor. Ma 
éppen transzhumanizmus a neve, de az alapelv megegyezik. Az egyetlen különbség a mi 

2 Holdsworth, Brian: Magic in Harry Potter vs. Lord of the Rings, (h. n., é. n.) https://www.youtube.com/
watch?v=iZgGeOzn-Vk (Letöltés ideje: 2022. 05. 16.)
3 Lewis, Clive Staples: Az emberiség felszámolása, Budapest, Harmat Kiadó, 2007, 56. 
4 Holdsworth, Brian: Magic in Harry Potter vs. Lord of the Rings, (h. n., é. n.) https://www.youtube.com/
watch?v=iZgGeOzn-Vk (Letöltés ideje: 2022. 05. 16.)
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korunkban, hogy mostanra az ember kezében tagadhatatlanul nagy, eddig sosem látott 
mértékű hatalom összpontosult. És a transzhumanizmus hívei azt szeretnék, ha ez a 
hatalom még nagyobb és teljesebb lenne, gyakorlatilag korlátlan.

„Homo sum, humani nihil a me alienum puto.”5

Keresztényként életbevágóan fontosnak tartom mindazt, ami az emberrel – az Isten 
képére teremtett lénnyel – kapcsolatos. A transzhumanizmus éppen ilyesmi. Hisz benne 
van a nevében is: „humanizmus”. És hogy mi az a „transz”, azt próbálom meg kideríteni 
ebben a dolgozatban. Egy pár éve már lépten-nyomon a transzhumanizmus fogalmába 
botlunk. Lelkes támogatói és heves ellenzői azonban ritkán fogalmazzák meg világosan, 
mi is ez az ideológia – ha egyáltalán ideológia. Inkább bulvárcikkekbe illő jeleneteket 
hoznak elénk,6 vagy science fiction-történetekkel traktálnak még tudományos cikkekben 
is.7 Mindenkinek van róla valami halvány sejtése, de semmi több. Pedig a transzhuma-
nisták már tizenöt éve azt mondják, hogy a szingularitás nemsokára bekövetkezik.8

Ez azt jelenti, hogy már nem kell sokat várnunk, és az annyira áhított szingularitással 
elérünk a poszthumán korba. Azonban itt ütközünk bele saját korlátainkba, abba, hogy 
a tudomány és a technológia exponenciális mértékű fejlődése miatt valahol útközben 
elvesztettük a fonalat, és már nem tudjuk, mi igaz, és mi nem az. Így történhetett meg, 
hogy nem is olyan régen emberek tömegei voltak meggyőződve arról, hogy egy bizonyos 
típusú vakcinával nanorobotokat juttatnak be minden ember szervezetébe. Anélkül, 
hogy ítéletet mondanánk fölöttük, kijelenthetjük, hogy ennek a képzetnek az elterjedé-
se bizony részben a transzhumanizmus számlájára írható. Ezért is tartom fontosnak, 
hogy jobban körüljárjuk a témát, a fogalmait, azokat a jövőképeket, amelyeket a transz-
humanisták elénk vetítenek és természetesen azt, hogyan értelmezhető mindez keresz-
tényként. A téma nagysága és összetettsége miatt bizonyos részleteit bővebben, míg 
másokat csak érintőlegesen tárgyalok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csekélyebb 
fontosságúak volnának, csupán a dolgozat koherenciájának megőrzése érdekében dön-
töttem így. Ilyen módon magáról a konkrét technológiáról – az informatika és a mester-
séges intelligencia, az orvostudomány és a biotechnológia területein – kevesebb szó esik, 
inkább a transzhumanizmus alapvető filozófiáját igyekeztem megragadni.

5 Terentius, Publius Afer – https://quotepark.com/hu/szerzok/publius-terentius-afer/ (Letöltés ideje: 
2022. 05. 28.)
6 hvg.hu: „Megerőszakoltak” egy nőt a Facebook metaverzumában, h. n., 2022. febr. 2. https://hvg.hu/tudo-
many/20220202_szexualis_verbalis_eroszak_facebook_metaverzum (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.)
7 Vö. Boss, Jacob: A fém és az élő test harmóniája: a kibernetikus jövő, in Hrynkow, Christopher (szerk.): 
Gondolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, Pallas Athé-
né Könyvkiadó, 2022, 181.
8 Kurzweil, Ray: The accelerating power of technology, h. n., 2005. febr. https://www.ted.com/talks/ray_
kurzweil_the_accelerating_power_of_technology?language=hu) (Letöltés ideje: 2022. 05. 13.)
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A	transzhumanizmus	definíciója,	alapfogalmainak	
tisztázása
Transzhumanizmus
Mielőtt jobban elmélyednénk a transzhumanizmusban, nem árt tisztában lennünk azzal, 
mi is ez pontosan. A Transzhumanista Világszövetség (World Transhumanist Association) 
egyik kiadványában9 a „humanizmus kiterjesztéseként” definiálják, „intellektuális és 
kulturális mozgalomnak” nevezve a transzhumanizmust, amely az „emberi állapot ja-
vítását” és „az alapvető emberi korlátok legyőzését” tűzi ki célul, tehát „az ember értel-
mi, fizikai és pszichológiai képességeinek nagymértékű fokozását” és „az öregedés 
megszüntetését”. Mindezt legfőképpen különböző „technológiák kifejlesztésével és 
széles körű elérhetővé tételével” kívánják elérni.10 Szélesebb nézőpontból a transzhu-
manizmus ezeknek a technológiáknak a „következményeit, ígéreteit és lehetséges ve-
szélyeit” és a kapcsolódó etikai kérdéseket is tanulmányozza.11 Tehát, noha a transzhu-
manizmus támogatói nagyon gyakran arra hivatkoznak, hogy a mozgalom célja a 
szegénység, a betegségek és a fogyatékosságok megszüntetése, a valóság az, hogy ez a 
„spekulatív filozófia”12 inkább az individuum teljes körű tökéletesítésére törekszik, és 
a gyakorlati halhatatlanság elérésére.

Transzhumanista
Transzhumanistának azok az emberek tekinthetők, akik, ha a technológiai fejlődés 
egyszer lehetővé teszi, élnének az embertökéletesítés egy vagy több eszközével, és ily 
módon transzhumánokká válnának, tehát akik elfogadják és támogatják a transzhuma-
nizmus törekvéseit. Legjelesebb képviselőik tehetős amerikaiak, akik általában a high-
tech-iparban érdekeltek.13

Transzhumán és poszthumán
A transzhumán kifejezés az angol transitional human rövidítése, és azokra a mérsékel-
ten tökéletesített emberekre alkalmazható, akik – a technológia által biztosított – különb 
képességekkel rendelkeznek, mint a jelenlegi, „tökéletesítetlen emberek”, ám még nem 

9 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Association, 
2003.
10 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 4. (D. M., a ford.)
11 Uo. (D. M., a ford.)
12 Csordás Attila: Transzhumanisták, Beszélő online, 9. évfolyam, 2004/2. (február–március), 17–49.
13 Krúdy Tamás: Miket jósolnak a transzhumanisták, techmániások, futurológusok?, h. n., 2017. aug. 21. 
https://kepmas.hu/hu/miket-josolnak-a-transzhumanistak-techmaniasok-futurologusok (Letöltés ideje: 
2022. 05. 10.)
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érték el a poszthumán állapotot, amely a teljeskörűen tökéletesített lény megnevezésé-
re szolgál.14 Ebben az esetben már felesleges emberről beszélni,15 ugyanis a poszthumán 
egy olyan létező, amelynek csupán az „őse” vagy „teremtője” az ember, ő maga azonban 
már teljesen más entitást képvisel, „másik fajnak” tekinthető.

Kiborg
A kiborg – vagy cyborg – az ember és a gép keresztezésével jön létre, egyfajta hibrid 
alak,16 mely képes lesz testének összetevőit saját szükségletei szerint bővíteni, pótolni 
vagy kiterjeszteni.17 Egyes szerzők amellett érvelnek, hogy jelenleg is sok ember él már 
kiborgként, noha ezeket „kiskiborgnak” nevezik, azon az alapon, hogy egyelőre még 
nagymértékben függenek másoktól, és testük összetevőit nem képesek saját erőforrás-
ból létrehozni. Gyakorlatilag idesorolják az összes embert, aki pacemakert, mobiltelefont, 
okosotthont, okosszemüveget, csípőprotézist, inzulinpumpát, neurális implantátumot 
és kifinomult protézist használ.18 Ennek ellenére fontos látnunk, hogy a transzhumanis-
ták a teljesebb életet segítő eszközökre csupán a más irányú kutatások „melléktermé-
keként” tekintenek. Ráadásul ezek nélkül az eszközök nélkül – bár a transzhumanizmus 
reménységének csíráit hordozzák – mégis élhet az ember méltóságteljes életet,19 míg a 
kiborg nem volna képes „életre”, és nem volna önmaga gépi „alkatrészei” nélkül. Ezért 
olyan félrevezető a kiborg mellett a „kiskiborg” kifejezés használata, mintha ez egyetlen 
folyamatnak a különböző állomásait jelölné. Minden embernek kijár a megbecsülés 
személy volta miatt,20 így tehát emberi személyről kell beszélnünk, bármilyen egészsé-
gi állapotban, bármilyen segítő eszközökkel éljen is az adott ember.

14 Csordás Attila: Transzhumanisták, Beszélő online, 9. évfolyam, 2004/2. (február–március), 17–49.
15 Stroda, Una: „Siri, mondj egy viccet!” Vajon a transzhumán jövőben van-e nevetés?, in Hrynkow, Chris-
topher (szerk.): Gondolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Buda-
pest, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2022, 105.
16 Boss, Jacob: A fém és az élő test harmóniája: a kibernetikus jövő, in Hrynkow, Christopher (szerk.): Gon-
dolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, Pallas Athéné 
Könyvkiadó, 2022, 170.
17 Uo., 171.
18 Boss, Jacob: A fém és az élő test harmóniája: a kibernetikus jövő, in Hrynkow, Christopher (szerk.): Gon-
dolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, Pallas Athéné 
Könyvkiadó, 2022, 171.
19 Megjegyzés: Az emberi méltóság keresztény meghatározása szerint egy ember méltóságának alapja nem 
az egészség vagy a jólét, hanem az ember személy volta, mely végtelen értékét az Istennel való éltető kapcso-
latából kapja – ez a kapcsolat keresztényként az Istennel való szeretetteljes párbeszédben, az embernek is-
tenivé alakulásában valósul meg.
20 Magyar Katolikus Lexikon. h. n., é. n. http://lexikon.katolikus.hu/E/emberi%20m%C3%A9lt%C3%B-
3s%C3%A1g.html (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.)
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Pszichedelikumok használata
A tökéletesített léthez nem csupán a testi tökéletesítés tartozik hozzá. A transzhuma-
nizmus célja a teljes ember átformálása. Ilyen módon az emberi psziché tökéletesebb 
működése érdekében a transzhumanisták tudatmódosító szereket használnának az 
emlékezet bővítésére,21 a kognitív képességek kiterjesztésére22 és a kedélyállapot javí-
tására, sőt a boldogságszint eddig nem ismert mértékű fokozására.23

Radikális élethosszabbítás
Radikális élethosszabbításnak a transzhumanistáknak azt a törekvését nevezzük, amely-
lyel a gyakorlati halhatatlanságot kívánják elérni. Ebben az esetben a halál választha-
tóvá válna minden tökéletesített ember számára. E cél elérését a legkülönfélébb mód-
szerekkel kívánnák elérni: terápiás klónozással (mely a legkevésbé népszerű 
technológia a transzhumanisták körében), őssejtterápiával, szövetépítéssel, géntechno-
lógiával (az öregedésért felelős gének kiiktatásával),24 nanotechnológiával vagy akár az 
agyrekonstrukcióval. Ez az elmefeltöltés egyelőre egy csupán elméletben létező lehe-
tőség, amely esetben az emberi agyat „szkennelnék”, és azt átírnák egy programra.  
A programot futtatva aztán az agy eredeti tulajdonosának tudatával remélnek „talál-
kozni”.25 Jelenleg is vannak már emberek, akik azzal próbálkoznak, hogy a szerettük 
személyét számítógépbe helyezzék, de kevés eredménnyel.26

Ennél sokkal eredményesebb technológiák is vannak azonban. A nanotechnológia 
jelenleg a legnagyobb népszerűségnek örvendő technológia a transzhumanisták körében, 
mivel úgy tűnik, ebben rejlik a legnagyobb potenciál és a legtöbb lehetőség. A nanoro-
botok emberbe juttatása azzal kecsegtet, hogy sejt- és molekulaszinten lehet regenerál-
ni az ember szervezetét.27 Ez a remény hívta életre a krionikát, ebben az esetben az el-
szánt transzhumanisták haláluk pillanatában lefagyaszttatják testüket, hogy egy 
technológiailag fejlettebb korban kiolvasztva „feltámasszák” őket.28 Az eutanázia kér-
dését ugyanakkor a radikális élethosszabbítás szerves részének kell tekinteni. A transz-
humanizmus támogatja az eutanáziát. Ez egyrészt megkönnyítené a kriosztázist, ugyan-
is a halál pillanatában vagy azelőtt le lehetne fagyasztani a testet, és az így kisebb 

21 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 6. (D.M., a ford.)
22 Uo., 14. (D. M., a ford.)
23 Uo., 44. (D. M., a ford.)
24 Csordás Attila: Jó és rossz kutató is sokféleképpen lehet az ember, Beszélő online, 12. évfolyam, 2007/6, 
június
25 Csordás Attila: Transzhumanisták, Beszélő online, 9. évfolyam, 2004/2 (február–március), 17–49.
26 Isten nyomában Morgan Freemannal – Élet a halál után. https://www.dailymotion.com/video/x58isul 
h. n., é. n. (Letöltés ideje: 2022. 05. 19.)
27 Csordás Attila: Transzhumanisták, Beszélő online, 9. évfolyam, 2004/2 (február–március), 17–49.
28 Transzhumanizmus, az új felvilágosodás, h. n., 2020. nov. 11. https://kvantumugras.blog.hu/2020/11/11/
transzhumanizmus_az_uj_felvilagosodas (Letöltés ideje: 2022. 05. 20.)
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károkat szenvedne, másrészt, mint ahogy jeleztem, a halhatatlanok között a halál vá-
laszthatóvá válna, olyan lehetőséggé, amelyről mindenki kívánsága szerint dönthetne.

Mesterséges intelligencia 
A mesterséges intelligenciáról is szót kell ejtenünk. A transzhumanisták ideális jövőké-
pében az univerzumban hat főbb csoportba osztható lény él majd: állatok, emberek, 
emberi eredetű poszthumánok, gépek, intelligens, azaz öntudattal bíró gépek, illetve 
intelligens rendszerek.29 Éppen ezért szükséges a mesterséges intelligenciával is tisztá-
ban lenni a transzhumanizmus kérdéseit vizsgálva. Sokszor úgy gondolkozunk a mes-
terséges intelligenciáról, mintha az csupán a jövő kérdése lenne, tény azonban, hogy már 
létezik, jelenlegi világunknak is része. Nem csupán mint feltételezés, hanem mint való-
ságosan jelenlévő, folyamatokat alakító technológia.30 Sőt, valójában nem is lehet „egy 
technológiának” nevezni a sok közül, ez „A Technológia”, amely minden más technoló-
giának az alapjává válik nem is olyan sokára.31 Az MI (azaz a mesterséges intelligencia) 
„a technológiai föllendülés magja és a 21. század elsődleges hajtóereje”, minden tech-
nológia „transzverzális agya”.32

Az MI-nek három nagy csoportja, három fokozata van elméletben, noha ezek közül 
egyelőre csupán az első létezik. Ezek: a gyenge vagy szűk MI, az erős MI, más néven ál-
talános mesterséges intelligencia (AGI – Artificial General Intelligence) és a mesterséges 
szuperintelligencia (ASI – Artificial Superintelligence). A szűk MI bizonyos szűken meg-
határozott tevékenységek területén máris képes az emberinél jobb teljesítményt pro-
dukálni.33 A következő lépés lenne az AGI létrehozása, amely „az emberekhez hasonló 
módon képes környezetének megértésére és a gondolkodásra egyéb emberi kognitív 
képességek mellett”.34 Ez az általános mesterséges intelligencia adaptivitását tekintve 
szárnyalja túl a jelenleg létező gyenge MI-t, és „elméletben képes [lenne] bármilyen 
emberi feladat végrehajtására”,35 szimulálva az ember kognitív képességeit. Az AGI 
megjelenését a legtöbb kutató 2050-2060 körülre teszi, és csupán egy kisebbség véle-
kedik úgy, hogy ezt a fajta mesterséges intelligenciát sosem tudják majd létrehozni.  
A nagyon optimisták azonban már 2030-ra jósolják a megjelenését.36 Amennyiben az 
AGI megjelenik, az ASI, az emberi intelligenciát minden területen felülmúló mesterséges 
szuperintelligencia megjelenése csak annak kérdése lesz, hogy az AGI „önállósítja-e 
magát” öntanulás, asszimiláció és saját magának megsokszorozása révén.37

29 Uo.
30 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 82.
31 Uo., 85.
32 Uo.
33 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 19.
34 Uo., 19.
35 Uo., 102.
36 Uo., 103.
37 Uo.
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Virtuális valóság
Számít-e egyáltalán, hogy amit teszünk, az a valóságban is megtörténjen? A transzhuma-
nizmus a virtuális valóságot is integrálja az ideái közé. A virtuális valóság „egy olyan 
szimulált környezet, melyet érzékszerveink valóságosnak érzékelnek”.38 A transzhuma-
nisták a virtuális valóságban annak az esélyét látják, hogy az emberek számára megnyí-
lik egy korlátlan lehetőségekkel bíró tér, amelyben kibontakozhat az emberi kreativitás. 
Teljesen új világokat teremthetünk, és ellentmondhatunk a fizikai törvényszerűségek-
nek.39 Ráadásul a virtuális valóság lehet az első megvalósulási terepe a transzhumanisták 
célkitűzéseinek.40 Mivel ez a technológia már gyakorlatilag „kész van”, erről esik a legtöbb 
szó. A benne rejlő fenyegetés abból fakad, hogy az emberi létezést egyedül az emberi 
fantáziára redukálja. Mivel azonban az ember test és lélek egysége, egy virtuális, csupán 
a fantáziában megélt „élet” nem mérhető a valóságosan megélt eseményekből, tapaszta-
lásból álló élethez. Annál is inkább, mivel nemcsak a testnek, hanem a léleknek is vannak 
igényei, az sem azonos csupán az emberi képzelettel. Az emberi léleknek a képzelet mel-
lett szabadságra, tapasztalatokra és tudásra is szüksége van a jó kereséséhez.

Szingularitás
Végül elérkezünk a legnagyobb kérdéshez, a szingularitás-elmélethez. Szinguláris egy 
olyan valami, amely teljesen egyedi, szingularitásnak pedig a szinguláris tulajdonságok-
kal rendelkező helyeket (térbeli vagy időbeli helyeket egyaránt) nevezi a tudomány. Ilyen 
módon például gravitációs szingularitás lép fel a fekete lyukak közelében az űrben.  
A technológiai szingularitás valami ehhez hasonló lesz, amikor bekövetkezik majd. Ray 
Kurzweil futurista, jövőkutató és – természetesen – transzhumanista gondolkodó vezette 
be a köztudatba ezt a fogalmat A szingularitás küszöbén című, 2009-ben megjelent köny-
vében.41 A szingularitás fogalma azonban már nagyjából a 20. század ötvenes éveiben 
megfogalmazódott, Neumann János is foglalkozott a szingularitás elméletével. A szingula-
ritás egy olyan, időben bekövetkező esemény lesz, amikor az exponenciális technológiai 
fejlődés olyan mértékben felgyorsul, hogy az egész emberi történelem egy csapásra átala-
kul valami mássá,42 s az ember története mai formájában nem folytatható.43

38 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 14. (D. M., a ford.)
39 Uo., 15. (D. M., a ford.)
40 Stéger Dávid: Metaverzum – a legijesztőbb találmány, h. n., é. n. https://www.youtube.com/watch?-
v=WQ8Di_uTFvU (Letöltés ideje: 2022. 05. 11.)
41 Kurzweil, Ray: Genetikai örökségünk béklyójának lerázása, in Hrynkow, Christopher (szerk.): Gondola-
tok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, Pallas Athéné Könyv-
kiadó, 2022, 21.
42 Szingularitás – van a jövőnek határa?, h. n., 2020. aug. 6. https://kvantumugras.blog.hu/2020/08/06/
mi_az_hogy_szingularitas (Letöltés ideje: 2022. 05. 24.)
43 Kurzweil, Ray: A university for the coming singularity, h. n., 2009. febr. https://www.ted.com/talks/ray_
kurzweil_a_university_for_the_coming_singularity?language=hu&subtitle=hu) (Letöltés ideje: 2022. 05. 19.)
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Annyira különböző lesz a szingularitás utáni világ, mint az azelőtti, hogy azok az 
emberek, akik nem élik meg a szingularitást, nem is tudnák értelmezni az utána létre-
jövő világot. A szingularitás felfoghatatlan esemény, a szó legteljesebb értelmében. Hogy 
ezt végül mi hozhatja el, vita tárgya. A legtöbb jövőkutató az MI-re esküszik, de vannak, 
akik inkább egyfajta misztikus eseményre számítanak.44 Az ember átistenülésének ez 
a reménye jellemzi a vallási transzhumanisták gondolkodását, habár a transzhumanis-
ta mozgalom alapvetően ateista-materialista filozófiaként hivatkozik magára. Ennek 
ellenére Ray Kurzweil egy dokumentumfilmben arra a kérdésre, hogy létezik-e Isten, 
így válaszolt: „Még nem.”45 De hogy mi lesz a szingularitás után? Létrejön az istenség? 
Vagy az ember maga válik saját istenévé? Egy bizonyos: az az isten nem a keresztények 
Istene lesz.

A transzhumanizmus alapvető kérdéseit áttanulmányozva egy dolgot bizton állíthatunk: 
ebben a filozófiai-technológiai irányzatban szinte az összes kényes bioetikai kérdés 
központi helyet kap. Mindemellett pedig a transzhumanizmus az emberi lét legmélyebb 
kérdéseit is feszegeti: a lét célját és értelmét, az emberi mivolt lényegének kérdését, a 
természetfölötti hatalom kérdését, a tökéletesedés vágyát és azt, hogy mi az éntudat, és 
mi a lélek…

A	transzhumanizmus	története	–	Prométheusztól		
a	Humanity+-ig
Az Úr 1957. esztendejében járunk, amikor Julian Huxley biológus New Bottles for New 
Wine című kötetében először írja le a transzhumanizmus és a transzhumán szót.46  
A transzhumanista filozófia azonban jóval korábbra teszi a transzhumanista eszmék 
megjelenését az emberi gondolkodás történetében. Azok a görög mítoszok, melyek a 
tökéletesedésről, a fejlődésről, az emberi korlátok meghaladásáról szólnak, a transzhu-
manisták szemében előképként szolgálnak saját filozófiájukhoz.47 És így tovább, mindaz, 
aminek az emberi történelem folyamán bármi köze volt a racionalitáshoz, bekerül a 
transzhumanizmus elődeinek sorába. Ezzel a nagyon is megkérdőjelezhető módszerrel 
emelik be Ikaroszt is a transzhumanizmus történetébe, majd a reneszánsz gondolatot 
az emberközpontúságról, s a felvilágosodás racionális humanizmusának eszméjét. Hogy 

44 Kömlődy Ferenc: Szingularitáriánusok, h. n., 2001. jún. 21. https://index.hu/tech/cyberia/extrop23/ 
(Letöltés ideje: 2022. 05. 27.)
45 Kurzweil, Ray: Transcendent Man, 2009, idézik: Dabrowski, Irene J. – Haynor, Anthony L.: A vitatott „új 
ember”: a transzhumanizmus ateista humanista és katolikus megközelítésének ütköztetése, in Hrynkow, 
Christopher (szerk.): Gondolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, 
Budapest, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2022, 31.
46 Bostrom, Nick: A History of Transhumanist Thought, h. n., k. n., 2005, 7. (D. M., a ford.)
47 Uo. 1. (D. M., a ford.)
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erre a „múltkonstruálásra” egy teljesen a jövőre irányuló, minden régivel szakítani kí-
vánó filozófiának mi szüksége van, azt csak azzal tudom magyarázni, hogy több embe-
ri maradt a transzhumanistákban, mint azt maguk gondolnák és vallják, és valami módon 
mégis fontos számukra az, hogy ősük lehessen a régmúltban.

De ha nem is számolhatunk Prométheusszal és Aquinói Szent Tamással,48 mint korai 
transzhumanistákkal, akiket az irányzat szinte az elődeinek tekint,49 az eszmék tör-
ténetében azért felbukkannak olyanok, akik kísértetiesen közel kerültek azokhoz a 
gondolatokhoz, melyeket a transzhumanizmus is hirdet. Ilyen Friedrich Nietzsche és 
az utilitarista John Stuart Mill.50 Majd beköszöntött a 20. század és ezzel a science fic-
tion-írók kora. Ez az időszak már valóban a transzhumanizmus előszelének tekinthe-
tő, például ilyenek Aldous Huxley és H. G. Wells művei, hogy csak a legismertebbeket 
említsem. Látnunk kell, hogy a transzhumanizmus megjelenésének feltétele az a sosem 
látott technológiai fejlődés is, amely a 20. század közepén következik be. Tehát a tör-
ténelem útvesztői után újra 1957-ben vagyunk, amikor Julian Huxley megalkotta a 
transzhumanizmus kifejezést, Pierre Teilhard Chardintól kölcsönözve, aki Az ember 
jövője című művében már 1951-ben, pár évvel Huxley előtt használta a „transzhuma-
nitás” kifejezést, teljesen más értelemben, a Szentléleknek az embert krisztusivá ala-
kító munkájára értve.51

Innentől kezdve a transzhumanizmus gondolata szinte exponenciálisan terjeszkedett, 
csakúgy, mint az általa istenített technológia fejlődése. Ami észrevétlen gondolatként 
indult a 20. század közepén, az az ezredfordulóra akkorára nőtt, hogy 1998-ban David 
Pearce és Nick Bostrom transzhumanista filozófusok megalapították a Transzhumanis-
ta Világszövetséget.52 A jövőkutatók pedig úgy hiszik, hogy ez az exponencialitás nem 
áll meg a transzhumanizmus terjedésében: 2035-re azt jósolják, hogy a transzhumánok 
többen lesznek a világon, mint a keresztények.53 Ez a gyors fejlődés természetesen a 
transzhumanizmus különböző irányzatait hozta létre, ezek az extrópianizmus (vagyis 
az entrópia, az egyre növekvő rendezetlenség fizikai jelenségével való szembeszállás), 
a demokratikus transzhumanizmus (mely a transzhumanizmus eredményeit az egyen-
lőség és a szolidaritás demokratikus értékeinek védelmében használná fel), a hedonizmus 
parancsát követő transzhumanista irányzat (mely kulcskifejezésként a „paradise-engi-

48 Aquinóit Albertus Magnusszal együtt az alkímia gyakorlatának védelmezőjeként tisztelik a tévesen neki 
tulajdonított értekezés (Tractatus de arte alchimiae) miatt, a középkor babonáinak ellenében. Lásd: Bost-
rom, Nick: A History of Transhumanist Thought, h. n., k. n., 2005, 2 (D. M., a ford.)
49 Uo., 2. (D. M., a ford.)
50 Uo., 5. (D. M., a ford.)
51 Puppinck, Grégor: Embertelen jogok, h. n., MCC Press, 2021, 209.
52 Bostrom, Nick: A History of Transhumanist Thought, h. n., k. n., 2005, 15. (D. M., a ford.)
53 Krúdy Tamás: Miket jósolnak a transzhumanisták, techmániások, futurológusok?, h. n., 2017. aug. 21. 
https://kepmas.hu/hu/miket-josolnak-a-transzhumanistak-techmaniasok-futurologusok (Letöltés ideje: 
2022. 05. 10.)
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neering”-et használja, és egy minden rossztól mentes, élvezetekkel teli világ felé törek-
szik), a szingularitariánizmus (azaz a szingularitás elérésében bízó transzhumanista 
irányzat), az elméleti transzhumanizmus (mely a transzhumanizmus elméleti kérdése-
it vitatja meg), a szalon-transzhumanizmus (melynek hivatalos definíciója: „azon em-
berek csoportja, akik szeretnek hosszú órákat eltölteni a transzhumanizmus kérdése-
iről vitatkozva, akár személyesen, akár e-mail-listákon”) és a művészetben és 
kultúrában megjelenő transzhumanizmus (mely a szélesebb közönségnek mutatja be a 
transzhumanizmus eszméit, ihletforrásként is felhasználva azokat).54 Ezek az irányzatok 
különböző aspektusokat emelnek ki a transzhumanizmusból, máshová helyezik a hang-
súlyt, de mind a H+ projekt (Humanity+, azaz az emberiség „feljavítása”) megteremtésén 
fáradoznak. Teljesen konkrét lépéseket is ajánlanak az adott egyén kérdésére, hogy 
miként lehet valakiből poszthumán.

A tanulság kedvéért álljanak itt azok a lépések, melyeket egyénileg megcselekedhetünk 
a poszthumán létállapot elérése érdekében:

„1. Éljünk egészségesen, és kerüljük a szükségtelen kockázatot magában hordozó tevé-
kenységeket, mint például a dohányzást.
2. Jegyeztessük elő magunkat krionikus kezelésre.
3. Legyünk képben a jelenleg folyó kutatásokkal, és tegyünk félre valamennyi pénzt, 
hogy amikor a jövőben megjelenik egy új élethosszabbító technológia, megengedhessük 
magunknak.
4. Támogassuk a transzhumán fejlesztéseket adományozással, érdekképviselettel, be-
fektetésekkel avagy azzal, hogy ezen a területen választunk hivatást; illetve dolgozzunk 
azon, hogy egyetemessé váljon a transzhumanista értékekhez való hozzáférés, és tegyük 
biztonságosabbá a világot a transzhumanizmusban rejlő egzisztenciális fenyegetések-
kel szemben.
5. Csatlakozzunk másokhoz a transzhumanizmus népszerűsítése érdekében.”55 
 
Mindez persze nem garancia arra, hogy valóban poszthumánokká leszünk, csupán egy 
apró lépés a transzhumanizmus legvégső vízióinak eléréséhez, mikor a világűrt bené-
pesítik a poszthumánok és a tudattal bíró gépek, a halált örökre száműzték a teremtett 
világból, létrejött egy, több vagy megszámlálhatatlan isten, és minden lény örökre jólét-
ben, egészségben és boldogságban él.

54 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 44–45. (D. M., a ford.)
55 Uo., 51–52. (D. M., a ford.)
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A	transzhumanizmus	célja	–	a	boldogság		
és	annak	ára
Az előzőekben a transzhumanizmus filozófiáját igyekeztünk megragadni. Látható, hogy 
amit a nyilvánosság a sajtóból megtudhat, inkább felszínes porhintésnek vagy „reklám-
nak” tekinthető, mintsem hiteles tájékoztatásnak a transzhumanizmusról. Nick Bostrom, 
az egyik vezető transzhumanista filozófus így fogalmaz: „A transzhumanizmus nem egy 
menőbb autóról, több pénzről vagy okosabb kütyüről szól, akkor sem, ha ez az, amit a 
médiában »tudományként«, illetve »fejlett technológiaként« tálalnak elénk. A transz-
humanizmus az emberi állapot teljes megváltoztatásáról szól, beleértve az intelligen-
ciának és az emberi elmének a boldogság eléréséhez szükséges megnövelését is.”56

Érdekes módon az emberi boldogság fogalma kulcsszerepet játszik a transzhumanis-
ták gondolataiban. A boldogságot legkönnyebben úgy fogalmazhatjuk meg, mint az ember 
vágyainak és igényeinek tökéletes és maradandó beteljesülését. A keresztény teológiá-
ban a boldogság egyszersmind a kegyelmi rendbe felemelt ember testi-lelki teljességét 
is jelenti, Jézus Krisztus által az Isten életében való részesedés révén. Ugyanakkor ez a 
kegyelmi rendbe való fölemeltetés az ember természetes adottságait nem lerontja, hanem 
fölemeli, és tökéletesíti.57

A boldogság az ember egyik legszemélyesebb sajátossága. Kijelenthetjük, hogy em-
berként végső vágyunk az, hogy boldogok legyünk, hiszen Isten tökéletes boldogságra 
teremtette az embert. A keresztények meggyőződése szerint ezt a tökéletes, magasabb 
rendű boldogságot az egyszerű emberi boldogság nem veszélyeztetheti. Ha azonban 
csupán világi és teljesen profán megközelítéssel tekintünk a boldogságra, akkor vilá-
gossá kell tennünk, hogy nem lehet olyan kényszerítő erő, amely bármi mást előbbre 
valónak állíthatna be az emberi boldogságnál. Ugyanis „az emberi közigazgatás célja 
az emberi boldogság”. És „semmi sem kötelez minket arra, hogy gazdagabbak, szorgo-
sabbak, hatékonyabbak, produktívabbak, haladóbbak, illetve bármilyen módon világi-
asabbak vagy gazdagabbak legyünk, ha ez nem tesz minket boldogabbá”.58 

De a transzhumanizmus által kínált boldogság vajon találkozik-e természetes embe-
ri adottságainkkal és vágyainkkal? Más szóval, mi az ára a transzhumanisták által kínált 
boldogságnak? Az első és legfeltűnőbb ár, amit fizetnünk kell, az a kiborgizáció. Nem a 
filmek és science fictionök gépembereire kell gondolnunk itt, hanem arra az alig észre-
vehető folyamatra, amely már ma is zajlik. Azok az eszközök, amelyek jelenleg egy átla-
gos fejlettségű országban egy átlagos egzisztenciájú ember birtokában vannak, korábban 

56 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 44–45, 56. (D. M., a ford.)
57 Magyar Katolikus Lexikon. h. n., é. n. http://lexikon.katolikus.hu/B/boldogs%C3%A1g.html (Letöltés ide-
je: 2022. 05. 29.)
58 Chesterton, Gilbert Keith: A józan ész nevében, Budapest, Századvég Kiadó, 2019, 107.
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elérhetetlen terekbe vetíthetnek ki minket.59 De ahogy yuval Noah Harari rámutat, „a 
legveszélyesebb téves következtetés az, hogy szabad akaratunk érintetlen marad, és 
továbbra is sorsunk urai és parancsolói maradunk”.60 Ez a szabad akaratunktól való 
megfosztottság nem csupán a tökélyre fejlesztett manipulációs technikákban nyilvánul 
meg, hanem az állam egyének fölötti ellenőrzésének kiterjesztésében is. A szakértők 
egyetértenek abban, hogy azok az államok, amelyek mesterségesintelligencia-alapúak 
lesznek, mindenképpen bevezetnek majd egy – a jelenleg Kínában létezőhöz hasonló – 
társadalmi kreditrendszert.61 Vagyis „Kormányzat Testvér jó és rossz is lehet, de min-
denképpen Nagy lesz az MI kapcsán […]”62 

A második – talán nem ennyire az emberi létezés mélységét érintő, de a mindennap-
jainkat mégis nagymértékben meghatározó – ár, melyet fizetünk a transzhumanizmus 
által kínált boldogság eléréséért, azok az exponenciális fejlődés elkerülhetetlen hátulütői. 
Márpedig a szingularitás csak az exponenciális technológiai fejlődés eredményeként 
jöhet létre. Ám az emberi agy nem tud lépést tartani azzal az óriási mennyiségű, gyakran 
manipulált információval, amely a nap minden percében érzékeinkre és azokon keresz-
tül a tudatunkra zúdul. Egyszerűen képtelenek vagyunk feldolgozni azt, amivel találko-
zunk, és ehhez az agyunk különböző védekezési mechanizmusokat dolgoz ki: csupán 
felületesen szerzünk információkat, s ez frusztrációhoz és a kreativitás csökkenéséhez 
vezet, illetve teljesen kikapcsoljuk az érzelmeinket az információszerzés során, amitől 
lelkileg elsivárosodunk.63 Másrészt ez az exponenciális fejlődés nemcsak az emberi agyat 
„szemeteli tele”, hanem a természeti környezetet is. A fejlődés felgyorsulásával olyan 
mértékű károkat okozunk a környezetünkben, melyeket csak a további exponenciális 
fejlődés vívmányaival remélhetünk megoldani, s ez ördögi körbe hajszolja bele az em-
beriséget.

Harmadrészt – és véleményem szerint ez a legégetőbb kérdés – nem ártana tisztázni, 
hogy a transzhumanizmus egyik legfőbb célkitűzése valóban az emberi boldogság el-
érésére irányul-e. És ha igen, akkor az kiknek a boldogságát jelenti pontosan. Veszélyes-
sé válhat azt gondolni, hogy a forradalmian új gondolatok forradalmian új cselekedete-
ket is kívánnak. Egy magyar származású amerikai transzhumanista, név szerint Zoltan 
Istvan már felvetette azt a gondolatot, hogy itt lenne az ideje megfontolni az emberek 
szaporodásának korlátozását. A cikk eredeti címe így hangzik: It’s time to consider 
restricting human breeding. Írásában arra keresi a választ, miként lehetne gátat vetni 
a szegénységnek, az éhezésnek és mindannak, ami az emberek boldogságának útjában 
áll. Felveti azt a problémát is, hogy a most nehéz körülmények közé születő gyermekek 
az adófizetők tömérdek pénzébe fognak kerülni. Amit javaslatként megfogalmaz, az a 

59 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 141.
60 Harari, yuval Noah, idézik: uo., 142.
61 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 206.
62 Uo., 209.
63 Freund Tamás előadásából – elhangzott 2022. május 11-én Piliscsabán
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következő: legyen engedélyhez kötött a gyermekvállalás, így csak olyan körülmények 
közé születnek majd emberek a Földre, ahol minden adott az ő maximális boldogságuk-
hoz. Különböző technológiai megoldásokat is javasol a cél érdekében, többek között 
beültethető mikrochipeket, melyek befolyásolnák a nők termékenységét. Egyszerű a 
tézise: szeretné mérlegre tenni annak lehetőségét, „hogyan lehetne a legjobban előmoz-
dítani fajunkat annak érdekében, hogy bolygónk legboldogabb és legegészségesebb 
gyermekei megszülethessenek”.64

Tehát a transzhumanisták a legboldogabb gyermekekre vágynak. De itt is ugyanaz a 
kérdés, hogy milyen áron. Zoltan Istvan azon az áron akarja elérni az emberi nem bol-
dogságát, hogy egyszerűen nem hagyja megszületni azokat az embereket, akik poten-
ciálisan boldogtalanok lehetnének. Nem a kétségtelenül keserű körülményeket akarja 
megszüntetni, hanem magát az embert. Mindenesetre elgondolkodhatunk azon, hogy 
talán nem egészen alaptalan az a transzhumanistákkal szemben olykor-olykor felhozott 
vád, amely az eugenika újjáélesztésével gyanúsítja meg őket. A másik kérdés, hogy vajon 
az emberek boldogságvágyát kielégíthetné-e egy ilyesfajta korlátozás, amelynek célja 
– elvben – éppen az emberi boldogság növelése. Vagy pedig mindez szembemegy az 
alapvető emberi természetünkkel? Ezt vizsgáljuk meg a következőkben.

Az	ember	igazi	természete
Az emberi természetet könnyű megvizsgálni abban az értelemben, hogy mindannyiunk-
nak vannak róla tapasztalásaink, minthogy mind emberek vagyunk, emberi természet-
tel megáldva. Azonban nehezebb is mindazt szavakká formálni, ami az egyetemes ta-
pasztalásunk. Egy hősköltemény talán kevésbé pontosan, de sokkal átérezhetőbben és 
emberibben adhatná vissza az emberi természet mibenlétét. A művészet ugyanis titok-
zatos módon a legmélyebb emberi rétegekhez szól, s olyasmi, amely része az istenképű-
ségünknek. De a racionalitás nyelvén is kell tudnunk szólni. Így tehát tudjuk azt, hogy 
személyes és egyedi létezők vagyunk, ráadásul nem olyanok, mint a többi létező, mert 
megkülönböztet minket minden más földi élőlénytől az, amit gyakran tudatnak vagy 
értelemnek nevezünk. Aquinói Szent Tamás antropológiájában az embert teljes lénynek 
tekinti: a test és az értelmes lélek szubsztanciális egységének.65 Misztikus ez az egység,66 
hiszen a térben jelenlévő anyagi testünk mellett létezik egy olyan részünk, amelyet nem 
tudunk elhelyezni a háromdimenziós fizikai valóságban. Létezésünknek ezt a részét a 
keresztények hagyományosan léleknek nevezik, csatlakozva ezzel a meggyőződésükkel 

64 Istvan, Zoltan: It’s time to consider restricting human breeding, h. n., 2014. aug. 14. https://www.wired.
co.uk/article/time-to-restrict-human-breeding (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.) (D. M., a ford.)
65 Kattanok: A Szent Tamás-i antropológia főbb vonásai, h. n., é. n. http://kattanok.weebly.com/szent-ta-
maacutes-i-antropoloacutegia.html (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.)
66 Kreeft, Peter J. – Tacelli, Ronald K. SJ: A katolikus hitvédelem kézikönyve, Budapest, Szent István Társu-
lat, 2020, 248.
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az emberiség nagy és ősi hagyományához, amely feltételez valami mást is az emberben 
az anyagon kívül.

A létezőknek hajlamaik, vágyaik és kívánságaik vannak, melyek a létezők létének 
beteljesedésére irányulnak. Az ember hajlamai – mivel értelmes lélekkel rendelkezik – 
egészen egyediek és sajátosak. Egyrészt rendelkezik „állati” vagy vegetatív hajlamokkal, 
másfelől azonban természetes hajlamai az értelem rendezőelve alá vannak rendelve. A 
hajlamai saját javára irányulnak, természetéből adódóan hajlik az önszeretetre: saját 
létének megőrzésére, a táplálkozásra, a szexuális egyesülésre. Az önszeretet által képes 
a többi ember és Isten szeretetére is, olyan mértékben, amennyire az igazság megisme-
résére való természetes hajlam megvan benne.67 

A transzhumanizmus azonban nem számol az ember természetes hajlamaival, illető-
leg az önszeretetre és az ember saját létének megőrzésére redukálja őket. Mivel alapve-
tően materialista filozófia, ezért ezáltal tagadja az ember értelmes lelkének valóságát. 
Ugyan elismeri az ember kitüntetett voltát a létezők között, de azt, ami emberré tesz 
minket, alapvetően az emberi agy termékének tekinti, és mint ilyet, reprodukálhatónak, 
lemásolhatónak, az anyagból létrehozhatónak véli. Ha azonban ez igaz, úgy az emberi 
tudatot az evolúció véletlen szerencséjének köszönhetjük, amely lehetne éppenséggel 
teljesen másmilyen is. Így tehát nem mondhatjuk rá, hogy ez az, amiben feltétel nélkül 
bíznunk kell, ez az, aminek a hasonlatosságára létre kell hoznunk az értelemmel bíró 
gépeket. Az értelem elválasztása a lélektől és az anyaghoz való kötése értelmetlenséget 
és zavarodottságot szül. Ilyen módon az emberi lélek létének tagadása elvezethet ahhoz, 
amit a transzhumanisták hisznek az emberről. Tudniillik, hogy nincs más cél, ami moz-
gatna bennünket, mint a fizikai halhatatlanság elérése, egészségünk mindenáron való 
megőrzése, minden szenvedés elkerülése és az összes fizikai és pszichés kívánságunk 
azonnali kielégítése. Egy olyan embert képzelnek el maguknak, aki a valóságos ember-
nél jóval egyszerűbb, kevesebb és alacsonyabb rendű késztetéssel rendelkezik, s ennek 
az általuk elgondolt embernek szeretnék létrehozni a tökéletes „földi paradicsomot”.68 
Zoltan Istvan és transzhumanista társai azonban nem gondolnak arra, hogy egy sze-
génységben felnövő gyermek is megélhet boldogságot. Hogy egy hiányokkal küszködő 
embert is lehetséges szeretni, és ő is képes a szeretetre. Hogy éhezve és fázva is lehet-
séges keresni az igazságot. Hogy a szenvedésnek lehetnek gyümölcsei is. És hogy a léte-
zésünk önmagában akkora ajándék, amihez képest mindenfajta tökéletesítés és radiká-
lis élethosszabbítás csak szegényes toldozgatásnak tűnik.

A szenvedés kérdése azonban ennél összetettebb. Alább azokról a fájdalmas emberi 
tapasztalásokról lesz szó, amelyeket a transzhumanizmus jótékonyan megszüntetne.

67 Kattanok: A Szent Tamás-i antropológia főbb vonásai, h. n., é. n. http://kattanok.weebly.com/szent-ta-
maacutes-i-antropoloacutegia.html (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.)
68 Vö.: Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Asso-
ciation, 2003, 44. (D. M., a ford.)
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Mitől	szabadítana	meg	minket	a	transzhumanizmus?	
–	A	varázsló	alkuja
„Az asszonynak pedig azt mondta [az Úristen]: »Megsokasítom gyötrelmeidet és terhes-
séged kínjait! Fájdalommal szüld a gyermekeket! Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő 
uralkodni fog rajtad!« Ádámnak pedig azt mondta: »Mivel hallgattál feleséged szavára, 
és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miat-
tad! Fáradozva élj belőle életed minden napján! Teremjen az neked tövist és bogáncsot, 
és edd csak a föld növényeit! Arcod verejtékével edd kenyeredet, míg vissza nem térsz a 
földbe, amelyből vétettél, – mert por vagy, és visszatérsz a porba!«” Ter 3,16–2069

Az emberi szenvedés nyilvánvaló ténye világunknak, akár engedetlenségünk bünte-
téseként tekintünk rá, akár egészen máshogy. Mégsem „természetes” számunkra, mint-
hogy minden alkalommal zavarodottan és értetlenül állunk előtte. A szenvedéstől való 
megszabadulás vágya teljes egészében megfelel emberi természetünknek. A transzhu-
manista filozófia – ígéretei szerint – ezt a vágyunkat teljesítené. A következőkben az 
emberi létezésnek arról a négy tapasztalatáról lesz szó, amelyek a poszthumán világban 
egyáltalán nem, vagy jóval kisebb mértékben, teljesen megváltozva léteznének. A leg-
kevésbé problematikus tapasztalástól haladunk a legkevésbé megnyugtató felé.

Szabadság
Az ember szabadságát könnyű összekapcsolni az ember szenvedésével. Ha egy ember 
szabad, képes arra, hogy másoknak vagy magának ártson. Ha egy ember szabad, a lehe-
tő legtragikusabb döntéseket hozhatja. A transzhumanizmus – utópisztikus filozófia 
lévén – ennek a nehézségnek a megoldására az emberek szabadságát is megrövidítené. 
Föntebb már volt arról szó, hogy az észrevehetetlen kiborgizáció milyen értelemben 
fosztja meg az embereket a szabad akaratuktól, azonban nemcsak ezen a láthatatlan, 
látens módon valósul meg a szabadságunktól való megfosztás, hanem konkrét állásfog-
lalások is születtek róla transzhumanista körökben.

Az It’s time to consider restricting human breeding című – már korábban is idézett 
– cikkben Istvan így fogalmaz: „Szabadságszerető emberként mindig is kerültem bármely 
szabadságjogunk feladását. Azonban némely esetben a statisztikák annyira megdöbbentő-
ek, hogy […] nyitottnak kell maradnunk [a szaporodáshoz való jog korlátozásának] mérle-
gelésére […].” Amellett érvel, hogy mivel a nemzés komoly és hosszú távú felelősséggel 
jár, szigorúan szabályozni és korlátozni kellene. „Ha nem engedjük az embereknek, hogy 
bedrogozott állapotban autót vezessenek, akkor miért engednénk meg nekik, hogy ilyen 
állapotban szaporodjanak?” – teszi fel a kérdést.70 

69 Káldi, Neovulgáta
70 Istvan, Zoltan: It’s time to consider restricting human breeding, h. n., 2014. aug. 14. https://www.wired.
co.uk/article/time-to-restrict-human-breeding (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.) (D. M., a ford.)
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Ám nem csak Zoltan Istvan érvel az ember szabadságának megrövidítése mellett. 
Nick Bostrom a lehetséges jövőbeli poszthumán társadalomról szólva felveti annak le-
hetőségét, hogy azok számára, akik a hagyományos életformát kívánják követni, a világ 
többi részétől elzárt közösségeket hoznak majd létre, biztosítva számukra az autonó-
miát.71 Elismeri ugyan a kérdés kényes voltát, de nem kételkedik abban, hogy ideális 
megoldást hozhat a jövő. Talán nem tévedünk túlzottan, ha ennek az elképzelésnek a 
legközelebbi párhuzamát a rezervátumokban találjuk meg.

Munka
Az ember számára a munka sokszor nehéz, fáradságos, és olykor szenvedéssel teli. A 
transzhumanizmus erre is megoldást kínál: Ray Kurzweil szerint már tíz éven belül adott 
lesz annak a lehetősége, hogy a különböző technológiák révén – mint például a 3D-nyomta-
tás, a vertikális mezőgazdaság és a napenergia – az egész emberiség gyakorlatilag minimá-
lis munkával maximális jólétben élhessen.72 A transzhumanisták ezért is nagy támogatói az 
egyetemes alapjövedelem bevezetésének, és úgy vélik, hogy ennek kapcsán „a megoldandó 
probléma [...] [csupán] az [lesz], hogy jelentőségteljes munkát találjunk”.73 Ugyanakkor máshol 
felvetik azt a gondolatot, nem lesz-e unalmas a radikálisan meghosszabbított élet, amely-
nek során az ember akkor és azt csinál, amit csak akar. Erre azzal az érvvel válaszolnak, 
hogy vajon halottnak lenni nem lenne-e unalmasabb.74 Mivel még egyiket sem próbáltuk, 
nehezen tudnánk saját tapasztalataink alapján válaszolni a feltett kérdésre. Ugyanakkor 
látnunk kell, hogy az ember igazi szabadsága abban áll, ha megtalálja munkájában és köte-
lességeiben az örömet. A transzhumanista elképzeléssel szemben a munka nemcsak szen-
vedés, hanem a szenvedés gyógyírja is lehet. A munka ugyanis teológiai értelemben önma-
gában is jó dolog. Istenképűségünk része, hogy képesek vagyunk munkálkodni, miként 
Isten is munkálkodik. Az Ő munkájához ugyan nincs hasonló, mégis munkatársaivá teszi az 
embereket. Olyan, Istentől megáldott feladat és ajándék a munka, mely az ember lényegéhez 
tartozik, és elkerülhetetlenül szükséges az emberi élet kiteljesedéséhez.75

71 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 32. (D. M., a ford.)
72 Kurzweil, Ray: Genetikai örökségünk béklyójának lerázása, in Hrynkow, Christopher (szerk.): Gondo-
latok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, Pallas Athéné 
Könyvkiadó, 2022, 25.
73 Ray Kurzweil: Genetikai örökségünk béklyójának lerázása. In: Hrynkow Christopher (szerk.): Gondo-
latok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai. Pallas Athéné Könyvkiadó, 
Budapest, 2022 Kurzweil, Ray: Genetikai örökségünk béklyójának lerázása, in Hrynkow, Christopher 
(szerk.): Gondolatok a transzhumanizmusról. A mesterséges intelligencia etikája és hatásai, Budapest, 
Pallas Athéné Könyvkiadó, 2022, 26.
74 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 52–53. (D. M., a ford.)
75 Magyar Katolikus Lexikon, h. n., é. n. http://lexikon.katolikus.hu/M/Munka.html (Letöltés ideje: 2022. 05. 
29.)
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Fájdalom
Az előző két példával ellentétben az emberi fájdalomról egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy semmi jó sincs benne, és a transzhumanisták ezúttal nem vétik el a célt, mikor a 
megszüntetésére törekednek. De vajon valóban ilyen egyértelmű ez? A szenvedés külö-
nös módon elválaszthatatlan az emberi létezéstől.76 Minden ember szenved élete során, 
akár fizikailag, ami a test szenvedése, akár erkölcsileg, ami a léleké. Szent II. János Pál 
pápa Salvifici doloris kezdetű enciklikájában egyenesen így fogalmaz: „amit mi a »szen-
vedés« szóval jelölünk, kifejezetten az emberi természet lényegéhez tartozik. A szenve-
dés olyan mély, mint maga az ember, éppen mert feltárja az emberi mélységeket, sőt, 
valamiképpen túl is mutat rajtuk. Úgy véljük, a szenvedés az ember transzcendenciá-
jához tartozik.”77

A fájdalom, a szenvedés misztérium, éppen azért, mert ez az egyetlen rossz a világban, 
mely nem terjed tovább. Ahogy C. S. Lewis fogalmaz: „fertőtlenített rossz”, mivel a bűn-
nel ellentétben ez nem fertőzi meg a többi embert, hanem éppenséggel jót vált ki belőlük,78 
„együttérzést, tiszteletet és a maga módján félelmet szül”.79

Ez ugyanakkor még nem válasz a miértekre. A szenvedés titokzatos volta miatt az 
ember óhatatlanul is félelemmel közeledik a fájdalomra adható válaszokhoz. Lehetséges 
olykor úgy tekinteni a fájdalomra, mint Isten igazságszolgáltatásának eszközére,80 noha 
ez sosem lehet a teljes válasz, gondoljunk csak az ártatlanul szenvedő Jóbra. A fájdalom 
ugyanakkor megmutathatja az önmegtagadás helyes útját, hiszen az emberre mért 
sorscsapások elszenvedése akár üdvösebb lehet az önként vállalt lemondásoknál.81 
Harmadrészt a fájdalom lehet próbatétel is az ember számára, amelyből megerősödve 
kerül ki.82

Fontos azt is látnunk, hogy miként a gyönyör, úgy a fájdalom is kétélű fegyver, éppen 
a szabadságunkból adódóan.83 A kereszténység ezért vallja, hogy a fájdalom új értelmet 
nyer Krisztusban, Isten szenvedő Szolgájában, a Fájdalmak Férfijában.84 Őbenne lesz a 
szenvedés erővé, a fájdalom bűn által megsebzett emberi természetünk gyógyírjává. A 
keresztény ember egyik nagy dicsősége a compassio, a Jézus Krisztus szenvedésében 
való részesülés. S „még az a szenvedés is, amely látszólag senkinek sincs javára, engesz-
telhet a bűnökért valami láthatatlan módon, az emberi szolidaritás révén. […] Bekap-

76 II. János Pál: Salvifici doloris, Budapest, Szent István Társulat, 1984, 3. szakasz.
77 Uo.
78 Lewis, Clive Staples: A fájdalom, Budapest, Harmat Kiadó, 1992, 105–106.
79 II. János Pál: Salvifici doloris, Budapest, Szent István Társulat, 1984, 4. szakasz.
80 Lewis, Clive Staples: A fájdalom, Budapest, Harmat Kiadó, 1992, 86.
81 Uo., 83.
82 Uo., 92.
83 Uo., 97.
84 II. János Pál: Salvifici doloris, Budapest, Szent István Társulat, 1984, 19. szakasz.
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csolódhatunk Krisztus művébe, és szenvedhetünk egymásért.”85 Természetes, hogy 
minden emberi fájdalom megszüntetésére kell törekednünk, egyben tudva azt, hogy 
amíg fennáll ez a világ, vele együtt a szenvedés is fenn fog állni.

Halál
„A halál a szenvedések pusztító munkájának végső szintézise, mind a testi szervezetben, 
mind a pszichében.”86 Az emberi halál, amely az egész embert érinti, nem csak a testet, 
homállyal és bizonytalansággal jár együtt, egyszersmind végérvényes és visszafordít-
hatatlan.87 A transzhumanisták radikális élethosszabbításra, azaz a gyakorlati halha-
tatlanságra való törekvése éppen ennek a pusztító munkának, ennek a homálynak, ennek 
a „legnagyobb rossznak” akar ellenállni. Az örök élet vágya általános emberi kívánság, 
nem csak a transzhumanistáké. A keresztény hit eszkatologikus távlatában a szenvedés 
és a halál véglegesen eltöröltetett az Egyszülött Fiú üdvözítő műve, saját halála által.88 
A Szentírás arról tanúskodik, hogy kezdetben nem volt halál, az csak az emberi bűn 
büntetéseként jelent meg a világban: „por vagy, és visszatérsz a porba” (Ter 3,19). Ha 
elfogadjuk a bűn valóságát, a büntetését is el kell fogadnunk. Ez a büntetés azonban nem 
önkényes, hanem elkerülhetetlen következménye a bűnnek, az emberi test és lélek el-
választhatatlan egységéből következően.89 Ám Isten büntetése mindig gyógyít is: az Élet 
Fájától ugyan eltiltotta az embert, de ezt éppenséggel az ember érdekében cselekedte. 
Egy örök életű, de a megváltást elutasító személy lényegében saját magában fogja létre-
hozni a poklot, minthogy semmi – a halál gondolata sem – kényszeríti az önmagával és 
bűneivel való szembenézésre. Így az emberiségnek a haláltól való megszabadítása ép-
penséggel leghatásosabb gyógyírjától fosztaná meg.

Az Isten Fiának halála a legnagyobb rossz, és egyben a legnagyobb jó a világtörténe-
lemben. „A Tökéletes Ember […] azzal az akarattal, erős elhatározással ment a Getsze-
mániba, hogy elkerüli a szenvedést és a halált, ha ez összeegyeztethető Isten akaratá-
val, de tökéletesen készen állt arra, hogy engedelmeskedjék, ha Isten ezt kívánja tőle.”90 
Szigorúan nézve a tényeket, a halál minden élő sorsa, még a transzhumanistáké is, mivel 
– egyelőre – nem sikerült kiküszöbölniük. De még racionális emberi számítással nézve 

85 Kreeft, Peter J. – Tacelli, Ronald K. SJ: A katolikus hitvédelem kézikönyve, Budapest, Szent István Tár-
sulat, 2020, 132.
86 II. János Pál: Salvifici doloris, Budapest, Szent István Társulat, 1984, 15. szakasz.
87 Magyar Katolikus Lexikon, h. n., é. n. http://lexikon.katolikus.hu/H/hal%C3%A1l.html) (Letöltés ideje: 
2022. 05. 29.)
88 II. János Pál: Salvifici doloris, Budapest, Szent István Társulat, 1984, 15. szakasz.
89 Kreeft, Peter J. – Tacelli, Ronald K. SJ: A katolikus hitvédelem kézikönyve, Budapest, Szent István Társu-
lat, 2020, 141.
90 Lewis, Clive Staples: A fájdalom, Budapest, Harmat Kiadó, 1992, 103.
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is a dolgot – lelki értelemben mindenképpen egészségesebb „Isten akaratában megnyu-
godva” végezni, mint egy krionikai intézetben lefagyasztva.91

Lélek
Az emberi lélekről már volt szó. Most csak arra kívánok rámutatni, hogy a transzhuma-
nisták a tökéletesebb létért, a halhatatlanságért és az Isten nélküli boldogságért ugyan-
azt az árat ajánlják fel, mint a régi történetekben a varázsló – a tulajdon lelküket, vagy-
is mindazt, ami emberré tesz minket: a szabadságot, a munkát, a másokért élt életet és 
a „legnagyobb szeretetet”: a másokért vállalt halált (vö.: Jn 15,13). De talán nem is be-
szélhetünk valóságos alkuról ebben az esetben, mivel a transzhumanisták eleve tagad-
ják az emberi lélek, Isten és minden spirituális valóság létezését, leszámítva azokat, akik 
inkább egyfajta ezoterikus világnézetet hangsúlyoznak a transzhumanizmus elképze-
lésein belül maradva.92

A	transzhumanizmus	kapcsolata	a	vallással	–		
lehetséges-e	„Istent”	gyártani?
„A transzhumanizmus naturalista világszemlélet. Jelenleg nincs komoly bizonyítékunk 
arra nézve, hogy léteznek természetfeletti erők […], és a transzhumanisták világról 
alkotott felfogásukat a racionális megismerési módokból, különösen a tudományos 
kutatásokból vezetik le.”93 

Nick Bostromnak ez az állásfoglalása határozottan hitet tesz a materialista-ateista 
világnézet mellett, ahogyan az egy transzhumanistától várható. Ennek azonban némiképp 
ellentmondanak Kurzweil szavai, aki egy – a jövőben megjelenő – természetfeletti erő-
ben bízik: „Amint átitatjuk az univerzum anyagát és energiáját intelligenciával, akkor 
»felébred«, tudatossá és magasztosan intelligenssé válik. Ez áll a legközelebb Istenhez, 
amit én el tudok képzelni.”94

Ebből is látható, hogy a transzhumanizmus követői némileg megosztottak ebben a 
kérdésben. S ha ehhez még hozzávesszük a nem oly rég alapított, aztán pár évre rá meg 
is szüntetett transzhumanista W(o)TF, azaz Way of The Future (A Jövő Útja) egyházat 

91 The Atlantic Selects: Die. Freeze Body. Store. Revive, h. n., 2019. jún. 20. https://www.theatlantic.com/
video/index/591979/cryonics/ (Letöltés ideje: 2022. 05. 19.)
92 Lásd: O’Gieblyn, Meghan: God in the machine: my strange journey into transhumanism, h. n., 2017. ápr. 
18. https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/18/god-in-the-machine-my-strange-journey-in-
to-transhumanism (Letöltés ideje: 2022. 05. 29.)
93 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 45. (D. M., a ford.)
94 Krúdy Tamás: Miket jósolnak a transzhumanisták, techmániások, futurológusok?, h. n., 2017. aug. 21. 
https://kepmas.hu/hu/miket-josolnak-a-transzhumanistak-techmaniasok-futurologusok (Letöltés ideje: 
2022. 05. 10.)
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is, melynek hívei a mesterségesintelligencia-alapú istenség felismerésére, elfogadására 
és imádatára törekednek,95 akkor még összetettebbé válik a kérdés. Alapvetően az raj-
zolódik ki ezekből a különböző véleményekből és állásfoglalásokból, hogy a transzhu-
manizmus hívei a hagyományos és ősi vallásoktól távolságot tartanak. (Bár ebben is 
vannak különbségek: a transzhumanisták is számontartják, hogy dalai láma úgy nyilat-
kozott: el tudná képzelni a számítógépként való reinkarnálódás lehetőségét.96) Ugyan-
akkor a New Age-mozgalom különböző irányzataival már sokkal inkább rokonszenvez-
nek a transzhumanisták.

Maga a transzhumanizmus is lehet valláspótlék, ahogy Bostrom írja: „Noha a transz-
humanizmus nem vallás, betölthet olyan funkciókat az emberek életében, amelyeket 
hagyományosan a vallásban keresnénk. […] A legtöbb hívővel ellentétben azonban a 
transzhumanisták ebben a világban kívánják álmaikat megvalósítani, nem természet-
feletti erőkben vagy isteni beavatkozásban bízva, hanem a racionális gondolkodásra, 
empirista kutatásokra, a tudomány, a technológia, a gazdaság és az emberiség folya-
matos fejlődésére hagyatkozva. Azok a kilátások, melyek korábban kizárólagosan a 
vallási intézmények dörgedelmeinek voltak fenntartva – mint például a nagyon hosszú 
élettartam, az el nem múló boldogság és az isteni szintű intelligencia – a transzhuma-
nisták körében mint lehetséges jövőbeli mérnöki eredmények jelennek meg.”97

Az istenalkotás kísértése mindig is nagy volt az emberiség történelme során. Most 
sem kisebb. Korábban volt már szó a mesterséges intelligenciáról, amelynek „öntudatra 
ébredésétől” a transzhumanisták Isten megjelenését várják. Elképzelésük szerint először 
csupán az AGI, az emberrel egyenrangú MI jelenne meg, s az AGI intelligensebbé válása, 
öntanulása, „elszabadulása” jelentené az ASI-t, a mesterséges szuperintelligenciát. Azt 
azonban elfelejtik hozzátenni, hogy még mindig nem teljesen világos, mi is az az „öntu-
dat”, amire rá kellene ébredjen a számítógépes rendszer. Az ember ugyanis nemcsak 
anyagi, hanem lélekkel bíró létező is, e kettő egysége. Az intelligencia pedig az ember 
lelki tulajdonsága. „Az embernek lelke van, a gépnek nincs és nem is lehet. Az embernek 
kitüntetett szerepe van a teremtésben, s önreflexiós képessége, erkölcsi tudata, felelős-
sége, küldetése csak neki lehet, a gépnek nem.”98 Ezért lesz aztán ennek a transzhuma-
nista bálványnak a faragása is meddő időtöltés, ahogy az összes korábbi bálványé is az 
volt.

95 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 214.
96 Hegyeshalmi Richárd: A Dalai Láma mesterséges intelligenciaként születhet újjá, h. n., 2016. ápr. 3. 
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/03/a_dalai_lama_mesterseges_intelligenciakent_szulethet_ujja/ 
(Letöltés ideje: 2022. 05. 20.)
97 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 46. (D. M., a ford.)
98 Pigler Mónika Míra: Mesterséges intelligencia a keresztény filozófia tükrében, Magyar Bioetikai Szemle. 
XXV. évfolyam, 2019/1–2., 33–34.
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Transzhumanisták	és	neoludditák	–	avagy		
a	géprombolás	fenséges	voltáról
A transzhumanisták szívesen illetik a transzhumanizmus ellenzőit a neoluddita kifeje-
zéssel, úgy állítva be őket, mint mindenféle haladásnak ellenségeit, a tudomány ellenlá-
basait, az emberiség fejlődésének fő kerékkötőit. Függetlenül attól, hogy ezek a vádak 
igazak-e, vagy sem, figyeljük meg, milyen érvelést használnak a transzhumanisták: ők 
a „jók”, az emberiség javának munkálói, míg ellenfeleik a „rosszak”, a géprombolók, akik 
vagy „buták” és elmaradottak, vagy szándékos gonoszságból próbálnak minden ember 
boldogságának útjába akadályokat gördíteni. Noha úgy nyilatkoznak, hogy a transzhu-
manisták között „nem elfogadott a vallási fanatizmus, a babonaság és az intolerancia”,99 
mégis vallási fanatikusok módján érvelnek.

Felismerhetjük azt, hogy a géprombolás olykor fenséges cselekedet is lehet. A ludditák 
tévedtek ugyan annyiban, hogy nem a gép, hanem a gépet irányító kéz volt az ő valódi 
ellenségük, mégis: „dühbe jönni és gépeket zúzni többé-kevésbé egészséges emberi beteg-
ség”.100 Ám elpusztítani valamit, ami nem a hasznunkra, hanem a kárunkra van, olyan 
bátor cselekedet, amely önkéntelenül is csodálatot vált ki az emberből. Ilyen a német 
atombomba története, amely egyes feltételezések szerint hamarabb is elkészülhetett 
volna, mint az amerikai, csak a kutatók nem akarták, hogy Hitler kezébe kerüljön. Ugyan-
is „amit meg lehet csinálni, azt a tudomány megcsinálja”.101 Az erkölcsi törvény tudatá-
ban élő ember felelőssége, hogy megtartja, és jó vagy rossz célra használja, vagy pedig 
megsemmisíti.

A neoludditizmus mellett tudományellenesség is szerepel a vádak között. Eltekintve 
ennek abszurditásától, vizsgáljuk meg egy pillanatra a tudományt magát. A mai érte-
lemben vett természettudomány a 16. században született meg, amikor a „varázslás” 
tudománya is virágkorát élte. Egyazon ösztön szülte őket, ikertestvérek voltak. A va-
rázslás kihalt, mivel nem vezetett eredményre, a természettudomány pedig eredményes 
volt, így életben maradhatott. Ami legerőteljesebben összeköti e kettőt, az a sajátosságuk, 
amelyben mindkettő különbözik a bölcsességtől. Ahogy C. S. Lewis fogalmaz: „A régi 
bölcsek elsődlegesen arra a kérdésre keresték a választ, hogy a lélek miként igazítható 
a valósághoz, s a választ a tudás, az önfegyelem és az erény triászában találták meg. 
A varázslás és az alkalmazott tudomány ezzel szemben egyaránt arra keresi a választ, 
hogy a valóság miként igazítható az ember kívánalmaihoz. A választ pedig a technika 
adja meg – s e technika alkalmazásában mindkettő kész olyan módszerekhez folyamod-
ni, amelyek (mint például a hullák exhumálása és megcsonkítása) eladdig visszataszí-
tónak és szentségtörőnek számítottak. […] Azt talán túlzás lenne kijelenteni, hogy a 

99 Bostrom, Nick: The Transhumanist FAQ. A General Introduction, h. n., World Transhumanist Associa-
tion, 2003, 46. (D. M., a ford.)
100 Chesterton, Gilbert Keith : A józan ész nevében, Budapest, Századvég Kiadó, 2019, 108.
101 Náray-Szabó Gábor előadásából – elhangzott: 2022. máj. 16-án, Piliscsabán
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modern tudomány már születése pillanatában romlott volt – azt viszont bizton állít-
hatjuk, hogy egészségtelen közegben és baljós órán fogant. Diadala talán túl gyorsan 
jött, s túl sokba került: nem lenne ok nélkül való újragondolni, s tán bűnbánatot tarta-
ni sem. […] A megújhodott tudomány, amelyről álmodom, még kövekkel és növényekkel 
sem tenne olyasmit, amivel a modern tudomány magát az embert fenyegeti.”102 

Ha tehát a transzhumanizmus ellenfelei neoludditáknak számítanak, én szívesen, sőt 
büszkén vállalom, hogy szegény, elkeseredett és bátor emberekhez hasonlítanak. A tu-
dományellenesség vádjáról pedig azt kell mondanunk, hogy a modern tudománynak 
sajnos vannak hiányosságai, s ha ezekre rávilágítunk, azzal az értelem és a tudomány 
javát is szolgáljuk.

Befejezés	–	kérdések,	kételyek,	következtetések
A transzhumanisták evidensnek veszik, hogy az általuk vázolt jövőkép minden ember 
leghőbb vágya. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy valóban ilyen jövőre vágyunk-e. 
Az emberek nagy többsége elkerülhetetlennek ítéli a mesterséges intelligencia nyugta-
lanságra is okot adó térhódítását, és ennek hatásaként a transzhumanizmus elképzelé-
seihez való közeledést is. Ennek oka az a jelenség, hogy jelenleg a mesterséges intelli-
gencia területén működő befektetők és jövőkutatók szeretnék ezt a folyamatot 
elkerülhetetlennek láttatni. Ez az állítás azonban csak részben igaz. A valóság az, hogy 
„nagymértékű közbeavatkozás nélkül103 a társadalmak világszerte erősödő félelmeinek 
nagy része igazolást nyer, amennyiben a jelenleg domináns szereplők logikája érvénye-
sül”.104 Ezek a félelmek ugyan nagyrészt ambivalensen jelennek meg, mégis valóságosak. 
Hiszen egyfelől az emberek „a munkahelyi automatizációt többnyire kedvezően ítélik 
meg […], ám eközben egyre növekszik a túlautomatizációtól és a dehumanizációtól való 
félelem”.105 

Vajon lehetséges a technológia áldásait annak hátulütői nélkül alkalmazni? Erre a 
kérdésre csak azután kaphatunk választ, miután már elkezdtük alkalmazni. Vajon a 
transzhumanista eszmék azzal a gyorsasággal fognak terjedni, ahogy fő reménységük, 
az információs technológia? „Kiborgnak” lenni már most lehetséges, de vajon történnek-e 
további lépések a transzhumán és a poszthumán felé? Ha valaki nem kívánja emlékeit, 
személyes adatait a felhőbe feltölteni, ki garantálja, hogy szabadon dönthet erről? Arról 
sem mi döntöttünk, hogy a pénzünk egy digitálisan megjelenő szám formájában létezzen. 
Van-e a fejlődésnek és a növekedésnek vége? Vagy tényleg elérkezik a technológiai szin-
gularitás, és minden átcsap valami egészen másba? Tolkien jegyzi meg egy helyen, hogy 
az elektromos utcai lámpákat jelentéktelen és kérészéletű jelenségnek kell felfogjuk. Ő 

102 Lewis, Clive Staples: Az emberiség felszámolása, Budapest, Harmat Kiadó, 2007, 76–78.
103 (kiemelés tőlem, D. M.)
104 Tilesch György – Hatamleh, Omar: Mesterség és intelligencia, h. n., Libri Kiadó, 2021, 132.
105 Uo., 105.
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abban látja a modern élet vívmányaira adott racionalista választ, hogy az ember nem 
teszi meg a dolgokat „uraivá és isteneivé […] azzal, hogy elkerülhetetlenként, akár 
»kérlelhetetlenként« imádja őket”,106 miként azt a transzhumanisták teszik.

Egy tökéletesített transz- vagy poszthumán miben jobb és több a mostani esendő, 
halandó embernél? Erősebb? Okosabb? Boldogabb? Nagyobb? Hatékonyabb? Gazdagabb? 
Vajon az erő, a nagyság, a hatalom ennyire elkápráztat minket? Chesterton ezt írja: „A 
puszta erő és méret […] zsinórmérték; ám egyedül az erő és méret alapján soha senkit 
sem fognak az emberek felettük valónak gondolni. Az óriások, miként a bölcs, régi 
tündérmese tartja: férgek. A felsőbbrendű emberek, ha nem jó emberek, szintén azok.”107 
Az ember léte éppen esendőségében és sebezhetőségében teljes. „[Krisztus] mutasd meg 
nekünk sebeidet! […] A többi isten erős volt, s Te gyönge. Ők diadallal vonultak, s Te 
botladoztál a trón felé. De a mi sebeinkre egyedül Isten sebei felelhetnek.”108 

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom ezt a dolgozatot, akkor az egy idézet lenne, 
mely mindazt megfogalmazza, amiről eddig szó volt a transzhumanizmus kapcsán. A 
teljes tanulság benne rejlik Rejtő Jenő ezen mondatában: „Embernek lenni nagy betegség. 
És gyógyíthatatlan is.”109 Igaz, emberi kéz által gyógyíthatatlan. De egyetlen Ember 
szögekkel átvert keze már meggyógyította az emberlét nagy betegségét.
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Szalai Lídia

AZ	ÖNKÉNTESSÉG	EGYÉNI		
ÉS	TÁRSADALMI	HATÁSAI

Jelen dolgozatban nyilvánvalóvá válik, hogy számos különböző módon közelíthetünk 
az önkéntesség vizsgálatához. Megtudhatjuk, hogyan lehet definiálni az önkéntességet, 
hogy a kutatások alapján milyen jellemző tulajdonságokkal bír egy tipikus önkéntes. 
Az is kiderül, hogy a nem kellőképpen átgondolt vizsgálati módszer által kapott ered-
mények könnyen téves következtetéshez vezethetnek. Többek között arra is választ 
kaphatunk, hogy milyen összefüggésben áll a társadalom berendezkedése és bizalmi 
szintje az önkéntességre való hajlandósággal, az egyén társadalmi hálójának milyen 
befolyása van a szociális szerepvállalására. Hiszen a „társadalmierőforrás-elmélet” 
szerint a nagyobb gazdasági tőke, a nagyobb humán tőke, illetve a nagyobb társadal-
mi tőke növeli az önkéntesség valószínűségét. Milyen formái vannak egyáltalán az 
önkéntességnek, és hogyan lehet belső motivációvá tenni a fiatalok körében ezt a cse-
lekvést? Megismerhetjük, hogy mit jelent az öndeterminált cselekvés, és miért képes 
fenntartani az önkéntes motivációját. Végül pedig azt vesszük górcső alá, hogy az 
önkéntesség szélesíti-e a polgárok látókörét, és erősíti-e a politikába való bekapcso-
lódásukat.

Így végül elérünk a legfontosabb közéleti kérdéshez ebben a témában, miszerint az 
önkéntesen végzett munka vajon csupán múló hóbort, vagy mélyebb egyéni és társa-
dalmi hatásai is lehetnek. Érdemes-e döntéshozói szinten nagyobb figyelmet fordítani 
rá, esetleg még támogatni is?

Kulcsszavak: önkéntesség, motiváció, önkéntesek jellemzői, társadalmi felelősségvál-
lalás

Bevezetés	–	„Önkéntesség közel s távol”
Dolgozatom megírásakor részben az a kérdés foglalkoztatott, hogy milyen motivációból 
végez valaki önkéntes munkát, és ez a tevékenység milyen hatással lehet ez az egyénre, 
illetve ez az egyéni hatás hogyan mutatkozik meg a társadalmi struktúrában. Kutató-
munkám során azt találtam, hogy az önkéntesség témakörében számos tanulmány 
született már – Magyarországon főként a rendszerválltás óta –, ám az eltérő módsze-
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rekkel felvett és más-más aspektusra hangsúlyt helyező kutatások eredményeinek 
összevethetősége igen korlátozott. Számos esetben azért is, mert a fontos kulcsfogalmak 
definiálása sem egységes. Ezek az eredmények azonban jó alapul szolgálhatnak a tren-
dek meghatározásához és fontos összefüggések megismeréséhez.

Helyzetkép
Perpék Éva Önkéntesség közel s távol: hazai és nemzetközi helyzetkép című írásában 
(Perpék, 2017) jelentette meg magyarországi és a világban készített kutatások ered-
ményeit 1990 és 2015 között. Ebből a 25 éves időszakból igyekezett feltérképezni a 
magyarországi önkéntességet. Kitér a nonprofit szektor nagyságára és gazdasági ere-
jére, az önkéntesek általános jellemzőire és számára, valamint a preferált tevékenysé-
gi területekre és a támogatott szervezetekre. Mindenekelőtt azonban tisztázni kell, 
hogy Perpék milyen definíciót használ a saját munkájában az önkéntességre. A szak-
irodalomban jelen levő számos meghatározás közül az övé három közös ismertetőjegyet 
tartalmaz, miszerint a tevékenység önkéntes, kényszer nélküli, és ellenszolgáltatás 
igénye nélkül végzik, bár a költségek megtéríthetők. A vizsgált kutatások alapján kiderült, 
hogy egy tipikus európai önkéntes magasan iskolázott, gazdaságilag aktív, gyermekes 
családban élő felnőtt, akit erős politikai érdeklődés jellemez. Fontos megállapítás, hogy 
az önkéntességet kizárólag az adott ország történelmi, kulturális, politikai és társadalmi 
kontextusában érdemes vizsgálni. Az önkéntes munka nagyságát és szerkezetét ugyan-
is jelentősen befolyásolják egy állam demokratikus hagyományai, a nonprofit szektor 
kiterjedtsége, a civil társadalom fejlettsége, a társadalmi tőke különböző fajtái és szint-
jei. A fejlett, demokratikus hagyományokkal bíró államokban lényegesen nagyobb a 
szervezeti önkéntesség jelentősége. Ezért érdemes igen körültekintőnek lenni az ön-
kéntesség mérésében, mert a használt definíció és módszer is befolyásolja a végered-
ményt. Lényeges ugyanis, hogy egy adott kutatás csak a szervezeti, úgynevezett köz-
vetett önkéntességet, vagy a szervezeten kívüli, közvetlen önkéntességet vizsgálja-e, 
esetleg mindkettőt. Az is számít, hogy szervezetektől gyűjtik-e az adatokat, vagy egyé-
nektől. Hogy milyen időtávot vizsgál: csupán a jelenlegi állapotot, vagy akár hónapra, 
évre visszamenőleg. Magyarországon a szervezeten kívüli időadományozás a legelter-
jedtebb, az önkéntes munka valódi súlyát tehát akkor lehet pontosan mérni, ha egyé-
nektől vesznek adatokat, és az önkéntesség formális és informális változataira is rá-
kérdeznek. Az írás másik fontos alaptétele, hogy az önkéntesség bizonyos szintű 
emberi, kulturális és társadalmi tőkét követel meg az egyéntől, egyben vissza is hat a 
cselekvőre, növelheti a rendelkezésére álló tőkeállományát. Emellett az egyén önkéntes 
tevékenységének a helyi közösségre és a társadalomra is továbbgyűrűző hatásai lehet-
nek. Úgy is mondhatjuk, hogy mindezen tényezők kölcsönösen és leginkább pozitívan 
hatnak egymásra. 
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Önkéntesség	a	magyarok	körében
Czike Klára és Kuti Éva 2006-os tanulmányát (Czike, 2006) a hazai társadalom gyorsan 
változó állapota miatt volt szükséges elkészíteni. Magyarországon azért is érdekes 
megfigyelni az e területen lezajló változásokat, mert a rendszerváltással és a piacgaz-
daság megjelenésével átrendeződtek az egyének és a csoportok közötti kapcsolatok. A 
tudományos világban és a közéletben is sok szó esik az individualizációs hatásokról, a 
mások és a társadalmi intézmények iránti bizalom csökkenéséről. Éppen ezért ebben a 
kötetben a kutatók azt vizsgálták, hogy a magyar társadalomban a családi és baráti 
kapcsolódásokon kívül a mások számára nyújtott segítségben milyen szolidaritási és 
közösségerősítő elemek vannak jelen. Önkénteseket szinte az élet minden területén 
találunk, a tanulmány kimutatta, hogy folyamatosan növekszik a pénzt, a természetbe-
ni hozzájárulást és a szabadidőt felajánló egyének száma. Az önkéntes tevékenység 
lassanként rendszeresebbé is válik. Az is egyre gyakoribb, hogy ugyanaz a személy több 
különböző formában is segítséget nyújt. Összességében elmondható, hogy a magyar 
társadalom legfőbb motivációja ilyen tevékenységekre a szolidaritás érzése. Csike és 
Kuti szerint természetesen örvendetes, hogy a kutatás eredményei a társadalmi szoli-
daritás erősödését, az egyének szociális szerepvállalásának növekedését mutatják. 
Ugyanakkor fontos megfigyelni, hogy az adományozás és az önkéntesség leginkább a 
középrétegek privilégiumaként írható le. Ez abból látható, hogy elsősorban azok kötődnek 
szervezetekhez, klubokhoz, civil mozgalmakhoz, egyházi közösségekhez, akiknek a 
társadalmon belül egyébként is erős kapcsolataik vannak. Ők ezáltal még több szállal 
kapcsolódnak a társadalom hálózatához. Ezzel szemben a gyengébb kapcsolódással 
rendelkezők száma a jótékonykodók és az önkéntes tevékenységet vállalók körében is 
alacsonynak mondható. A széles körű, különböző rétegek részvételével zajló adományo-
zás és önkéntes tevékenység ideális esetben olyan közösségépítő erő lehetne, amellyel 
éppen a társadalom peremén élők bevonására, valódi társadalmi integrációjára nyílna 
lehetőség.

Önkéntesség	az	oktatásban
Markos Valéria az Educatióban megjelent cikkében (Markos, 2016) a Magyarországon 
2011-ben a közoktatásban bevezetett közösségi szolgálat és az önkéntesség közötti 
különbségről, valamint ezek egymásra gyakorolt hatásáról ír. Fontosnak tartja, hogy jól 
elkülönítve, megfelelően használjuk a közösségi szolgálat, az önkéntesség és a társadal-
mi felelősségvállalás fogalmait. Az iskolai közösségi szolgálat a fiatalok önkéntesség 
iránti motivációját hivatott erősíteni. A tanulmányban említett amerikai és magyar példa 
is arra mutat rá, hogy a társadalom és az egyén számára is előnyös, ha már a közokta-
tásban elkezdődik a diákok motiválása az aktív társadalmi szerepvállalásra. Amerikai 
statisztika szerint a közösségi szolgálat bevezetése miatt a fiatalok körében az önkén-
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tesek aránya 16 év elteltétével több mint a duplájára emelkedett. A közösségi szolgálat 
célja elsősorban nem maga az elvégzett munka hasznossága, hanem azon keresztül a 
fiatalok személyiségének fejlesztése. Olyan segítő magatartás és szociális érzékenység 
kialakítása, amely saját élményeiken és tapasztalataikon alapul, ezáltal az értékrendbe 
épülve idővel tartós attitűddé válhat.

Önkéntesség	és	bizalom
Giczi Johanna és Sik Endre tanulmányukban (Giczi, 2009) a társadalmi tőke négy aspek-
tusából (bizalom, kapcsolati tőke, társadalmi normák és civil aktivitás) vizsgálták az 
európai társadalmakat. Kutatásuk egyedisége főként abban rejlik, hogy a bizalom 
különböző megnyilvánulásai közötti viszonyt térképezi fel. Az önkéntesség tekintetében 
arra jutottak, hogy ahol erősebb a civil aktivitási szint, ott a társadalmi normák és a 
kapcsolati tőke is magasabban értékelt. Összességében a vizsgálat rámutatott arra, hogy 
az általános bizalmi szint és a segítőkészség összefügg egymással. Jellemzően pozitív 
korrelációt találtak az iskolázottság és az általánosított bizalom szintje között, valamint 
nincs jelentős különbség a nemek szerinti eloszlásban, ahogyan erre Perpék Éva mun-
kája is rámutatott (Perpék, 2011).

Az	önkéntesség	és	az	egyén
Pólya Bella és Martos Tamás kutatásának (Pólya, 2012) az a központi kérdése, hogy 
miért jó önkéntes munkát vállalni, melyek azok a tényezők, amelyek motiválják az ön-
kénteseket, valamilyen érzelmi többletet adva számukra. E tanulmány megjelenése előtt 
a nemzetközi és hazai kutatások eredményeiből már sok információt kaphattunk az 
önkéntességet választók szociális és demográfiai adatairól. Nem találtunk azonban arra 
irányuló vizsgálatokat, amelyek e tevékenységnek a személyiségre gyakorolt hatását 
vizsgálják. Ezért e vizsgálat során Pólya és Martos elsősorban pszichológiai szempontból 
kerestek arra választ, hogy melyek azok a tényezők, amelyek fenntartják a személyek 
elkötelezettségét önkéntes tevékenységük iránt, mit kapnak pszichológiai értelemben 
az önkéntes munka során. E tényezők feltárását segíti elő az öndetermináció elméletének 
bevonása. Az öndetermináció azt jelenti, hogy a személy tudatában van hatóerejének, 
és a kontrollt maga gyakorolja a tettei felett. Elsősorban azok a viselkedések, élmények 
járulnak hozzá az egészséges működéshez, amelyek biztosítják a személy számára a 
pszichológiai alapszükségletek kiegyenlített és magas szintű kielégülését. Az elmélet 
szerint az autonómia, a kompetencia és a kapcsolódás, ez a három tényező alkotja a 
magatartás fő motiváló erőit. Az öndeterminált cselekvés így egyúttal önjutalmazó is. 
Habár ezeket az érzéseket az egyén megtapasztalhatja a hétköznapi munkavégzése során 
is, az eredmények alapján azt találták, hogy kisebb mértékben, mint ahogyan az önkén-
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tes tevékenységnél érzékeli. Fontos látni, hogy az öndetermináció elmélete sem képes 
az önkéntesség minden aspektusának magyarázatára. Az öndetermináció elmélete vi-
szont jelentős pszichológiai mechanizmust ír le, mely hozzájárulhat annak megértéséhez, 
az önkéntes munka hogyan marad fenn akár hosszabb távon is. A vizsgálat célja tehát 
annak felmérése volt, hogy milyen motivációs tényezők járulnak hozzá az önkéntes 
munka vállalásához és e tevékenység fenntartásához. Milyen kapcsolatban áll ez egyén 
szubjektív jóllétével? Ennek megállapítására a szerzőpáros egy kérdőívcsomagot állított 
össze. A felmérés kis létszámú, nem reprezentatív mintán történt. Az eredmények iga-
zolták a kutatók várakozásait: az önkéntes munkával kapcsolatos célok tekintetében a 
válaszadók inkább belülről motiváltak, és mélyebben magukévá tették ezeket a célokat, 
mint a fizetett foglalkozásukkal kapcsolatosakat. Ezzel korreláló mintázatot találtak a 
pszichológiai alapszükségletek esetében is. Önkéntes munkával kapcsolatos céljaikban 
a válaszadók erősebb autonómiát, magasabb fokú kompetenciát és több pozitív, támo-
gató kapcsolódást tapasztalnak, mint a foglalkozásukkal kapcsolatos célok esetében.  
A legfontosabb megállapításnak a szerzőpáros azt tartja, hogy az önkéntesség a jó célért 
végzett munka örömét jelentheti az önkéntes számára, a tevékenység során megélt 
öndeterminációhoz kapcsolódó pozitív érzelmek pedig fenntartják ezt a viselkedést.

Az	önkéntesség	és	a	társadalmi	struktúrák
Fényes Hajnalka az Önkéntes Szemle című online folyóiratban bemutatta a 2003-ban 
született Paul Dekker és Loek Halman által szerkesztett publikációt (Fényes, 2021). 
Ennek kapcsán azt próbálom ismertetni, hogy a társadalmi berendezkedés és az önkén-
tesség miként hat egymásra.

Ahogy már korábban említettem, az önkéntességet a szakirodalomban különböző 
módokon definiálják. Ebben a kötetben a különböző tanulmányok közös jellemzői, hogy 
az önkéntesség nem kötelező tevékenység, mások (egyének, szervezet vagy az egész 
társadalom) érdekében történik, nem jár érte fizetség, s általában szervezett keretek 
között folyik. Itt fontos még megjegyezni, hogy a köznyelvben elfogadott definícióval 
szemben egyes szerzők kiemelik: az önkéntesség nem tisztán altruista tevékenység, 
mert egyéni haszonnal is jár. Annál inkább tekinthetünk egy tevékenységet önkéntes- 
nek, minél inkább meghaladják az önkéntes saját költségei a tevékenységgel járó saját 
hasznot.

A motivációkkal foglalkozó tanulmányokban az olvasható, hogy az önkéntesség mo-
tivációi lehetnek belső indíttatású, egyéni személyiségjellemzők (például segítőkészség, 
aktivitás, nagylelkűség), de külső indíttatásúak is (például a befolyásoló körülmények, 
mások viselkedésének hatása). Tehát az altruista és egoista motivációk egyaránt ered-
ményezhetik az önkéntes tevékenységet. Megfigyelhető, hogy napjainkban mindinkább 
ezek a racionális motívumok dominálnak.
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A kötetben azzal magyarázzák Putnam (Putnam, 2000) eredményeit, miszerint a fi-
atalok körében csökkent, az idősek körében viszont nőtt az önkéntesség, hogy a fiatalok 
általában kevésbé preferálják az önkéntességet. Ez az életciklushatásnak tudható be, 
illetve az is, hogy a 2000-es évek fiataljai kevésbé végeznek majd önkéntes munkát 
idősebb korukban is, ami viszont már a generációs váltás miatt van. A fiatalok új, rugal-
masabb, kevésbé állandó szervezeti keretek között végeztek önkéntes tevékenységet, 
főként karitatív és sportszervezetekben.

Fényes Hajnalka szerint ezt a definíciós és motivációs kérdésekkel foglalkozó tanul-
mánykötetet két témával érdemes kiegészíteni. Egyrészt az elmúlt két évtizedben a 
magyar oktatási rendszerben megjelenő „kötelező önkéntesség”, ami az egyik definíci-
ós szempont – a nem kötelező jelleg – tágítása mellett szól. A középiskolai közösségi 
szolgálat, illetve a felsőoktatásban kreditért végzett önkéntes munka összességében 
nem igazi önkéntesség, de növeli a későbbi, „valódi” önkéntesség esélyét.

A másik téma az önkéntesség azon attribútuma, hogy az elsősorban „mások javára” 
végzett tevékenység. Ennek a definíciós szempontnak a tágítása már megjelent a kötet-
ben, szó volt az önkéntesség individualista motivációiról is, főként a szabadidős (kulturális 
intézményekben, sportszervezetekben végzett) önkéntesség és a posztmodern 
önkéntesség (ahol maga a részvétel a fontos), illetve a rövid elkötelezettséggel járó egyéb 
önkéntes tevékenységek kapcsán. A karrierépítő és kapcsolatépítő motivációk nem 
kerültek a kutatói figyelem fókuszába.

A „társadalmierőforrás-elmélet” szerint a nagyobb gazdasági tőke (például a jövede-
lem), a nagyobb humán tőke (például az iskolázottság), illetve a nagyobb társadalmi 
tőke (például a kapcsolathálók kiterjedtsége, a szervezeti tagság, a politikai kötődés, a 
vallási-közösségi aktivitás) növeli az önkéntesség valószínűségét.

Az önkéntességet magyarázó elméletek egy másik része azon értékek hatásával fog-
lalkozott, amelyek egyéni és csoportszinten is befolyásolják az önkéntességet. Egyéni 
szinten az altruizmus, a szolidaritás, a reciprocitás, az igazságosság, a mások segítése, 
az egyenlőséghez és az egyenlőtlenséghez való viszony hatott az önkéntes tevékenység 
előfordulására. Az önkéntesség jellegét azonban az individualizmus terjedése is befo-
lyásolja, és ennek hatására az önkéntesség új formái terjedtek el. Az értékek össztársa-
dalmi szinten is hatnak az önkéntességre, emellett az önkéntesség vissza is hat a társa-
dalomban érvényesülő értékekre, tehát erősítheti a demokráciát.

A kötetben megjelenő Salamon és Sokolowski tanulmánya szerint az önkéntesség a 
szélesebb társadalmi erők és intézmények függvénye. Ezért azokban az országokban 
gyakoribb, ahol fejlettebb a nonprofit szektor. Az önkéntesség eszerint tehát nemcsak 
önkéntes választás vagy spontán altruizmus következménye, hanem befolyásolják a 
szélesebb társadalmi és intézményrendszeri hatások is. Az önkéntesség makroszintű 
magyarázata során a tanulmányok egy része azt vizsgálta, hogy a társadalmi berendez-
kedés típusának, a GDP nagyságának, a szabadság mértékének és a nonprofit szektor 
fejlettségének milyen hatása van az önkéntességre. 
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A következő fejezet azt tárgyalja, hogy időben miként alakultak az önkéntesség 
trendjei a fejlett országokban. A szerző annak a kérdésnek a vizsgálatára is kitért, hogy 
egyrészt egyéni szinten fennáll-e valamiféle kapcsolat az önkéntesség és a demokra-
tikus attitűd között, másrészt az önkéntes szervezetek száma, a gazdasági fejlettség, 
a vallásos kultúra, a demokrácia hagyománya országonként hogyan hat az önkéntességre. 
Eredményei szerint az önkéntesség és a demokrácia között nem volt kölcsönös összefüggés 
sem egyéni, sem országos szinten. Az önkéntesek valamivel magasabb értékeket értek 
el a demokratikusattitűd-skálán, mint akik nem végeztek önkéntes tevékenységet, de 
a hatás nagyon gyenge volt. Ám a demokrácia években mért hossza és az emberi jogok 
helyzete az adott országban erős pozitív kapcsolatban állt az önkéntesség gyakorisá-
gával.

A következő tanulmány, amelyet Amerikában végeztek részt vevő megfigyeléses 
vizsgálatban, arra a kérdésre kereste a választ, hogy az önkéntesség szélesíti-e a polgá-
rok látókörét, és erősíti-e a politikába való bekapcsolódásukat. Az az érdekes eredmény 
született, hogy a demokrácia hatása az önkéntességre erősebb, mint az önkéntesség 
hatása a demokráciára. 

A	társadalmi	tőke	növelése
A TÁRKI társadalomkutatási intézet 2005 novemberében a társadalmi tőke növelésének 
lehetőségeiről adott ki egy tanulmányt (Füzér, 2005), melyben hazai és nemzetközi 
példákon igyekszik bemutatni a lehetséges irányokat. 

De miért is olyan fontos a társadalmi tőke? A tanulmány megfogalmazása szerint:  
„A társadalmi tőke szegény országban a fejlődés záloga, gazdag országban a gazda-
godás negatív hatásainak ellenszere, jóléti gazdaságban az állam egy lehetséges 
helyettesítője, piaci gazdaságban a tranzakciók hatékonyságát fokozó intézmény, az 
USA-ban a terrorizmus és a természeti katasztrófák okozta társadalmi sokkok elle-
ni védelem eszköze, poszt-szocializmusban az újraépítendő civil társadalom alapkö-
ve” (25).

A társadalmi tőke definiálásához a Világbank háromféle megközelítését alkalmaz. 
Szűken értelmezve a társadalmi tőke az emberek adott közösségen belüli kapcsolatait 
és a közösség által elismert normáit jelenti, melyek csoportkohéziót és identitást terem-
tenek. Tágabb értelemben a társadalmi tőke a csoportokon belüli és a csoportok közöt-
ti kapcsolatokat is jelenti. Legmegengedőbb használata pedig a társadalmi, politikai 
környezetet is magában foglalja, vagyis a kapcsolatokon és a bizalmon kívül a normák, 
a hagyományok, a szokások is a társadalmi tőke részét képezik. Tehát általánosságban 
elmondható, hogy a Világbank számára társadalmi tőke minden olyan kulturális elem, 
amely a gazdasági növekedésre hatást gyakorol. Láthatjuk, hogy a társadalmi tőke je-
lentősége nem elhanyagolható. Forrása lehet a család, a közösség, az etnikai csoport, a 
civil társadalom, számos gazdasági vállalkozás, a közszféra, a nemi szerepek és az ok-
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tatás világa. A társadalmi tőke képződésének alapja a család, mivel itt alakulnak ki a 
kapcsolatépítés mintái, a gyermek itt tanulja meg, mennyire bízhat a társadalom csalá-
don kívüli tagjaiban. Az etnikai csoportok maguk is a társadalmi tőke jelentős forrásai 
lehetnek, de szerepük azért is fontos, mert erősítik a rokoni kapcsolatokat, amelyek 
például egy vállalkozás beindítása során értékes erőforrást jelenthetnek. A közszféra 
és a gazdasági vállalkozások esetén az erős informális kapcsolatok és a szervezeten 
belüli bizalom csökkenthetik a tranzakciós költségeket, ezáltal növelve a produktivitást. 
A társadalmi tőke azonban nem csupán a szervezeten belül, hanem a szervezetek között 
is jelentős hatású. A gazdasági vállalkozások esetében a bizalom jelenti az alapját min-
denféle együttműködésnek. A közszféra esetében pedig a lakosság bizalma a helyi prob-
lémák iránti érzékenységet, a hatalom iránti erősebb elkötelezettséget és erősebb sza-
bálykövetést eredményez. Persze emellett fontosak a különböző szektorok közötti 
kapcsolatok is, hiszen az állam, a civil társadalom és a piaci szereplők együtt tudják 
leghatékonyabban elérni a közös célokat.

A Világbank elsődleges célja a nyomor és a szegénység csökkentése. Ezért projektjeit 
elsősorban a harmadik világban és Latin-Amerikában valósítja meg. A projekt eredmé-
nyeképpen a részt vevő falvakban utak létesültek, javult a víz- és az áramellátás, iskola és 
egészségügyi intézmények épültek. Érdekesség, hogy az építési költségek 25-30%-kal 
voltak alacsonyabbak, mint a szokásos módon, a nemzeti kormányzaton keresztül szerve-
zett építkezések költségei. A projektek munkalehetőségeket is teremtettek. Ez is bizonyít-
ja, hogy a kommunikáció és a közös munka során erősödnek a személyes és intézményes 
kapcsolatok, olyan új tudást szereznek a résztvevők, amelyek kiegészíthetik a már meglé-
vő természeti és humán erőforrásokat. Továbbá segíthetik az önszerveződés erősödését, 
ily módon hozzájárulva a gazdasági erőforrások hatékonyabb felhasználásához.

A fejlesztési projektekben a társadalmi tőke kétféle módon jelenik meg. Egyrészt a 
fejlesztést segítő, a helyi közösségben már jelenlévő elemként, másrészt a fejlesztés egyik 
céljaként. A Világbank szerint a nyomor sújtotta területeken vagy közösségekben erős a 
társadalmi tőke, hiszen a kapcsolatok és a szolidaritás rendkívül fontosak a mindennapi 
túlélés érdekében. A kölcsönös segítség nagyon gyakori a szegény csoportokban. Az ilyen 
jellegű kapcsolati tőkét és összetartást fel lehet használni a közösség kollektív cselek-
vésre való mozgósításában (például az építkezésekhez). Szintén hagyományosan erős a 
kapcsolat az etnikai csoportokon belül. Az eleve meglévő, összetartó jellegű társadalmi 
tőke azonban önmagában nem elég a szegénység felszámolásához, ugyanis az ilyen cso-
portok hozzáférése a közszolgáltatásokhoz és az információhoz általában nagyon rossz. 

A városokon belül viszont általában alacsonyabb fokú szolidaritás figyelhető meg a na-
gyobb méretű és lazább társadalmi csoportszerkezet, illetve az individuálisabb életvitel 
miatt. Míg a szegény csoportok esetében azt kell megoldani, hogy valamilyen módon hoz-
záférjenek a közjavakhoz, addig a városokban a csoporton belüli szolidaritást és az egyes 
csoportok közötti kapcsolatokat kell erősíteni. A gazdagabb és a szegényebb csoportok, 
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vagy a társadalom és a közigazgatás szervei közötti kapcsolatok erősítése vezethet a ja-
vakhoz való hozzáférés biztosításához, a közösségben rejlő erőforrások mozgósításához.

A munkahely és a társadalmi tőke kapcsolatáról az mondható el, hogy a munkahely-
nek kettős hatása van a társadalmi tőkére: egyrészt új kapcsolatok jönnek létre a kollé-
gákkal, munkahelyi közösségek alakulnak, szervezetek jönnek létre. Másrészt egyre 
többen érzik azt, hogy a munkahely megfosztja őket a családtól, a barátoktól és a magán-
élettől. A munkahely három módon válhat mégis a társadalmi tőke bázisává. Egyrészt 
mint közösség: a munkahelyen stabil, hosszú távú kapcsolatok alakulhatnak ki. Másrészt 
mint hálózat: a munkahelyi kapcsolatok a munkahelyen kívül is hatnak. A munkahely 
fontos forrása az önkéntes munkának, ugyanis minden tizedik önkéntes a munkahelyen 
rekrutálódik. Harmadrészt mint közösségi intézmény lehet társadalmi bázis: sok cég 
támogat helyi közösségeket, kezdeményezéseket. Némelyikük pénzt ad, mások irodát, 
infrastruktúrát. Vannak cégek, amelyek fizetett szabadnapot adnak a dolgozóiknak 
azért, hogy önkéntes munkát végezhessenek nonprofit szervezeteknek, vagy hogy vi-
gyázhassanak a gyermekeikre vagy szüleikre, mivel felismerték, hogy a stresszes, mun-
kahelyen kívüli gondok miatt ideges munkavállaló nem produktív.

Tagadhatatlan tehát, hogy az önkéntes munkának jelentős a társadalmi tőkét növelő 
szerepe. Szinte valamennyi nemzeti fejlesztési tanulmányban megtalálható a család, a 
helyi közösség, a civil társadalom különböző formában történő támogatásának szüksé-
gessége. A konkrét megoldási javaslatok között is vannak igen hasonlóak. Ilyenek pél-
dául az önkéntes munka iránti kereslet elősegítése, az önkéntes munkára való készség 
kialakulásának fejlesztése, illetve társadalmi megbecsültségének támogatása.

Összefoglalás
Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált kutatások alapján egy tipikus európai ön-
kéntes magasan iskolázott, gazdaságilag aktív, gyermekes családban élő felnőtt, akit 
erős politikai érdeklődés jellemez. Fontos megállapítás, hogy az önkéntességet kizárólag 
az adott ország történelmi, kulturális, politikai és társadalmi kontextusában érdemes 
vizsgálni. Ugyanis a fejlett, demokratikus hagyományokkal bíró államokban lényegesen 
nagyobb a szervezeti önkéntesség jelentősége. Ezért körültekintőnek kell lenni az ön-
kéntesség mérésében, mert az alkalmazott definíciók és módszertan is befolyásolják a 
végeredményt. Lényeges például, hogy egy adott kutatás csak a szervezeti, vagy a szer-
vezeten kívüli önkéntességet vizsgálja-e. Magyarországon egyébként a szervezeten 
kívüli időadományozás a legelterjedtebb, és a legfőbb motiváció az ilyen tevékenységek-
re a szolidaritás érzése.

Fontos figyelembe venni, hogy az önkéntesség bizonyos szintű emberi, kulturális és 
társadalmi tőkét követel meg az egyéntől, ugyanakkor vissza is hat a cselekvőre, így 
növelheti a rendelkezésére álló tőkeállományát. Emellett az egyén önkéntes tevékeny-
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ségének a helyi közösségre és a társadalomra is továbbgyűrűző hatásai lehetnek. Ezek 
a tényezők tehát kölcsönösen és leginkább pozitívan hatnak egymásra. Ez abban látha-
tó, hogy elsősorban azok kötődnek szervezetekhez, akiknek a társadalmon belül egyéb-
ként is erős kapcsolataik vannak. Ők ezáltal még több szállal kapcsolódnak a társadalom 
hálózatához. Ezzel szemben a gyengébb kapcsolódással rendelkezők száma a jótékony-
kodók és az önkéntes tevékenységet vállalók körében is alacsonynak mondható. Pedig 
a széles körű, különböző társadalmi rétegek részvételével zajló adományozás és önkén-
tes tevékenység ideális esetben olyan közösségépítő erő lehetne, amely által éppen a 
társadalom peremén élők bevonásával valódi társadalmi integrációra nyílna lehetőség. 

Ennek a folyamatnak egy lehetséges elindítója a már több országban alkalmazott 
iskolai közösségi szolgálat. Ez a fiatalok önkéntesség iránti motivációját hivatott erősí-
teni, ugyanis a társadalom és az egyén számára is előnyös, ha már a közoktatásban el-
kezdődik a diákok motiválása az aktív társadalmi szerepvállalásra. A közösségi szolgá-
lat célja elsősorban nem maga az elvégzett munka hasznossága, hanem azon keresztül 
a fiatalok személyiségének fejlesztése. Olyan segítő magatartás és szociális érzékenység 
kialakítása, amely a saját élményeiken és tapasztalataikon alapul, ezáltal az értékrend-
be épülve idővel tartós attitűddé válhat. A középiskolai közösségi szolgálat, illetve a 
felsőoktatásban kreditért végzett önkéntes munka összességében nem tekinthető igazi 
önkéntességnek – hiszen kötelező, illetve közvetlen előnyszerzés társul hozzá, ami nem 
fér bele az önkéntesség általános definíciójába –, de mindenképpen növeli a későbbi, 
„valódi” önkéntesség esélyét. A korábban említett pozitív hatásokon túl még azért is 
előnyös a fiatalok ilyen irányú nevelése, mert az önkéntesség tekintetében arra jutottak, 
hogy ahol erősebb a civil aktivitási szint, ott a társadalmi normák és a kapcsolati tőke 
is magasabban értékelt.

Az öndetermináció elmélete hozzájárulhat annak megértéséhez, hogy az önkéntes 
munka hogyan marad fenn akár hosszabb távon is. Az önkéntesség a jó célért végzett 
munka örömét jelentheti az önkéntes számára. A tevékenység során megélt öndetermi-
nációhoz kapcsolódó pozitív érzelmek pedig fenntartják ezt a viselkedést. Az önkéntes-
ség motivációi lehetnek belső indíttatású, egyéni személyiségjellemzők, de külső indít-
tatásúak is. Tehát altruista és egoista motivációk egyaránt eredményezhetik az 
önkéntes tevékenységet. Az értékek össztársadalmi szinten is hatnak az önkéntességre, 
az önkéntesség pedig visszahat a társadalomban érvényesülő értékekre, tehát erősíthe-
ti a demokráciát. Az önkéntesség eszerint tehát nemcsak önkéntes választás vagy spon-
tán altruizmus következménye, hanem befolyásolják a szélesebb társadalmi és intéz-
ményrendszeri hatások is. Amerikában végzett vizsgálatokban az az eredmény született, 
miszerint a demokrácia hatása az önkéntességre erősebb, mint az önkéntesség hatása 
a demokráciára.

Ezen tények tudatában már senki sem legyinthet lekicsinylően az önkéntességre, 
hiszen számos alkalommal bebizonyosodott, hogy végső soron társadalomformáló 
hatású.
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Nagy Gabriella

A	KÜLÖNBÖZŐSÉG	MINT		
ÉRTÉKFORRÁS	–	FÉRFINAK		
ÉS	NŐNEK	TEREMTVE

A dolgozat a nemek közti különbségek témakörét járja körül. Először ezen eltérések forrá-
sát, a teremtést és a bibliai nő- és férfiképet, majd azok genetikai, biológiai (agyi fejlődés, 
észlelés, hormonok) hátterét vizsgálja. Ezt követően a viselkedésben megmutatkozó sajá-
tosságokat veszi számba (hierarchikus szerveződés, agresszió, empátia, kommunikáció, 
alkalmazkodás, gondolkodási stílus), és röviden kitér a környezet és a nevelés hatásaira is 
(nemi szerepek, jutalmazás-büntetés, identifikáció). Végezetül a téma közéleti vonatkozá-
saként tárgyalja a gyes, a nemek közötti bérrés és az oktatás releváns aspektusait.

Kulcsszavak: nemi különbségek és forrásaik, egyenjogúság, engedelmesség, verbali-
záció, térbeli orientáció, dominancia, empátia, nemi szerepek.

Bevezetés
Az egyik barátnőm kiskorában kapott egy szétszerelhető játékautót az édesanyjától. 
Azért, hogy ne mindig csak babákkal játsszon. Nagy örömmel fogadta az újdonságot, a 
kocsit gyorsan darabjaira is szedte, ahogyan kell, majd keresett egy nagy edényt, bele-
borította az apró alkatrészeket és nekiállt… megfőzni őket. Miért? Mert kislány volt, és 
kislányként is viselkedett.

Különösen megtetszett ez a történet, mert tökéletesen példázza azt, amiről a követ-
kezőkben írni szeretnék, méghozzá hogy a fiúk és lányok, majd később a férfiak és nők 
igenis különböznek. Nem is kicsit. És tehetünk úgy, mintha ez nem lenne igaz, próbál-
hatunk ellenében cselekedni, de véleményem szerint sokkal célravezetőbb elfogadni és 
megérteni ezt az egyszerű, ősidők óta velünk és bennünk élő alapigazságot. 

Nyilvánvaló, hogy nem csak engem foglalkoztat a nemi különbségek témaköre. Átszö-
vi a mindennapjainkat, egészen gyermekkorunktól kezdve. Az unokahúgom csillogó 
rózsaszín ruhát választ magának, mert az lányos, az unokaöcsémnek pedig esze ágában 
sincs foci helyett papás-mamást játszani. Anyukám nem érti, hogy nem találja apukám 
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a polcon a könyvet, mikor az ott hever a szeme előtt, és azt sem, mégis hogyan láthatja 
az inget kéknek, amikor az türkizzöld. A nagypapámat soha nem hallottam a lelki élete 
mélységeiről nyilatkozni, nagymamámmal ellenben kiválóan lehetett órák hosszán át 
beszélgetni, méghozzá csak magunkról. Miért? Remélem, az oldalak végére érve az ol-
vasó számára is világossá válik majd.

Mivel a tudomány tárgya legtöbb esetben a valóság, a legkülönfélébb területeken 
igyekeznek azonosítani a fönti különbségeket, sőt igen gyakori, hogy a kutatások során 
a nemet mint csoportosító változót alkalmazzák. Az így született tudományos eredmé-
nyek pedig sok esetben közelebb visznek hétköznapi tapasztalataink megértéséhez. Ez 
a dolgozat négy oldalról igyekszik megvilágítani a témakört, melyek a következők: 
teológia, élet- és viselkedéstan, valamint a nevelés szerepe. Befejezésként a leírtak köz-
életi vonatkozásáról is ejtek néhány szót.

Természetesen, ahogy mindig mindennel kapcsolatban: itt is léteznek kivételek. Nem 
minden nő viselkedik úgy, mint a női populáció átlagos tagja, és ez a férfiakra nézve is 
igaz. Egy fajhoz tartozunk, és bár vannak tagadhatatlan közös vonásaink, észszerűnek 
tűnik a különbségtétel „nőies” és „férfias” között az élet számos területén. Éppen ezért 
érdemes minden itt tett megállapítást úgy szemlélni, mint ami nem „bedobozol”, hanem 
egy széles skála mentén csoportokat alakít. Ugyan a megírás idején sok helyen vita tár-
gyát képezi maga a nő és férfi kategóriák létjogosultsága is, nekem jelen esetben nem 
célom az e diskurzusban való részvétel, és a dolgozat során végig alapvetőnek és kizá-
rólagosnak tekintem a nemek ezen elkülönítését.

Végül pedig: a szakirodalom tanulmányozása során arra kellett ráébrednem, hogy ma 
sincs még a birtokunkban minden válasz magunkat illetően. Vannak hipotéziseink, sej-
téseink, konkrét magyarázataink és bizonyított tényeink is, ám teljességében talán soha 
nem érthetjük meg Isten képmásának működését. Mégis bízom benne, hogy a következő 
áttekintés hasznos információkkal szolgál majd mindazok számára, akik olvassák. 

Teológia
Az ember egyéni életével foglalkozó írások legnagyobb számban két forrását különböz-
tetik meg a személyiség alakulásának: a biológiát és a környezetet. Ugyanez a tendencia 
tapasztalható a nemi különbségeket érintő szakirodalom terén is. Néhány szerző a ge-
netika, azon belül is a hormonok, az agyi érés döntő szerepét látja a háttérben, mások a 
nevelés, a szocializáció, a külső ingerek befolyását gondolják dominánsnak, a legtöbben 
azonban belátják, hogy mind a kettő egyaránt hat ránk, és egymástól nem elválasztha-
tóan, sokkal inkább kölcsönhatásban érvényesülnek. A nemi különbségek tanulmányo-
zása során azonban úgy tapasztaltam, hogy ez a kettőség erősen hiányos. Mind a bioló-
giai, mind pedig a neveltetésben kirajzolódó eltérések felszíni tényezők csupán, s 
mögöttük rejlik az, amely végső soron minden azonosítható különbséget indukál. Ez 
pedig nem más, mint maga a teremtés. Egyetértek Elisabeth Elliot azon állításával, mi-
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szerint „ha valóban meg akarjuk tudni, mit jelent nőnek lenni, attól kell megkérdeznünk, 
aki megteremtette”.1 És ez mindkét nemre érvényes állítás.

Mózes első könyvében arról olvasunk: „Megteremtette tehát Isten az embert a maga 
képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá terem-
tette őket” (1Móz 1, 28). E kijelentésből joggal következtethetünk arra, hogy Isten 
visszatükrözéséhez mindkét nemre szükség van, s mint ilyen, Istenben magában is 
azonosíthatók női attribútumok. E gondolat irodalmi példája a népszerű A viskó2 című 
regény, mely a Szentháromság két alakját is (az Atyát és a Szentlelket) női szereplőként 
jeleníti meg. Igaz lehet ugyan, hogy Istennek van anyai arca, női oldala is – a Lét teljes-
ségeként ő az anyaság és a nőiség elsődleges mintája –, ám ez nem az emberi nemiség 
megfelelője, sokkal inkább lelki vonásként értelmezhető.3 És bár vannak az Igében uta-
lások Isten anyai vonására (Ézs 42,14; Ézs 66,13; Mt 23,37), nem elhanyagolható a tény, 
hogy a Szentírásban a ráutaló képvilág, névmások és elnevezések túlnyomórészt hím-
neműek, ráadásul Jézus is Atyának hívja őt.4 Hiába volt tehát szükség férfira és nőre 
Isten képmásának kifejezésére, hogy pontosan mi köze van a nemiségnek Isten képéhez, 
azt nem tudjuk pontosan.5 A látszólagos ellentmondás talán abból fakad, hogy a mi em-
beri kategóriánkat próbáljuk ráerőltetni a mindenható Istenre, aki azonban semmiképp 
sem képmása az embernek6 (KEK 370)! A Katolikus Egyház Katekizmusa kimondja, hogy 
Isten tiszta szellem, akinek nincs neme7 (KEK 370). 

Létezik egy felfogás, miszerint a nő és a férfi egymás kiegészítései, ezért szükségsze-
rűen rászorulnak egymásra, és önmagukban nem lehetnek teljesek. A görög mitológia 
például férfi–nő kapcsolatát a következőképpen magyarázza: kezdetben nem léteztek 
nemek, az ember egyetlen egészként, mintegy androgünként élt. Az istenek azonban – 
veszélyeztetve érezvén magukat ezektől a hatalmasoktól – középen kettévágták az 
embert, férfivá és nővé szakítva szét őket. A történet vége szerint azóta is mindenkiben 
él a leküzdhetetlen vágy, hogy rátaláljon „másik felére”.8 A Biblia álláspontja azonban 
ettől eltérő. Az világos, hogy „nem jó az embernek egyedül”, és azt sem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy az isteni parancs betöltésére – „sokasodjatok és töltsétek be az 
egész földet” – sem férfi, sem nő nem képes a másik nélkül.9 Sőt, kettejük viszonyában 

1 Elliot, Elisabeth: Nőnek születtél. Gondolatok a nőiességről Valerie-nek, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió 
Alapítvány, 2017, 14.
2 Wm. young, Paul: A viskó – ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal, Szombathely, Immanuel 
Alapítvány, 2009.
3 Cselényi István Gábor: Isten anyai arca. Egy hipotézis nyomában, Budapest, Magyarországi Aquinói Szent 
Tamás Társaság, 2016, 6–7, 167. 
4 Elliot, Elisabeth: Gondolatok a férfiakról, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány, 1998, 46–48. 
5 Uo., 16. 
6 A Katolikus Egyház katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Budapest, Szent István Társulat, 2002.
7 A Katolikus Egyház katekizmusa
8 Gungor, Mark: Férfiagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban!, Budapest, Harmat Kiadó, 2020, 24. 
9 Gungor, Mark: Gondolatok a férfiakról, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány, 1998, 17. 
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ideális esetben nagy titok tükröződik: Krisztus és az Egyház kapcsolata (Ef 5,21–32). 
Mindezek ellenére téves az az elképzelés, hogy „Isten mindegyiküket csak fél, tökéletlen 
embernek alkotta volna”10 (KEK 372).

Az tehát világos, hogy önálló, teljes értékű létezők vagyunk, kapcsolatra teremtve. De 
vajon ez az állítás mennyiben azonos a nemek közötti egyenlőség elképzelésével? E 
kérdés vizsgálatához mindenekelőtt szükség van az egyenlőséghez kapcsolódó egyen-
rangúság és egyenjogúság fogalmak elkülönítésére. Az első ugyanis értékítélettől függ, 
a második azonban jogi probléma.11 Az bizonyos, hogy Isten tökéletes egyenlőségben 
képzelte el a férfit és nőt12 (KEK 369), ez azonban meglátásom szerint az értékünkre 
vonatkozik, és nem zárja ki az isteni elhivatásban meghatározott különbségeket, melyek 
természetszerűleg magukkal hozzák a kötelezettségbeli – ha úgy tetszik, ezzel együtt 
jogi – eltéréseket is. Elliot13 arról ír könyvében, hogy Isten egyenlőnek teremtett minket, 
egyetlen részletet kivéve, ez pedig maga a nemiség. Ha erre csak mint biológiai különb-
ségre tekintünk, tévúton járunk, hiszen a nemiség misztérium, valami magasztosabb 
kifejeződése, transzcendens tartalommal bír, elhívásunkat foglalja magában. Milyen 
szerep jutott hát nekünk? Ádámnak a kezdeményezés, a vezetés és a felelősségvállalás 
esett részül, míg Éva a befogadásra, a válaszadásra lett elhívva. Ha jobban belegondolunk, 
még a szerveink is azt hirdetik, hogy kezdeményezésre és befogadásra lettünk megfor-
málva. Ebből a szempontból vizsgálva a bűnbeeséskor tulajdonképpen nem más történt, 
mint szerepcsere. Éva magára vállalta a kezdeményezést, Ádám pedig elhárítva magáról 
a neki szánt felelősséget, Isten számonkérésére így felelt: „Az asszony adott a fáról, akit 
mellém rendeltél, azért ettem” (1Móz 3,13). 

Arról csak elképzeléseim vannak, hogy a bűnbeesés előtt ezeket a szerepköröket 
hogyan töltötték be az első emberek, abban a világban azonban, amit én ismerek, akkor 
tudnak a leginkább megvalósulni, ha férfi és nő kölcsönösen elfogadják annak feltétel-
rendszerét is: a sorrendet. A teremtésben is meghatározott rendről olvasunk: Isten 
először Ádámot teremtette meg, majd – mivel nem talált hozzá illő segítőtársat – meg-
alkotta Évát. A nő a férfiból teremtetett, az ő számára és örömére. Tisztában vagyok 
vele, hogy a nemek közötti hierarchia napjainkban nem népszerű álláspont, és meg is 
értem, hogy miért, ez azonban nem változtat az érvényességén. Az talán elméleti érve-
léssel és gyakorlati tapasztalatok felsorakoztatásával is védhető álláspont, miszerint 
minden jól működtetett rendszer elemi összetevője, hogy a benne részt vevők között 
fennálljon egy világos rend. Pál apostol az efézusiaknak írt levelében (Efezus 5, 21–32) 
világosan körülírja, mi az asszony és mi a férj rendelt feladata, és amíg a férfiakat arra 
inti, hogy úgy szeressék feleségüket, mint önmagukat, a nőknek az engedelmességet írja 

10 A Katolikus Egyház katekizmusa
11 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 8.
12 A Katolikus Egyház katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Budapest, Szent István Társulat, 2002.
13 Elliot, Elisabeth: Gondolatok a férfiakról, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány, 1998, 14–15, 53. 
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elő. Kettejük kapcsolata Krisztus és az Egyház viszonyát hivatott tükrözni: az asszony 
tehát alá van rendelve férjének, a „fejnek”.  

Mindez sokakból talán felháborodást vált ki, mondhatni, természetesen, hiszen a 
hatalom iránti ellenállás tagadhatatlanul bennünk él.14 Miért? Talán azért, mert a mi 
felfogásunkban a hatalom előjog, amit ki kell érdemelni, nem jár pusztán alanyi jogon. 
Meg azért is, mert a hatalommal számos módon vissza lehet élni, és vannak jónéhányan, 
akik meg is tették a történelem során. Az is lehet, hogy a hierarchia a mi felfogásunkban 
egyben értékbeli rangsort is jelent. Meg hát a kötelezően előírt elvárások ritkán szoktak 
nagy sikert aratni. Csakhogy: a hatalom nem kiváltságok, uralkodás vagy kivételezés, 
hanem a vezetés végett van,15 és úgy tűnik, nem kérdéses, hogy a házasságban ez melyik 
felet illeti meg. Az elnyomó rendszerek, diktatúrák, egy-egy despota rendkívül messze 
állnak a Bibliában lefektetett elképzeléstől. És az is sajnálatos, hogy hívő körökben elő-
fordul a felelőtlen férjek védelmezése a nők kötelező engedelmességére hivatkozva.16 
Eredetileg azonban a vezetés önfeladással jár, a másik szolgálatáról szól, és nem önma-
gáért való. Jézusról azt olvassuk: „amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsák-
mánynak azt, hogy Istennel egyenlő […]. És amikor emberi formában volt, megalázta 
magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig” (Fil 2,6–8). Jézus pedig 
nem gyengeségből, félelemből vagy parancsszóra választotta az alárendelődést, „saját 
akaratának az erejével akarta az Atya akaratát tenni”.17 A hierarchia és az engedel-
messég tehát eredetileg nem jelent egyet a felek közötti egyenlőtlenséggel és nem ér-
tékbeli különbségekre épül! Az evangéliumokban olvashatunk arról, hogyan viszonyult 
Jézus a nőkhöz, magatartása alátámasztja a férfi és asszony Isten előtti egyenlőségét. 
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy különböző feladatokat szán nekik: „az Ószövetségben 
ugyanis, hogy népe történetébe beavatkozzék, Isten asszonyokhoz fordult, mint példá-
ul Sámuel vagy Sámson anyjához; de hogy szövetséget kössön az emberi nemmel, ahhoz 
kizárólag férfiakhoz fordult: Noéhoz, Ábrahámhoz, Mózeshoz”.18 Mindezek ellenére a 
mi bűnös világunkban valóban messze állunk ettől az elénk állított ideális képtől, és ez 
egészen a kezdetektől így is van, a kiűzetéskor büntetésként hangzik el: „vágyakozni 
fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad” (1Móz 3,17). Hívő emberként azonban – 
számolva tökéletlenségünkkel, minden ellenpélda, rossz tapasztalat és kedvezőtlen 
várakozás ellenére – feladatunk, hogy kapott elhívásunkat teljesítsük, és egymást társ-

14 Elliot, Elisabeth: Nőnek születtél. Gondolatok a nőiességről Valerie-nek, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió 
Alapítvány, 2017, 129. 
15 Elliot, Elisabeth: Gondolatok a férfiakról, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány, 1998, 104–106.
16 Gungor, Mark: Férfiagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban!, Budapest, Harmat Kiadó, 2020, 
108. 
17 Elliot, Elisabeth: Nőnek születtél. Gondolatok a nőiességről Valerie-nek, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió 
Alapítvány, 2017, 98.
18 II. János Pál pápa: Mulieris Dignitatem, II. János Pál pápa apostoli levele a nő méltóságáról és hivatá-
sáról. 1988. augusztus 15. https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=91#MD6 (Letöltés ideje: 2022. 06. 
22.)
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ként segítve töltsük be saját szerepeinket. Nem a másikra nézve, hanem Annak való 
engedelmességből, aki bennünket kitalált. A férfi engedelmessége ugyanis abban áll, 
hogy Isten akaratát keresve vállalja vezető szerepét, míg a nő Isten iránti engedelmes-
ségből a férjének engedelmeskedik.19 A másikkal való egységben pedig – mely pont 
különbözőségeink által valósulhat meg – istenképűségünk mutatkozik meg. Hiszen nem 
csupán egyénként, hanem személyek közösségén keresztül is tükrözzük az istenarcot:20 
egymással való közösségünk által a szentháromságos szeretetközösség földi, analóg 
másaivá válhatunk. Éppen ezért: egy kezdeményező, felelősségvállaló, önfeláldozó férfi 
és egy válaszkész, engedelmes, alkalmazkodó nő kapcsolata igenis működőképes, és 
nem idejétmúlt elképzelés! Hogy mennyire így van, azt a következő fejezetekben igyek-
szem be is mutatni.

Élettan
Férfi és nő közötti különbségekről beszélve a biológiai eltérések a legkevésbé kétségbe 
vonhatók. Hiszen egyértelmű, látható nyomait viseljük magunkon a nemiségünknek! 
Valóban úgy tűnik, hogy a test a lélek fizikai hordozójaként valami magasztos célnak 
megfelelve veszi fel pontosan azt a formát, amit. A fiúk – már újszülöttként is – maga-
sabbak és súlyosabbak, mint a lányok; több az izomszövetük, és hosszabb az alkarjuk. 
A nők végtagjai rövidebbek, testük több zsírszövetet tartalmaz, és medencéjük formája, 
valamint elhelyezkedése is eltér.21 A szemmel látható különbségeken túl mára megannyi 
érdekességet fedeztek fel a belső működésünkkel kapcsolatban is.

Kezdjük egészen az elején! Nemünket a 23. kromoszómapárunk határozza meg. Tu-
lajdonképpen az apától függ, hogy végül fiú- vagy lánygyermek jön a világra, ugyanis a 
petesejtből származó X kromoszóma állandó. Ha a spermiumból mellé társuló másik 
kromoszóma hasonló – azaz X –, akkor lány, ha más formájú, és kisebb – azaz y –, akkor 
fiú fog születni.22 Statisztikai szempontból rizikósabb fiúnak foganni: esetükben gyako-
ribb a spontán vetélés, a szülés körüli komplikációk, a gyermekbetegségek okozta halá-
lozás, ráadásul a születéskor várható élettartamuk is alacsonyabb. Ezért lehetséges az, 
hogy bár 20-25%-kal több fiú fogan meg, mint lány, a 25-30. életévre a nemi arány ki-
egyenlítődik, 60 év felett pedig már a nők jutnak számbeli fölényhez.23 

19 Elliot, Elisabeth: Gondolatok a férfiakról, Budapest, „JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány, 1998, 75–77.
20 Northrop, M. Anastasia: A Test Teológiája – egy rövid összefoglaló, é. n. [2022. 05. 31.] https://www.
testteo.hu/testunk/mi-a-test-teologiaja-/ (Utolsó letöltés: 2022. 05. 31.)
21 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 16–19. 
22 Uo., 12–15. 
23 Uo., 27–32. 
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1987-ben Doreen Kimura felvetette az elképzelést, miszerint a két nem agyának kü-
lönböznie kéne egymástól.24 Ma már tudjuk, hogy ez így igaz. A férfiak agyszövetének 
tömege száz grammal nehezebb, és 4 milliárddal több agysejttel rendelkeznek, ők a 
„fókuszált figyelem gladiátorai”. Nyugalmi állapotban képesek agyuk elektromos tevé-
kenységének 70%-át leállítani. A női agysejtek között több a dendritkapcsolat, sokkal 
könnyebb a különböző forrásból érkező ingerek befogadása, és úgy tűnik, agyukat fo-
lyamatos munka jellemzi: az elektromos tevékenység 90%-a fennmarad még nyugalmi 
állapotban is!25 Az intelligencia mértékét illetően ugyan nincsenek különbségek a nemek 
tekintetében – bár a férfi népesség nagyobb szórást mutat: közöttük találhatóak a leg-
alacsonyabb és legmagasabb IQ-ponttal rendelkező egyének is26–, mégis más-más rész-
területek kerülnek előtérbe. Agyféltekéink differenciált működést mutatnak: a bal oldal 
a szóbeliségért felel, míg a jobb a vizuális, térbeli tájékozódás otthona. Születés után az 
agykéreg még egységesen lát el minden feladatot, idővel azonban a féltekék laterizálód-
nak, és elkezdenek sajátos funkciókat betölteni. Mivel az érés folyamata és módja ne-
menként eltérő mintázatot mutat, a laterizáltság alakulása sem azonos. A fiúknál a jobb 
agyfélteke oldaláról indul az érés, jellemzően a lányokénál később. Idővel a bal agyfél-
tekéjük felhagy az orientációs képességek ellátásával, és teljes egészében átadja a fela-
datot a jobb oldalnak, ő pedig kizárólagosan a verbalitásért felel. Nem nehéz kitalálni, 
de a férfiak főként jobb oldali gondolkodók. A lányok ezzel szemben hamarabb és gyor-
sabban, a bal félteke irányából érnek. Ugyan a szóbeliség irányítása esetükben is a bal 
oldalé, az érés gyors lefolyása miatt a jobb agyféltekének nincs ideje a verbalitás kiikta-
tására, s ezzel egyidejűleg a térbeli, tájékozódási funkciók teljes körű átvétele is meghi-
úsul. Náluk tehát a laterizálódás elakad – verbalitásuk bilaterális –, és összességében a 
bal agyfélteke dominanciája figyelhető meg.27 Egyszerűen mondva: a nők a szóbeliségben, 
a férfiak az orientációban erősek. Mindez megmagyarázza, miért kezd hamarabb be-
szélni a lánygyermek, és miért találja könnyebbnek a kisfiú a célba dobást vagy később 
az autóval való parkolást. 

Érdekes, hogy mivel a retinákban található színdetektorok kifejlődéséért az X kro-
moszóma felel, nőként lehetőségünk van a teljes színpaletta befogadására. Szélesebb a 
perifériás vizuális észlelésünk, s ugyanígy a hallásunk, a szaglásunk is. Azaz több színt 
látunk, és érzékelésünk kevésbé fókuszált.28 Ezért van az, hogy az anya a káosz közepén 

24 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest, Osiris Kiadó, 
2006, 18. 
25 Gungor, Mark: Férfiagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban!, Budapest, Harmat Kiadó, 2020, 
57–60. 
26 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 69. 
27 Uo., 23–26. 
28 Gungor, Mark: Férfiagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban!, Budapest, Harmat Kiadó, 2020, 59, 
65–66. 
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is könnyedén kiszúrja, hol a távirányító, vagy hogy a legnagyobb zajban is meghallja, ha 
csöng a telefon. 

A nemi szerv és a férfias alkat kialakulásáért felelős androgén hormonok termelődé-
se már a magzati élet hatodik hetében beindul.29 Ezek között különösen fontos szerepet 
tölt be a tesztoszteron, mely kihat az agy és a test fejlődésére, valamint a viselkedésre 
is.30 Egy kísérlet során nőstény patkányokba fecskendeztek tesztoszteront, amelyek a 
hormon hatására jobban teljesítettek a labirintusból való kijutás tesztjén. Javult tehát a 
térbeli rendszerezésük, mely a korábban tárgyaltak szerint általában a férfiak erőssége.31 
A hormont azonban leggyakrabban az agresszióval kapcsolatban említi az irodalom, 
méghozzá annak okozójaként tartja számon. Ha nem is ilyen egyszerű a magyarázat, 
annyi bizonyos, hogy a férfihormon és az agresszió kapcsolatban állnak egymással. 
Ennek bizonyítására egy vizsgálatban csecsemők magzati tesztoszteronszintjét hason-
lították össze későbbi viselkedésükkel: minél alacsonyabb mértékben tartalmazta vérük 
a hormont, annál nagyobb szókinccsel rendelkeztek a kicsik, és annál tovább tartották 
a szemkontaktust az édesanyjukkal.32 Ez utóbbiak a lányokra jellemzőek, és az empá - 
tiás készségre utalnak, melynek magas foka ellehetetleníti a közvetlen agresszió meg-
nyilatkozását.33 Még mielőtt sajnálkozni kezdenénk afelett, hogy az agresszió – melyet 
alapvető agyi területek aktivitása eredményez, velünk született, ősi viselkedés –, tekint-
ve genetikai alapját, szocializáció útján is kiirthatatlan marad, hadd nyugtassam meg 
az olvasót! Először is a tesztoszteronszint a környezet függvényében mindenféle mani-
puláció nélkül képes megváltozni. Azt nem tudjuk pontosan, hogy melyik az előidéző, és 
melyik a következmény, de annyit bizton állíthatunk, hogy nem függetlenek egymástól.34 
Másrészt hadd idézzem Jordan Petersont, aki szerint ez egy szükséges, hasznos és érté-
kes magatartás.35 Hogy miért, arról a következő fejezetben esik szó. 

Mindennek látszólag ellentmond Ranschburg állítása,36 miszerint a szorongás és a 
félelem férfias érzések. Ugyan a pszichológiai önbevallásos módszert alkalmazó skálák 
nem ezt az eredményt adják, a projektív tesztek – melyek eredményét jóval nehezebb 
manipulálni – a férfiak jelentősen magasabb szorongásszintjéről számolnak be. Hogy 
lehet ez? Úgy, hogy hiába szorong a férfi többet és intenzívebben, igyekszik az állapotát 
leplezni. Mindennek fiziológiai háttere a következő: veszélyhelyzet esetén a szervezet 

29 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 15. 
30 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest, Osiris Kiadó, 
2006, 129–150. 
31 Uo., 133–134. 
32 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest, Osiris Kiadó, 
2006, 132–133. 
33 Uo., 131. 
34 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budaepst, Széchenyi Nyomda, 1988, 87–88. 
35 Peterson, B. Jordan: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
349–350. 
36 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest. Széchenyi Nyomda, 1988, 120–132. 
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felkészül, hogy legyen elegendő ereje a megküzdéshez, ezért a mellékvese adrenalinter-
melésbe fog. Ha az egyént folyamatos stressz éri, a mellékvese egy másik hormonfélét, 
szteroidokat kezd termelni, melyek ugyan képesek a szükséges energia biztosítására, 
ám gátolják a szexuális viselkedést és az ellenállóképességet. Ebben az esetben csök-
kenhet a spermiumképződés, nőknél elmaradhat a menstruáció. (A stresszes életmód 
talán nagyobb hatással van a termékenységi mutatókra, mint hinnénk!) A férfi a  stressz  
mindkét fajtájára érzékenyebben reagál, ugyanis a nőt saját szervezete védi ezen hatá-
sok ellen a progreszteron nevű női nemi hormon segítségével. Ez biztosítja számára a 
gyermekszülés és a korai gondozás problémamentességét, a gyermek jelzéseire való 
koncentrációt. A férfiak szorongása tehát általában magasabb fokú, még akkor is, ha 
kívülről nézve a pánikreakció a női nem sajátja.

Viselkedéstan
A gerinces állatok közösségeinek központi feladata a rangsorképzés, mely nélkül az adott 
csoport belső rendje – vezető híján – veszélybe kerül.37 A korábbiakban már esett néhány 
szó a hierarchia kérdéséről férfi és nő viszonyában, most lássuk, hogyan alakul mindez 
csak férfiak között. A ranglétra megmászásának igénye minden hímbe bele van kódolva, 
és nyilvánvaló, hogy a legtöbben a csúcsra vagy legalábbis minél magasabbra töreksze-
nek. Olyannyira velük született ez a törekvés, hogy már a kisfiúk is versengésben élnek. 
Gyerekkorban az első pozícióhoz a bátorság, később a fizikai erő, serdülőkor végére 
pedig a szellemi felkészültség, tudás juttatja el őket. Ennek ellenére a testmagasság 
idősebb korban is pozitívan befolyásolja a sikeres státusz elnyerésének esélyét: minél 
magasabb valaki, annál kompetensebbnek tartják. (Ezért lehet, hogy tiszteletadás cél-
jából sokszor alacsonyabbá „varázsoljuk” magunkat: fejet hajtunk, vagy éppen megha-
jolunk.) A rangsorban kiharcolt hely szubjektív érzése tartósnak bizonyul, az egyént 
egész életén át elkíséri. A férfiszerep tehát dominanciafeszültséggel terhelt, nem csoda 
a szorongásnak való nagymértékű kitettség. Az előnyös pozíció nem csupán azért hasz-
nos, mert biztosítja az irányítás jogát és a javakhoz való nagyobb mértékű hozzáférést, 
de nagymértékben segíti, hogy az egyén partnerhez jusson. Miért? Mert bizony a nők 
valóban „válogatósak”, és vonzódnak a magas státuszhoz.38 Teljesen érthető a motivá-
ciójuk: mivel ők viselik a szaporodás elsődleges terhét, szükségük van egy olyan férfira, 
aki képes biztosítani saját maguk és utóduk számára a túlélés feltételeit. Hogy néz ki ez 
a gyakorlatban? A férfiak minden helyzetben hierarchiába rendeződnek, a nők pedig a 
kialakult rangsort érzékelve igyekeznek elnyerni a rangsor csúcsán lévő szívét. A férfi-
ak a párválasztásban is a dominanciát részesítik előnyben: a gazdasági dominanciahi-

37 Uo., 91–96. 
38 Peterson, Jordan B.: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
331–334, 363.
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erarchiát tekintve a nők inkább hasonló vagy magasabb szinten álló partnert választa-
nak, a férfiak azonban előszeretettel házasodnak „lefelé”.  

Ahogy az állatvilágban, úgy esetünkben is a hímek a harcosabb egyedek, már négyéves 
korban detektálható a különbség a lányok és fiúk e viselkedése között: az előbbiek visí-
tással, az utóbbiak pedig ütéssel igyekeznek levezetni a keletkezett feszültséget.39 Az 
agresszióra azonban nemcsak a harag készteti férfitársainkat, hanem az a bizonyos 
versenyszellem is. Úgy tűnik, biológiai célt feltételezhetünk a háttérben: a dominancia-
küzdelmek, a presztízs védelme elég kiváltó ok az agresszióra. Ez megmagyarázná, miért 
van az, hogy általában nemcsak az agresszor, de maga az áldozat is férfi, hiszen egy nő 
viselkedését egy férfi a legritkább esetben fogja fel provokációként. Minél magasabb a 
tesztoszteron szintje a vérben, annál kevésbé toleránsak és türelmesek a kihívással 
szemben. Joggal gondolhatnánk, hogy az agresszió éppen ezért kizárólag a férfihormon-
hoz kötődő viselkedésmód, de ha erre a következtetésre jutunk, Ranschburg szerint 
valószínűleg rosszul tettük fel a kérdést. A különbség a miértben és a hogyanban kere-
sendő. A nők is képesek az agresszióra, őket azonban valami egészen más mozgatja: 
mások védelme. Ha jogtalan bánásmódot, kegyetlenséget tapasztalnak, ha egy kiszol-
gáltatott élőlénnyel valaki igazságtalanul bánik, az képes az indulataik felkorbácsolá-
sára. Az agresszió tehát kevésbé fakad a saját sérelmükből, sokkal inkább szociális 
tartalomhoz kötődik. A dominancia elnyerése nem motiválja őket, a siker számukra nem 
is elég értékes ahhoz, hogy egy ártatlan embernek fájdalmat okozzanak. A hogyanban 
is találunk eltérést: a női agresszió sokkal inkább közvetett, mintsem közvetlen. Rend-
kívül fontos tényezőnek tartom az empátiára való készséget, melyről korábban már szó 
esett. Minél alacsonyabb az empátia szintje, annál valószínűbb az agresszió, hiszen 
képtelenség egy olyan emberrel szemben erőszakot alkalmazni, akivel éppen együttér-
zek. Férfiak és nők empátiás készségében pedig nagy különbségek fedezhetők fel.40

Simon Baron-Cohen nagy sikerű könyvében különbséget tesz az empátiára progra-
mozott női és a rendszerek megértésre, kiépítésére törekvő férfiagy között.41 Hangsú-
lyozza, hogy a különbségtétel nem teljes egészében biológiai meghatározottságú – bár 
több nő rendelkezik női aggyal, mint férfi, s fordítva – és ritkán ugyan, de előfordulhat 
mindkét funkció egyformán magas működése. A két beállítódás agyunk független és 
elkülönült részeit veszi igénybe, és a legkönnyebben így definiálhatók: az első az embe-
rek, a második az élettelen világ megértésére törekszik. Empátiának ugyanis azt nevez-
zük, mikor mások érzelmeinek és gondolatainak azonosításán túl az egyén adekvát 
módon reagál is az érzékeltekre. A rendszerezés pedig nem más, mint az események, 
tárgyak működésének megértése, ha–akkor szabályok felállítása. E tárgyak alatt a leg-
különfélébbek értendők: a geopolitikai helyzet átlátása, a számítógépes program mű-
39 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest. Széchenyi Nyomda, 1988, 82–90. 
40 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest. Osiris Kiadó, 
2006, 45–56. 
41 Uo., 13–26. 
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ködésének megértése, de éppenséggel a porszívó felépítésének feltérképezése is ide 
tartozhat. Az irányultságokban fellépő különbség már egészen korán megmutatkozik. 
Az egyéves babák közül a kislányok többet néznek az anyjukra, együttérzően gügyö-
résznek,42 és egy vizsgálatban a nekik levetített filmek közül inkább arra fókuszáltak,43 
amelyen egy emberi arc jelent meg, szemben a fiúk által preferált autós mozgóképpel. A 
két –két és fél éves gyerekek játékválasztása határozottan elkülönül:44 a lányok babákat 
választanak, amelyeket gondozni lehet, amelyekkel lehet papás-mamást játszani, és 
amelyekkel a játék úgy alakítható, ahogy az nekik tetszik. Ezzel szemben a fiúk építő-
kockáznak, szerelnek, fegyverekkel harcolnak, vagy motorzúgást imitálnak. És odavan-
nak a csapatjátékokért, amelyek hemzsegnek a szabályoktól, s követhető rendszerük 
van. A lányok jobban kedvelik a kétszemélyes, intim, közeli kapcsolatokat, míg a fiúk 
szívesen válnak egy csapat tagjává, és barátságaik sok esetben egy közös hobbi vagy 
érdeklődési kör alapján szerveződnek.45 Mindezeknek megfelelően az empátiára jobban 
hajló női agy sokkal könnyebben képes olvasni mások nonverbális jelzéseit, és saját belső 
történéseit is kevésbé esik nehezére közvetítenie a külvilág felé. Ranschburg szavaival 
élve a nő kivetítő lény.46 Az órákon át tartó panaszáradat után sem biztos, hogy segítsé-
get vár, lehet, hogy csak „kivetít”. A férfiagy jobban megtartja magának, hogy mi zajlik 
benne, ám a fiziológiai vizsgálatok – szívverés és bőrellenállás – azt bizonyítják, hogy 
az alig kimutatott érzések minden jel ellenére igen hevesek is tudnak lenni. A férfi tehát 
benntartó lény. Itt tehát igaz a mondás, hogy a látszat néha csal: minden feltételezés 
ellenére az átélt érzelmek mélyen odabenn lehetnek egészen intenzívek is.

A kommunikációban ennél jóval több különbség is felfedezhető. Deborah Tannen 
szerint olyannyira, hogy érdemes – a dialektusok szó mintájára – nemi lektusokról be-
szélni.47 Lévén, hogy más dolgokat tartunk fontosnak, a nők nem gyakran pazarolják az 
időt arra, hogy személytelen dolgokról értekezzenek, szívesebben vetik bele magukat 
az őket közvetlenül érintő intim témákba, akár a beszélgetés elején is. A férfiak ezt 
 fecsegésnek, felesleges időpocsékolásnak tarthatják, és őszintén megmondva, az ő szem-
pontjukból nézve ez teljesen érthető. Őket jobban érdeklik az objektív tények, a társadal-
mi kérdések, a világ dolgai, beszélgetéseik sokszor technikai jellegűek, és feladatorien-
táltak.48 A hierarchiában, sorrendben gondolkodó férfiak a kommunikáció szintjén is 
követik ezt a tendenciát: esetükben a függetlenség, a státusz és az aszimmetria a meg-
határozó.49 A férfivilágban néha a szóért is meg kell harcolni, legalábbis tenni kell érte. 

42 Uo., 47. 
43 Uo., 77. 
44 Uo., 94. 
45 Uo., 63–66. 
46 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 114–116. 
47 Tannen, Deborah: Pár-beszéd, Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2009, 39. 
48 Uo., 113. 
49 Uo., 23–27. 
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Amíg a női társalgásokban magától értetődő, hogy a szimmetriára építve, egymást fel-
váltva ki-ki megosztja saját gondolatait, a férfi inkább azt feltételezi: akinek van mon-
dandója, az majd közli is.50 Ez egy nő fejével nehezen értelmezhető, hiszen számára a 
kommunikáció célja lehet egyszerűen a bensőségesség megteremtése, a kapcsolatépítés, 
a másikkal való interakció, ahol mindenki megnyilatkozásának szükségszerűen helye 
van.51 Fontos különbség tapasztalható a közlés egyértelműségében is. A férfiakra jóval 
jellemzőbb, hogy célzottan megfogalmazzák konkrét elképzeléseiket, míg nőknél gya-
kori „technika”, hogy javaslatokba csomagolva, rejtetten, kétértelműen adják elő szán-
dékaikat.52 Bár ez manipulációnak hathat, legtöbbször más áll a háttérben: a harmónia 
fenntartása, az esetleges konfliktus elkerülése, az előzékenység. Ám a másik jelzéseit 
amúgy is nehezebben detektáló nem, aki szívesen értelmez mindent szó szerint, köny-
nyedén jut olyan helyzetbe, amikor értetlenül áll az elégedetlen nő előtt, aki igazából 
meg sem mondja, mi a baja…

A teológiai fejezetben esett már szó arról, hogy egy jól működő rendszernek szüksé-
ge van vezetőre. Nos, egy csoport még nem lesz vezetett attól, hogy az élén áll valaki, 
ahhoz bizony szükség van a csoporttagok hajlandóságára és a vezetővel, valamint az 
egymással való együttműködésre is. A pszichológiában számos személyiségteszt létezik, 
amelyek különböző elméletek alapján próbálják az embereket csoportokba sorolni vagy 
skálákon elhelyezni. Az egyik széleskörűen használt személyiségtipológia a Big5, amely 
öt dimenzióban határozza meg a személyiség összetételét, és kultúrától függetlenül 
érvényes konstrukció. Nők és férfiak között a legnagyobb eltérést a barátságosságként 
fordított agreeableness vonásban találták.53 Ez a kifejezés arra a tulajdonságra vonat-
kozik, hogy az egyén képes a másik igényeit a sajátjai elé helyezni, altruista, proszociá-
lis viselkedést mutat, kedvesen fordul mások felé. Nem verseng, jobban szereti, ha má-
sokkal együttműködhet, és távol áll tőle az agresszió.54 Ezen a skálán a nők a férfiaknál 
átlagosan magasabb pontszámot érnek el – a már tárgyaltak fényében ez nem is megle-
pő. Egy izgalmas kísérleti eredmény még inkább alátámasztja a találtakat: gyenge és 
különösen jó vezetői képességekkel rendelkező párokat kértek meg arra, hogy egy fel-
adat elvégzéséhez válasszák ki maguk közül a vezetőt. Akkor, amikor azonos nemű párok 
vettek részt a vizsgálatban, vagy a férfi tag volt a kompetensebb, legtöbbször a kiemel-
kedő vezetők mellett döntöttek a kutatási személyek. Olyan vegyes párok esetén azon-
ban, ahol a nő volt jobb vezető – annak ellenére, hogy majdnem mindig a nő választott 

50 Uo., 102–103. 
51 Uo., 85–88. 
52 Uo., 173–176. 
53 Bernt, Peterson Jordan: Men & Women: Personality Differences. Discovering Personality with Dr. Jor-
dan B. Peterson, 2019. 12. 06. https://www.youtube.com/watch?v=LLyPVgeH-jo (Letöltés ideje: 2022. 
05.30.)
54 Cherry, Kendra: The Big Five Personality Traits, 2021. 02. 20. https://www.verywellmind.com/
the-big-five-personality-dimensions-2795422 (Letöltés ideje: 2022. 06. 06.)
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– többségében férfiak kerültek az élre. Mindenben úgy viselkedtek, ahogy azt a háttérbe 
húzódó hölgy előírta, mégis, a nők saját akaratukból döntöttek a vezetett szerep mellett, 
egyszóval: alkalmazkodtak.55 

Az intelligenciatesztek bizonyos típusú feladatai egyazon képességet mérnek, melyet 
Ranschburg a gondolkodás stílusának nevez, és arra vonatkozik, hogy a személy milyen 
sikeresen képes a részletet elválasztani az egésztől.56 Az analitikus stílus könnyedén ki 
tudja emelni a fontosnak gondolt elemet annak kontextusából és minden mástól függet-
lenül, önmagában vizsgálni. Vegyük észre, hogy ez maga a fókuszált figyelem. A viszo-
nyítóknak ezzel szemben nehezükre esik, hogy figyelmen kívül hagyják az egészet, és a 
részleteket a többitől izolálva, ne pedig összefüggéseikben értelmezzék, hogy a lényegest 
és a lényegtelent elválasszák egymástól. Ez tulajdonképpen nem más, mint a figyelem-
megosztás. Ezért, és nem feltétlenül a gyengébb térbeli-manipulációs készség miatt lehet, 
hogy a nők alacsonyabban teljesítenek a tesztek figura–háttér-feladataiban. A minden-
napi életben mindez könnyen tetten érhető, némi túlzással: a férfi, aki mindent kizárva 
feszülten figyel, és precízen végzi munkáját, és a nő, aki egyik kezével főz, a másikkal a 
gyereket eteti, a nem létezővel pedig mindeközben el is mosogat.

Nevelés
A különbségek hátterében sokan, és talán egyre többen csupán környezeti hatásokat 
látnak, és a nemi szerepeket – sőt, néhányan magukat a nemeket is – társadalmi konst-
rukciókként fogják fel.57 Ebben az értelmezésben a hagyományosnak nevezett munka- és 
feladatmegosztás emberi találmány, éppen ezért könnyedén megváltoztatható. Marga-
ret Mead, egy 20. századi antropológus beszámol egy olyan pápua új-guineai törzsről, 
ahol az európai szokásoktól eltérően matriarchális alapokra épült a közösség.58 A nők 
vezette tchambulik tehát tökéletes bizonyítékai lennének annak, hogy a nemiség még-
iscsak tanult, nem pedig genetikailag meghatározott. Ám Mead kutatási eredménye több 
ponton vitatott, és kivételt képez az általános tapasztalatokhoz képest. Antropológusok 
és pszichológusok több mint kétszáz primitív kultúrát megvizsgálva összesen három 
olyat találtak, ahol a szerepek nem egészében a hagyományos formájukban jelentek meg, 
ám még ezekben a kultúrákban is a férfiak végezték az otthonon kívüli teendőket, míg 
a nők az otthoni feladatokat látták el. A szexuális viselkedés tanulmányozása pedig ki-
vétel nélkül mindenhol ugyanazt a mintázatot követte: a férfiak léptek fel kezdeménye-
ző félként. 

55 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 67–68. 
56 Uo., 74–78. 
57 Peterson, Jordan B.: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
346–347.
58 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 33–39. 
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A szülő majdnem minden esetben a kezdetektől annak neméhez igazodva neveli a 
gyermekét, különbséget tesz fiú- és lánygyermeke között.59 Ez nem csak abban nyilvánul 
meg, hogy rózsaszín vagy kék rugdalózót választ nekik a boltban: a gyermekhez való 
viszonyulásuk más. Ha segítséget kérnek, a kislányhoz odasiet, a kisfiút inkább váratja. 
A fiús szülők komolyabban veszik a versenyt, gyakrabban folyamodnak büntetéshez, de 
nagyobb szabadságot is engednek: a fiúk iskoláskoruktól több időt tölthetnek távol az 
otthontól, és felügyelet nélkül közlekedhetnek. A kislányok több látványos jelét tapasz-
talják a szeretetnek és a gondoskodásnak, jobban is aggódnak értük. Felmerül a kérdés, 
hogy mi volt előbb: a nevelés formálta ki a nemre jellemző tulajdonságokat a gyerekek-
ben, vagy a gyerek adottságaihoz igazodva választották meg a szülők a nevelési elveiket? 
Azért lesz a fiúkból versengő, független fiatal, mert a szüleik bánásmódja ilyenné teszi 
őket, vagy az eleve versenyre „programozott”, függetlenségre törekvő kisfiúhoz viszo-
nyulnak a neki megfelelő módon? A már korábban leírtakat figyelembe véve nekem az 
a meglátásom, hogy a nevelés eltérő gyakorlatai a következményei vagy velejárói, de 
legritkább esetben létrehozói a nembeli különbségeknek.

Ennek ellenére a környezeti hatások jelentőségét hiba volna tagadni. Egyrészt a gyer-
mek viselkedési szokásai jutalmazással és büntetéssel könnyedén befolyásolhatók, ha 
a szülő a biológiai nemhez igazodó viselkedésformákat erősíti, az azokkal ellentéteseket 
pedig elutasítja.60 Ezért lehet, hogy a kisfiú minden erejét összeszedve arcizmát se rán-
dítja, mikor édesanyja a játékban szerzett sebeit tisztogatja, vagy hogy a kislány minden 
dühe ellenére is próbál uralkodni az indulatain. Ebben a tekintetben a lányok helyzete 
ma könnyebbnek mondható: amíg viszonylag kevés olyan tevékenység van, amit lányok 
ne végezhetnének anélkül, hogy társadalmilag elítélnék őket, addig a fiúk gyakran ta-
lálkoznak elutasítással, ha klasszikusan nőies szakmát választanak, vagy nőiesen visel-
kednek. Ez az attitűd érthető, ám néha túlzó. Hiszen ki ne örülne egy főzni tudó, empa-
tikus férfi vagy egy határozott és politikában jártas nő társaságának? A jutalmazás és 
büntetés mellett fontos tényező a modellkövetés is.61 A gyermek elsősorban vele azonos 
nemű szülőjét figyeli, s tanulja el tőle, mit is jelent nőnek vagy férfinak lenni. Emellett 
persze az őt körülvevők közül is választ mintát magának: megkeresi környezetében a 
legnőiesebb nőt vagy a legférfiasabb férfit, s utánozza, amiben csak tudja. A gyermek 
egy általánosított szerephez igazodik, s 5-6 éves korára ki is alakul a nemi azonosság-
tudata. Ezt a folyamatot nevezzük identifikációnak. Gyermekrajzokon rendkívül szem-
betűnő mindez: a kislány anyukájához hasonló hajat visel, ugyanolyan mintázatú ruhá-
val, a kisfiú pedig olyan színűre színezi a nadrágját, amilyen az édesapjáé is, miközben 
a rajzon ő is éppen traktort vezet.

59 Uo., 45–53. 
60 Uo., 47–48. 
61 Uo., 54–64. 
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Az eredeti gondolatra visszatérve: úgy gondolom, a szerepek valóban megváltoztat-
hatók, hiszen az ember szabad akarattal rendelkező lény, e döntés azonban komoly 
problémákkal jár, ugyanis azok Isten által a kezdetektől meghatározottak. Ranschburg 
szerint az egészséges identitás elengedhetetlen része, hogy az ember túlnyomórészt 
azokhoz a sztereotípiákhoz igazodjon, melyek a biológiai nemére vonatkoznak.62 Éppen 
ezért ideálisnak tartom, ha a nevelés nem ennek ellenében, hanem azt támogatva zajlik.

Közéleti	vonatkozás
Az előzőekben reményeim szerint kellő bizonyítást nyert, hogy fiúk és lányok, majd 
férfiak és nők között igenis léteznek különbségek, melyek nem csupán előítéletek és 
sztereotípiák, hanem a tudomány és a tapasztalat által megfogalmazott tények. A kö-
vetkezőkben három olyan területet érintek, amelyek véleményem szerint nem minden 
esetben veszik figyelembe ezen eltéréseket, vagy éppenséggel azok megszüntetésére 
törekednek. 

Magyarországon a gyermekgondozási támogatást (gyes) a szülők bármelyike igény-
be veheti. A havonként folyósított összeg nem nagy ugyan (2021-ben 28 500 Ft/gyermek/
hó), de a támogatás egészen a gyermek harmadik életévéig kapható.63 Az EU-s átlagon 
belül hazánkban viszonylag ritka (2015-ben: 5-10%), hogy a férfi maradjon otthon, ám 
Svédországban például 40%-ot ér el az apai gyes-ek aránya.64 Elismerem, hogy vannak 
élethelyzetek, amikor indokolt vagy szükséges, hogy a férj váljon a csecsemő elsődleges 
gondozójává, ám úgy gondolom, hogy természetszerűleg az anya feladata az újszülött 
ellátása. Egyrészt a biológiánk maga ezt követelné meg tőlünk: hacsak nem volnánk 
képesek a rendszer kijátszására, egy kisbabát kizárólag egy nő tudna táplálni s életben 
tartani. És bár a gyermek kétségkívül anya nélkül is felnő, és képes a társadalomba való 
beilleszkedésre, Ranschburg szerint így kevesebb az esély arra, hogy a kicsiből harmo-
nikus ember váljék, vagy hogy az emberi kapcsolatokról, szeretetről, empátiáról olyan 
sokat tanuljon, mintha az édesanyja állt volna mellette a korai időszakban.65 Nem mint-
ha az apák ne tudnák ellátni a gondozás feladatait, hanem mert ők apának és nem anyá-
nak lettek teremtve. Kevésbé valószínű, hogy képesek a csecsemő apró jelzéseiből, 
csupán a sírása milyenségéből kikövetkeztetni, hogy annak pontosan mi a baja; nehezebb 
lehet számukra a gyermeknevelés és a háztartás minden feladatának egyidejű elvégzé-
62 Uo., 136–137. 
63 Portfolio: Gyes 2021: mikor emelkedik, és mit kell tudni a gyermekgondozást segítő ellátás feltételei-
ről, igényléséről és összegéről? 2021. 01. 29. https://www.portfolio.hu/gazdasag/2021 1023/
gyes-2021-mikor-emelkedik-es-mit-kell-tudni-a-gyermekgondozast-segito-ellatas-felteteleirol-igenylese-
rol-es-osszegerol-506672 (Letöltés ideje: 2022. 05. 31.)
64 Központi Statisztikai Hivatal – Eurostat: A nők és a férfiak élete Európában. Statisztikai portré, 
2017. https://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/womenmen/bloc-2d.html?lang=hu (Letöltés ideje: 2022. 
05. 31.)
65 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 130–132. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211023/gyes-2021-mikor-emelkedik-es-mit-kell-tudni-a-gyermekgondozast-segito-ellatas-felteteleirol-igenyleserol-es-osszegerol-506672
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211023/gyes-2021-mikor-emelkedik-es-mit-kell-tudni-a-gyermekgondozast-segito-ellatas-felteteleirol-igenyleserol-es-osszegerol-506672
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211023/gyes-2021-mikor-emelkedik-es-mit-kell-tudni-a-gyermekgondozast-segito-ellatas-felteteleirol-igenyleserol-es-osszegerol-506672
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se; és talán kevesebb figyelmet szentelnének rá, hogy az egyértelmű, fizikai igényeken 
túl az utóduk érzelmi szükségletei is ki legyenek elégítve. Ebben a diskurzusban érvként 
hangozhat el, hogy léteznek apák, akik bámulatosan be tudják tölteni a gondozói szere-
pet, még jobban is, mint a nők közül néhányan. Én ezt nem tagadom, sőt, egyet is értek 
vele. Erre a helyzetre azonban nem azt tartom megoldásnak, hogy a nők váljanak az 
elsődleges pénzkeresővé, a férfiak pedig vegyék át az otthonteremtés hivatását. Azt 
hiszem, sokat jelentene, ha a társadalom azzal segítené a nemek visszatalálását eredeti 
pozíciójukhoz, hogy értékeli és becsüli az otthon végzett munkát, és azt legalább olyan 
fontosnak tartja, mint a karrierépítést. 

A dolgozó anyák témakörével szorosan összefügg a közéletben gyakran vita tárgyát 
képező bérrés, azaz a nemek közötti keresetkülönbség. Legtöbbször a férfiak javára. Sok 
esetben valóban találkozhatunk indokolatlan megkülönböztetéssel, ám minden bizony-
nyal többről van szó, mint az egyenlő munkáért egyenlő fizetség elvéről. Az érvelések 
során gyakran figyelmen kívül hagyják a tényt, hogy bizony léteznek nőies és férfias 
munkák, vannak területek, ahol egyik vagy másik nem jelenléte szinte kizárólagos. A 
férfiak például a tudományos, műszaki területeken, a dominancia-hangsúlyos foglalko-
zásokban találhatóak meg a legnagyobb számban,66 és ők végzik szinte az összes veszé-
lyes, piszkos, testileg megerőltető munkát.67 Ezzel szemben a nők előszeretettel választ-
ják a verbalitás szakterületeit és a dominanciakiegyenlítést célzó foglalkozásokat (pl. 
hátrányos helyzetűek segítése).68 Ha ebből a szempontból vizsgáljuk a dolgot, könnyen 
lehet, hogy a talált különbségek abból fakadnak, hogy a tipikusan nők által végzett 
munkák bérei eleve alacsonyabbak. Így nem a nemek eltérő megbecsülése feltételezhe-
tő a háttérben, hanem az adott társadalmak értékítélete – amely a szakmát végzők fize-
tésében fejeződik ki – az egyes ágazatokra vonatkozóan. Bár kvótarendszerekkel és 
kényszerintézkedésekkel igyekeznek kiegyenlíteni az eltolódott nemi arányokat, én 
többre tartanám, ha a társadalom nem a megjelenő nemi különbségek felszámolásán, 
hanem azokra építve a megfelelő munkamegosztás megszervezésén fáradozna.69 Így 
mindenki saját készségei és irányultsága szerint válhatna a közössége hasznos tagjává.

A nők oktatásban való részvétele nem is olyan régre nyúlik vissza; hazánkban az 
1800-as évek elején a hölgyek még középiskolába sem járhattak, s csak egy 1895-ös 
törvényrendelet engedélyezte, hogy bizonyos egyetemek női hallgatókat is fogadjanak.70 

66 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest, Osiris Kiadó, 
2006, 96–100. 
67 Peterson, Jordan B.: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
358. 
68 Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy, Budapest, Osiris Kiadó, 
2006, 123–125. 
69 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 134–139. 
70 Országgyűlési Könyvtár: 125 éve engedélyezték Magyarországon először a nők egyetemi tanulmá-
nyait, 2020. 11. 18. https://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/125-eve-engedelyeztek-magyarorszagon-el-
oszor-a-nok-egyetemi-tanulmanyait (Letöltés ideje: 2022. 05. 31.)
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Mára viszont úgy tűnik, a nők kezdik átvenni a vezető szerepet, és a modern egyeteme-
ken több mint kétharmados többségben vannak jelen.71 Érdemes megfontolnunk annak 
a lehetőségét, hogy a mai oktatási rendszer a női nem sajátosságainak kedvez: női pe-
dagógusok nevelnek gyerekeket olyan eszközökkel, amelyek talán jobban illeszkednek 
a kislányok, mintsem a kisfiúk személyiségéhez. A függetlenebb, versengő fiúk, akik nem 
kimondottan szeretnek engedelmeskedni, nehezebbnek találhatják az iskolai elvárások-
nak való megfelelést lány társaiknál. Arról nem is beszélve, hogy a 6-8 éves kisfiúk, akik 
csupa férfias dolgot akarnak végezni, adott esetben kevésbé tartják vonzónak a tanító 
néni által népszerűsített írás-olvasás tudományát például a focinál.72 Sőt, mivel az álta-
luk kedvelt versenyben csak saját nemük képviselői vehetnek részt – hiszen ők csak a 
férfihierarchián belül győzhetnek–, az olyan területeknek, ahol lányokkal együtt folyik 
a harc, szíves-örömest búcsút intenek. Peterson megfogalmazásával élve: félő, hogy 
például az egyetemek (legfőképp a bölcsészkarok) lányos játékká váltak, ahol férfiként 
az ember úgy érzi, nincsen keresnivalója.73 Mindezeken túl pedig, tekintve az agyi és 
testi érésben, gondolkodási stílusban, viselkedésben detektálható különbségeket, fel-
merült bennem a kérdés, hogy a koedukált oktatás valóban a legjobb módja-e az emberfők 
kitanításának… Úgy gondolom, fontos lenne újra vonzóvá tenni a pedagógusszakmát a 
hivatás megbecsülésének növelésével és kellő megfizetésével. Ennek megvalósulása 
esetén – számos másik mellett – az egyik várható következmény, hogy a férfi tanárok 
száma növekedne, s így a tanulók nem kizárólag testnevelés- vagy fizikaórán találkoz-
nának olyan, számukra fontos modellekkel, akik pedagógiai módszerei talán jobban 
igazodnak a fiúlét sajátosságaihoz, mint női pályatársaiké.

Befejezés
A napjainkban tapasztalt, nemiséggel kapcsolatos társadalmi jelenségek meglátásom 
szerint számos ponton adnak okot aggodalomra. Az egyik megközelítésben a nemiség 
maga kérdőjeleződik meg, mintha létjogosultsága érvényét vesztette volna, s mintha mi, 
emberek dönthetnénk a nemi hovatartozásunkról. Akkor is, ha ennek érdekében saját 
testünk, biológiai adottságaink erőszakos átformálására van szükség. Mások a nemi 
hovatartozás genetikai meghatározottságát elfogadják ugyan, de az általánosnak mond-
ható nemi szerepek ellen harcba szállnak. Szerintük az, hogy mi férfias vagy nőies, 
csupán hagyomány, társadalmi folyamatok eredménye, s az egyenlőség nevében igye-
keznek ezen konstrukciók lebontására, átformálására. Így lehet, hogy nők ezrei szente-
lik fiatalságuk értékes éveit karrierépítésre, igyekezve előnyös helyet elérni a munka-

71 Peterson, Jordan B.: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
330–331. 
72 Ranschburg Jenő: A nő és a férfi, Budapest, Széchenyi Nyomda, 1988, 71. 
73 Peterson, Jordan B.: 12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt!, Budapest, 21. Század Kiadó, 2018, 
330–331.
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erőpiac kegyetlen versenyében. Eközben büszkén vállalják, hogy gyermektelen jövőre 
vágynak, hiszen saját testük felett egyedül ők rendelkeznek. És ott van megannyi férfi, 
aki viszont – szégyellve ősei elnyomó, patriarchális berendezkedését – önszántából 
megfelel az iránta támasztott elvárásoknak, és az agresszió minden formáját elutasítva 
igyekszik olyan megértően és empatikusan fordulni embertársai felé, hogy azt minden 
nő megirigyelhetné. Nők „válnak” férfivá, és férfiak „válnak” nővé, mert annak érzik 
magukat. Nők férfiasodnak el, és férfiak nőiesednek el, mert a nemi különbségekben 
nem lehetőséget, sokkal inkább megszüntetni vagy leküzdeni való hátrányt látnak. Mind 
a kettőt tévútnak és célját vesztett próbálkozásnak tartom. Az „egészséges identitás 
alapvető feltétele, hogy az ember nagyrészt azokhoz a sztereotípiákhoz igazodjon, 
melyek biológia nemére vonatkoznak”, éppen ezért nemhogy elbizonytalanodásra, 
sokkal inkább megerősödésre volna szükség a nemi hovatartozás kérdésében. Igenis 
merjük odaadni a fakardot a kisfiúknak játszani, és engedjük a kislányokat tüllös-csil-
logós szoknyába öltözni! Ahelyett pedig, hogy riválisként viselkedünk, segítőtársként, 
sőt, ajándékként is tekinthetnénk egymásra, és kihasználhatnánk mindazt, amiben a 
másik több vagy jobb. Ráadásul, ha hajlandóak vagyunk nézőpontot váltani, és megér-
teni a másik milyenségét, azáltal az események sokszor új értelmet vagy épp megoldást 
nyernének, és ilyen hozzáállással társas interakcióinkban, kapcsolatainkban sok konflik-
tus elkerülhetővé válna. Mindezek miatt azt hiszem, a nemiség területén ma különösen 
fontos a keresztény/-tyén ember és család példamutatása, az isteni rend képviselete a 
zűrzavarban. 

Ahogy azt a bevezetőben említettem, eddig is tapasztaltam a férfiak és nők között 
fennálló különbségeket, és pszichológushallgatóként tanultam is róluk. Ám a dolgozat 
megírása lehetőséget adott a téma sokkal mélyebb megismerésére és korábban nem 
ismert összefüggések meglátására. Véleményem szerint az empíria és a tudományos 
eredmények sokak számára egyértelművé teszik, hogy nem vagyunk egyformák, ám 
rendkívül fontosnak tartom, hogy keresztyénként a megmutatkozó különbségek hátte-
rében nem a véletlent, hanem a Teremtő Istent feltételezem. Így kap értelmet minden 
nemi sajátosság, és rajzolódik ki egyre inkább Isten tökéletes tervezői és alkotói képes-
sége. „Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ te-
remtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható” (Róma 1:20).

Melléklet
Pál levele az efezusiakhoz  
5:21–33
„Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedje-
nek saját férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje 
az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztus-
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nak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti, férfiak, szeres-
sétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy 
a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé 
állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc vagy valami hasonló, 
hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, 
mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha 
senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, mert az ő tes-
tének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a felesé-
géhez, és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az 
egyházról mondom. Ti is azért valamennyien, ki-ki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, 
az asszony pedig tisztelje a férjét.

Példabeszédek könyve 
31:10–31
Derék asszonyt kicsoda találhat?
Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét.
Bízik benne férjének szíve,
és vagyona nem fogy el.
Javát keresi, nem pedig a kárát
élete minden napján.
Előteremti a gyapjút vagy a lent,
és jókedvűen dolgozik keze. […]
Tenyerét megnyitja a szegény előtt,
és kezét nyújtja a szűkölködőnek.
Nem félti háza népét a hótól,
mert egész háza népe
meleg gyapjúba öltözött.
Szőnyegeket sző magának,
patyolat és bíbor az öltözete.
Ismerik férjét a kapukban,
mikor együtt ül a tartomány véneivel.
Gyolcsot sző és eladja,
és övet is ad el a kereskedőnek.
Erő és ékesség a ruhája;
vidáman néz a holnap elé.
Szája bölcsességre nyílik,
és kedves tanítás van a nyelvén.
Vigyáz háza népe dolgaira,
és nem eszi a lustaság kenyerét.
Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják,



A különbözőség mint értékforrás – Férfinak és nőnek teremtve   125

Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

férje is dicséri őt:
Sok leány végez derék munkát,
de te felülmúlod mindnyájukat!
Csalárd a kedvesség
és hiábavaló a szépség,
de az Urat félő asszony
dicséretet szerez magának!
Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét,
és tettei dicsérjék őt a kapukban.

Péter első levele 
3:1–7
Hasonlóképpen, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha némelyek nem 
engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete ige nélkül is megnyerje őket, 
figyelve istenfélő, tiszta életeteket. Ékességük ne külsőséges legyen: hajuk fonogatása 
és arany felrakása vagy drága ruhák felöltése, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd 
és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt. Mert így ékesítet-
ték magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmes-
kedtek férjüknek, amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, 
akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetés-
től. Hasonlóképpen, ti, férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet 
részesítsétek tiszteletben, mint örököstársakat az élet kegyelmében, hogy imádságai-
toknak ne legyen akadálya.
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Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és 
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.

Böjte Csaba

Üzenet
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Doedens Eszter

VÁLTOZÓ	FALU
A paraszti társadalom felszámolása a 20. században

Ha szemügyre vesszük a mai Magyarország társadalmát érintő kérdéseket, nem mehe-
tünk el szó nélkül a város–vidék, a centrum–periféria törésvonala mellett. Hogyan 
alakult ki falvaink jelenlegi – sokszor igen elszomorító – állapota? Milyen okok állnak 
azoknak a máig meghatározó társadalmi folyamatoknak a hátterében, melyek sok eset-
ben a magyar falvak elnéptelenedéséhez, elöregedéséhez vezettek? A válaszok történel-
münk alakulásában keresendők. Abban a sajátos útban, melyet a magyarság sokszor 
bejárni kényszerült. Dolgozatomban a 20. században bekövetkező, a parasztság felszá-
molására törekvő folyamatot emelem ki, amely – úgymond – megadta a kegyelemdöfést 
a hagyományos vidéki társadalomnak. Természetesen a kérdés reduktív értelmezését 
jelentené, ha csupán ezzel magyaráznánk a jelenlegi helyzetet. A kérdés közel sem ilyen 
egyszerű, s nem lehet kiragadni történelmi beágyazottságából: mind a korábbi, mind 
pedig az ezt követő események szerepet játszanak a magyar falvak helyzetének alaku-
lásában. A kommunizmus éveiben bekövetkező kollektivizálást és hatását gyorsasága 
és radikalizmusa miatt azonban a század legnagyobb traumájának tekinthetjük, amely 
a magyar paraszti társadalmat békeidőben érte. Olyan durván és erőszakosan avatkozott 
be az állam a paraszti társadalom természetes működésébe, amely mind a vidék, mind 
pedig a város társadalmának életében jelentős változásokat hozott. Mindez a magyarság 
mintegy felét érintette, hiszen a 20. század közepén az ország népességének 53%-át a 
mezőgazdaságban dolgozók tették ki.1 

Az egész kérdéskör vizsgálata csak nemrég indult meg, hiszen a kollektivizálás során 
a parasztságot ért atrocitásokról sokáig nem lehetett beszélni. A rendszer gondoskodott 
arról, hogy a belépésre kényszerítő módszerekről a gazdák hallgassanak.

Leszögezhető azonban, hogy a kollektivizálás nem csupán agrárpolitikai kérdés volt. 
Az önmagát ellátó, ennél fogva független parasztságot igába kellett hajtani. Ö. Kovács 
József így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „Az egyéni parasztgazdaságok a központi ha-
talom szemében eleve ellenpolitikai bázist képeztek. Egyszerre alkalmazkodó és ellen-
álló magatartásukat az egyházközségek fizikai létükben s jelképeikkel is erősítették. 

1 Beluszky–Sikos, 2007, 1.



Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

128 TANULMÁNyOK

A kollektivizálást nem csupán ezért kell kiemelni a puszta agrártörténet világából, 
hanem azért is, mert a szocialista projekt és a társadalmi gyakorlat, továbbá a súlyos 
következmények is össztársadalmi hatásúvá tették.”2

Ez az ipari társadalom kialakulását célzó folyamat Nyugat-Európában körülbelül egy 
évszázad alatt zajlott le, s nem a kommunizmus eszköztárából válogatott módszerekkel. 
Hazánkban erre alig húsz év alatt került sor. Magyarország ugyanis abban a sajátos 
helyzetben volt, hogy mezőgazdaságból élő lakossága még a 20. században is ugyancsak 
jelentős részét tette ki a társadalomnak. E népesség hagyományos életmódjának felszá-
molását, az ipari szektorba való átterelését, gyökereitől való megfosztását rövid időn 
belül kellett megvalósítani, s ehhez a legradikálisabb eszközöktől sem riadtak vissza. 
Mindezen folyamatok azonban nem csupán egy társadalmi réteg életére voltak kihatás-
sal. A kommunizmus évtizedei az egész magyar társadalom képét átrajzolták – oly 
mértékben, amit a magyar falvak a mai napig nem tudtak kiheverni. Amennyiben egy 
térség, egy falu mégis talpra állt, a hagyományos életmódhoz visszatérni már nem tudott, 
s a boldogulás más útját választotta. Ennek ma talán legáltalánosabb formája a falusi 
turizmus térhódítása. Nem meglepő, hiszen ha falun akarják tartani az embereket, va-
lamilyen megélhetési forrás kell számukra. Régen sem volt több „munkahely” a falvakban. 
Csakhogy a parasztember nem „munkahelyre” járt be dolgozni. A kommunizmus a 
megélhetés alapját húzta ki a falusi népesség lába alól. Nem csoda, hogy a falusi lakosság 
jelentős része a városba menekült. 

Dolgozatomnak nem célja, hogy részletes leírással szolgáljon e korszak részletes 
eseménytörténetéről, inkább az erőszakos beavatkozás társadalmi szintű következmé-
nyeire, mai napig velünk élő hatásaira szeretnék rávilágítani. Ehhez természetesen 
szükséges egy-egy történeti elemet felvillantani, amely alapul szolgálhat a későbbi fo-
lyamatok megértéséhez.

Az 1945-ös földosztást követően hamar kiderült, hogy a kommunisták valódi célja nem 
a hangzatos ígéretekben rejlik. Érdemes megfontolni, hogy az 1945-ös földosztást köve-
tő években a következő idézetben megfogalmazott törekvések milyen mértékben reali-
zálódtak, vagy fordultak épp ellenkező irányba. Íme egy részlet az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés céljaiból: „Földreformot akarunk! Földhöz juttatunk sok százezer földnélkülit és 
szegényparasztot, hogy gyarapítsuk a magyar nemzeti erőt, és évszázadokra megszi-
lárdítsuk a demokratikus államrendet.”3 Nem nevezhetők másnak ezek a kijelentések, 
mint hangzatos szólamoknak, amelyekkel igyekeztek megnyerni maguknak a parasztság 
– valóban szélesnek mondható – földdel nem vagy csak alig rendelkező rétegét. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy nem sokkal később éppen a lehetséges „magyar nemze-
ti erőt” kezdték el összezúzni. A földosztás tehát csak a felszínen és a látszat szintjén szólt 
a nagybirtokról a kisbirtokra, a tőkés nagyüzemről a paraszti kisüzemre való áttérésről. 

2 Ö. Kovács, é. n.
3 Bíró–Für, 2013, 317.
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A propaganda harsogva éltette az életképes kisbirtokok ragyogó jövőjét, valós céljuk 
azonban a régi úri Magyarország egyik fő gazdasági, illetve társadalmi alapjának meg-
semmisítése volt. A „társadalmi haladás” érdekében vált szükségessé az ezer éve fennál-
ló rend és tulajdonlás szétverése. Ehhez először a nagybirtokok, illetve a ráépülő uralko-
dó osztályok felszámolása volt szükséges – természetesen a népre hivatkozva –, majd 
következett az eddig hivatkozási alapul használt paraszti réteg kizsákmányolása, mely-
re három szakaszban került sor: 1949–53, 1955–56 és 1959–61 között.

 A kommunisták a hatalom megszerzését követően azonnal megkezdték a gazdálkodás 
nagyüzemi átszervezését. Rákosi Mátyás kiadta a jelszót: a kis- és nagyparaszti gazda-
ságokat három-négy év alatt fel kell számolni (ugyanis: „naponta szülik, termelik a kapi-
talizmust!”4). Bár a kívánt eredményt közel sem érték el, a megvalósítás érdekében 
minden eszközt bevetettek. Kezdetben ennek ellenére sem sikerült a parasztokat bete-
relni a termelőszövetkezetekbe, pedig az erőszakos módszerek széles palettáját sorakoz-
tatta fel a hatalom: brutális rémületkeltés, begyűjtés, tagosítás, parasztverések, kínzások, 
elhurcolások, kitelepítések jelentették az „önkéntes belépés” válogatott eszköztárát, 
miközben agitátorok járták teherautóval a falvakat. S még így is csak a szántóföldi gaz-
dálkodás egyharmad részét sikerült a kijelölt négy év végére állami gazdaságokba terel-
ni. A második roham még ezt az eredményt is alulmúlta. Ez egyrészt a rövidre szabott 
időnek (háromnegyed év), másrészt a birodalom élén támadt bizonytalanságnak is be-
tudható. Mindezekkel párhuzamosan megindult a tömeges elvándorlás a falvakból, a 
termelés hatékonysága pedig messze elmaradt az ideálisnak mondható szinttől.

Az átszervezés kudarcos megvalósítása ellenére a parasztságot sújtó első két kollek-
tivizálási hullám hatása nem múlt el nyomtalanul. Az emlékek beépültek az emberek 
tudatába, reflexeibe. S a harmadik hullámban megtört a parasztság tömbje. A két esz-
tendő alatt, 1959 és 1961 között már nemcsak a korábban beléptetett, de az addig ellen-
álló, önérzetes, nyakas parasztokat is térdre kényszerítették. A korábbinál is nagyobb 
hatásfokú és átfogóbb erőszakra került sor. Megtévesztő lehet, ha a Rákosi-rendszerben 
alkalmazott jól látható büntetésekkel vetjük össze a kádári diktatúra államosítási mód-
szereit. A változást a konkrét eszközöknek, az erőszakosság színtereinek, illetve szerep-
lőinek a „civil világra” való kiterjesztése jelentette. Ezzel tulajdonképpen sok szempont-
ból „láthatatlanná” tették az eljárást, s az érintettekre hallgatást kényszerítettek. Az 
eddigi kollektivizálási kampányokhoz képest változást jelentett az egész társadalom 
manipulált bevonása a műveletbe, amivel szétterítették mind a felelősséget, mind pedig 
a következményeket.

Ö. Kovács József alapvetően a következő módszereket különíti el a társadalmi terror 
gyakorlatát tekintve: verbális és/vagy pszichikai nyomásgyakorlás, adminisztratív 
eszközök alkalmazása, fizikai erőszak, verés, kínzás. Számos brigádjelentés maradt ránk, 
melyben az agitátorok részletesen beszámolnak a tsz-be való kényszerítés általános 

4 Bíró–Für, 2013, 341.
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módszereiről. Sok esetben azzal tudták a folyamatot meggyorsítani, hogy egy-egy na-
gyobb presztízsű középparaszt aláírásának kikényszerítésével léptették be a helyi la-
kosság többségét.

A parasztnyomorgatás klasszikus eszközét azonban a beszolgáltatás rendszere jelen-
tette. A beszolgáltatások köre pedig csak egyre szélesedett és növekedett. Már 1949-re 
kiterjesztették a takarmány- és kapásnövényekre (leginkább a burgonyára és a kuko-
ricára), majd a háziállatokra és az állati termékekre is. Az enyhülést követően 1955-ben 
minisztertanácsi rendeletben előírták: mind az egyéni gazdák, mind pedig a termelő-
szövetkezetek kötelesek a beszolgáltatásuk után megmaradó ún. kenyérgabona-feles-
legüket a központilag elrendelt mennyiségben szabad felvásárlási áron az államnak 
„eladni”. A termelőnek a ráeső mennyiséget már a cséplőgéptől az átvevőhelyre kellett 
szállítania. Az 1949-től 1953-ig tartó négy év alatt a legnagyobb társadalmi csoport 
terhei háromszorosukra nőttek. Nem meglepő tehát, hogy „a földtől való menekülés egyre 
nagyobb méreteket öltött”.5 A harmadik hullámban, a totális nagyüzemesítés idején 
mintegy 400-500 ezer fiatal és középkorú kereső hagyta el a faluját.

Ebből is kitűnik, hogy a parasztság a védekezési reakciói közül az elsőt – tudniillik, 
hogy figyelmen kívül hagyja az agitációt – nem alkalmazhatta. Második lehetőségként 
felmerül a harccal való ellenállás, melyre nem vagy csak igen korlátozott mértékben volt 
lehetőség. Itt kell megemlíteni, hogy a kollektivizálás ellen sok településen tömeges 
megmozdulásokkal tüntettek. A tiltakozás országos viszonylatban leginkább a Dunától 
keletre volt jellemző. Előfordulásukban, illetve intenzitásukban valószínűleg szerephez 
jutott az adott térség földrajzi elhelyezkedése, a földek minősége és a számításba vehe-
tő más munkák végzésének lehetősége is. Az agresszív államosításra adott legáltaláno-
sabb válasz azonban az elvándorlás volt. 

A paraszti létforma felszámolásának tehát számos olyan társadalmi vetülete is volt, 
amelyet érdemes megvizsgálni. Mindenképp leszögezhető, hogy a mezőgazdaságból élő 
réteg fent tárgyalt ellehetetlenítése, a brutális eszközök és módok, melyeket céljuk el-
érése érdekében alkalmaztak, beleégtek az emberek tudatába, s máig érezhető a hatásuk 
a magyar társadalom mentális állapotán. A szellemi pusztítás mellett meg kell említeni 
a falvak szerves fejlődését megakasztó folyamatokat, melyek a falusi társadalom szer-
kezetére, az emberek életmódjára is radikális hatást gyakoroltak. Álljon itt néhány 
statisztikai adat. Az 1960-as évekre az ország agrárkeresőinek aránya a már említett 
53%-ról 38,5%-ra csökkent. 1990-re ez a fogyás még drasztikusabb méreteket öltött: 
ekkor már csak a lakosság 15,3%-át tették ki a mezőgazdaságban dolgozók. 1960 és 
1970 között a falvakat 600 000 fős elvándorlási veszteség érte. Jól példázza az arányta-
lanságokat, hogy egyes községek a szocialista éra alatt megkétszerezték-háromszoroz-
ták lélekszámukat, más települések ezzel szemben akár ötödükre-tizedükre zsugorod-
tak össze, vagy akár el is néptelenedtek. Erre az időszakra tehető annak a folyamatnak 

5 Bíró–Für, 2013, 357.
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a kibontakozása is, melynek következtében a falusi keresők kétötöde ingázóvá vált. Az 
1960-as évekre „beérett” erőszakos kollektivizálás „eredményeképp” a magyar földte-
rület csupán 4,5-5%-a maradt magánkézben.

A számadatok olyan életmódbeli változásokat illusztrálnak, melyek mélyreható át-
alakulást jelentettek társadalmi szinten is. Ez megnyilvánulhatott a mezőgazdaságból 
az iparba való áthelyezkedésben; abban, hogy az egykori parasztember, aki a maga ura 
volt, hirtelen alkalmazottá vált. A vidéki környezetből a városba való átkerüléssel a 
falusi közösségek bomlása felgyorsult, illetve a családszerkezet, a családi szerepek is 
megváltoztak. 

A kollektivizálás tehát nem csupán egy külső rendet kívánt felszámolni, hanem magát 
az embert akarta mindenestül kiforgatni önmagából. Ez olyan hatásosan sikerült, hogy 
a paraszti társadalom pár évtized alatt megszűnt létezni. S megszűnt ezzel a paraszti 
hagyományvilág, kultúra, életfelfogás, életmód is. Ö. Kovács József kortársi tapasztala-
tok és perspektívák elemzésével jutott a következő megállapításra: „A diktatórikus 
rendszerek a kényszerű felejtés politikájával az emberek emlékezetének átstrukturá-
lását célozták meg, nagyrészt »sikerrel«.” „A múltat végképp eltörölni!” jelmondat mind-
ezek tükrében tehát a lehető legpontosabb „hitvallásnak” tekinthető. Csakhogy a múlt 
jelenti azt az éltető táptalajt, melybe a jelen gyökerei erősen belekapaszkodhatnak, hogy 
belőlük a jövő ígérete sarjadhasson.

Mindezek a múltbéli események, folyamatok máig éreztetik hatásukat. Az urbanizáció 
méretei továbbra sem elhanyagolhatók, ezzel párhuzamosan sok esetben a falvak lakossá-
ga is csökken. A vidék helyzete térségenként igen differenciált. A leginkább érintett régiók 
ilyen szempontból a nagyobb városoktól távol elhelyezkedő települések, ahol a munkale-
hetőség is korlátozott. Megfigyelhető azonban a városok vonzáskörzetébe való kiköltözé-
si tendencia. A városi és falusi lét ezzel összekapcsolódik, illetve új funkciókat nyer, mind-
kettő előnyös tulajdonságait kiaknázva. Ezt a folyamatot erősítik természetesen azok az 
intézkedések is, melyek egyszerre vidékfejlesztési, illetve családtámogatási téren fejtik ki 
hatásukat. Mindemellett kétségtelen, hogy a magyar falvak jövője nem minden esetben 
ilyen pozitív, s hogy ez a tendencia inkább a városok vonzáskörzetének megnövekedését, 
egyfajta kertvárosi életmódot eredményez, mintsem az egykori falusi élet visszatértét.
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Náray-Szabó Gábor

LIBERÁLKERESZTÉNYEK	
A bűnös, vagy a bűn szeretete, avagy kik azok a liberálkeresztények?

Négy évvel ezelőtt, a farsangi ünnepségek keretében a németországi Aachenben viccet 
csináltak egy szentmiséből. A celebránsok egy harmincéves, de fél évezredesnek beál-
lított – úgymond – „hagyomány” felelevenítésével űztek gúnyt a keresztény hagyomány-
ból. A szertartást bemutató dia kónus piros bohócorrot ragasztott magára, viccelődött 
a papi nőtlenségen, s ehhez pompomlányok csapatának vérbő táncbemutatója szolgál-
tatta a hátteret. Ez bizony szentségtörés, a keresztény élet csúcsának és forrásának sárba 
tiprása. Az az egyház, amely ezt eltűri, már nem Krisztus tanításának örököse, elszakadt 
a gyökereitől. Tragikus fejlemény, de sajnos bekövetkezett, vannak is előzményei. Ha fel 
akarjuk venni a harcot ellene, meg kell értenünk, mi vezetett ide. 

A vallás szekularizációja a reformáció idején kezdődött, és az évszázadok során oda 
vezetett, hogy a hitbéli alapigazságok egyre jobban relativizálódtak. Ma már, úgymond, 
nem a hit választja az embert, hanem az egyén választ hitet. A folyamat a 19. század 
közepén vált észlelhetővé, amikor a hívek egy része fokozatosan elmaradt a templomból, 
és ez mára oda vezetett, hogy a nyugat-európai népességnek csak egy töredéke gya-
korolja a vallását. A vallási aktivitás lanyhulása tömeges, Európát sokan már missziós 
régiónak tekintik, ahol nagy számban jelentek meg a harmadik világ képviselői, hogy 
pótolják a vészesen fogyó papságot. A kelet-közép-európai országokban a szovjet befo-
lyás idején hatalmi eszközökkel igyekeztek háttérbe szorítani a vallást, ami dacos, bár 
egyre lanyhuló ellenállást váltott ki, mindössze annyi eredménnyel, hogy nálunk még 
jelentős számban maradtak hívő közösségek, és országonként eltérő intenzitással ugyan, 
de az állam is támaszkodik rájuk. A szekularizáció következtében önállósodott a profán 
valóság, ellentmondásba került a régi szakrális világrenddel, miközben a világ hitek, 
világnézetek, meggyőződések egész étlapját kínálja a kereső, elbizonytalanodó ember-
nek. 

A természettudomány és a ráépülő technológia robbanásszerű fejlődése az elmúlt 
három évszázadban komoly kihívás elé állította a kétezer éves kereszténységet. Teoló-
giai síkon óriási feszültséget okoz, hogy az új, nemegyszer sokkoló tudományos ered-
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ményeket nem mindig tudjuk beilleszteni a Biblián alapuló világképünkbe, vagy ha úgy 
hisszük, sikerül, tévútra kerülünk. A római katolikus egyház nagy figyelmet fordít erre 
a feladatra, tudósok és teológusok serege dolgozik, érvel, vitatkozik, hogy fenntartsák, 
ha kell, megteremtsék az összhangot a hit és a tudás között. Időről időre megjelenik a 
katolikus egyház katekizmusa, és ennek kompendiuma, amelynek alapján a hívők tájé-
kozódhatnak a hitről. Ez fokozatosan – bár nem túl gyorsan – megújul. Nemrégen fogad-
ták el például hivatalosan Galileo Galilei tanítását a heliocentrikus világképről, kicsit 
később pedig II. Szent János Pál pápa kijelentette az evolúció elméletéről, hogy az több 
mint puszta hipotézis, nincs ellentmondásban a katolikus hittel.

Míg a nyugati ember olthatatlan kíváncsisága, kitartása, tehetsége és szorgalma le-
hetővé teszi, hogy egyre tágabban és mélyebben ismerhessük meg a teremtett világot, 
mára eluralkodott az önhittség. Sokan – főleg az ateisták és agnosztikusok – úgy gon-
dolják, hogy Isten helyébe léphetnek, és ezt fennen hirdetik is. Megfordítják a Biblia 
kinyilatkoztatását: Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, ehelyett 
elképzelnek	maguknak	egy	istent, akinek az a legfőbb dolga, hogy beteljesítse a 
vágyaikat. 

Nem maradtak mentesek e kísértéstől a vallásukat gyakorló keresztények sem, és 
egyre többen akarják a krisztusi szeretet jegyében saját képükre formálni a keresztény 
tanítást. Talán az első – és sajnos sikeres – lépés az volt, hogy relativizálták	a	lelki-
ismeretet, az írott jogszabályok hatálya alá sorolták a bűnt. Ebből az lett, hogy sok 
esetben elvált egymástól az írott jog és a hitünk által diktált örök igazság. Ma már el-
képzelhetetlen lenne, hogy egy bíróság salamoni ítéletet hozzon egy válóperben, vagyis 
elrendelje, hogy vágják ketté a házastársak közötti vita tárgyát képező gyereket, mond-
ván, hogy az lenne igazságos, ha mindkét fél a felét kapná. Emögött persze az van, hogy 
a király így akarta megtudni, a pereskedő anyák közül melyik szereti igazán a kisdedet, 
mert az inkább a másiknak adná, mint hogy megöljék. Igazságérzetünket manapság 
felülírja a törvény betűje, ami egyik jele annak, hogy magukat kereszténynek valló 
„gondolkodók” egyre gyakrabban	próbálják	saját,	egyéni	ízlésük	szerint	alakí-
tani	a	Biblia	igazságát. Azon már meg sem lepődünk, ha egy vallási közösség tagjai 
(akár a vezetője is) büszkén melegnek vallják magukat, sokan pedig a kényelem és a 
felszabadultság jegyében eljelentéktelenítik az egyházi előírásokat. Már azt is kijelen-
tették, hogy Jézus Krisztus nem férfi, hanem semleges nemű volt, mert hát férfi és nő 
között nincs is különbség, éljen a nemek egyenlősége. Kialakult egy irányzat, a liberál-
kereszténység, amelynek az a lényege, hogy a krisztusi szeretet jegyében mindent el kell 
fogadnunk, mindent meg kell engednünk, még a bűnt is. Márpedig az	igazi	keresztény	
csak	a	bűnös	embert	szereti,	magát	a	bűnt	utálja.

A bizonytalanság akkor vált láthatóvá minden figyelmes szemlélő előtt, amikor majd-
nem húsz éve hosszas vita után kihagyták az európai alkotmány preambulumából a 
keresztény hagyományokra való hivatkozást. Azóta egyre jobban terjed az úgynevezett 
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liberális keresztény tanítás, mely csak nevében keresztény, mert az emberi rációt emeli 
a legmagasabb tekintély trónjára. A liberális teológusok igyekeznek a kereszténységet 
az úgynevezett „modern gondolkodással” összeházasítani. Nem mondják ki, de szerintük 
a Szentírás nem más, mint dajkamesék és mítoszok gyűjteménye, míg ezzel szemben a 
tudomány mindentudó és tévedhetetlen. Azt sugallják, hogy a mennyek országa lehoz-
ható erre a világra, ha mindent leöntünk az álságos szeretet cukormázával, de főleg az 
anyagi jóléttel. Az egyetlen dolog, ami szerintük számít, a felebaráti szeretet, de figyel-
men kívül hagyják az első főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” Végül oda jutnak, hogy a	szeretet	
rosszul	értelmezett	parancsával	próbálják	elfogadtatni	a	Gonoszt.	

Úgy gondolják, hogy a Szentírásban vannak hibák, és az emberek, de még inkább a 
liberális teológusok feladata, hogy meghatározzák, mi a helyes, és mi a hamis benne. 
Például a pokol igazából nem is létezik, egy szerető Isten biztosan nem küldené az em-
bereket egy ilyen csúnya helyre. Ezért fordultak el sokan az egyháztól a világháborúk 
borzalmas pusztításai után, mert nem értették, Isten hogy engedhette ezt meg. Arra 
nem gondoltak, hogy az	ember	szabad	akaratot	kapott,	és	választhatja	bizony	a	
bűnt, a halálos bűnt is. Írva vagyon: „Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a 
jót gonosznak” (Ézsaiás 5:20). Mikor egyes liberális egyházak keblükre ölelik a homo-
szexualitást mint az alternatív életstílusok egyik formáját, akkor pontosan így járnak 
el, hiszen Isten igéje világosan elítéli ezt a gyakorlatot, ezt a szellemiséget, ami végső 
soron a család és ezzel a társadalom bomlásához vezet.

Tudnunk kell, hogy a klasszikus liberalizmus nem veszélyes a kereszténységre, bár a 
két irányzat nem feleltethető meg egymásnak. Párbeszédben vannak, hatnak egymásra, 
és jól tesszük, ha célja, alapelvei mentén megkülönböztetjük ezeket. Noha a hedonista 
liberalizmus ugyanúgy károkat okozhat a társadalomnak, mint a csőlátású, fundamen-
talista konzervativizmus, a két irányzatban egyaránt találhatunk értékeket. A libera-
lizmusnak olyan vívmányokat köszönhetünk, mint a rabszolgaság alóli felszabadulás 
vagy az egyetemes emberi jogok érvényre juttatása. Mindennapi életünkben a liberális, 
megengedő magatartás jellemzi a jó főnököt, a jó szülőt, aki nem tilt feleslegesen, de az 
alapvető értékeket határozottan érvényre juttatja. Vannak azonban, akik a korlátok el 
nem fogadását azonosítják a liberalizmussal. Miért ne tegye ezt vagy azt, ha ezzel nem 
árt senkinek, mondják. Ez legtöbbször oda vezet, hogy csak a mára, csak az egyénre fi-
gyelnek. Hitünk	elveken,	értékeken	és	az	ezeket	összegző	tanításon	alapul, az 
a nézet viszont, amely ezeknek egy részét nem kívánja elfogadni, vagy relativizálja, 
összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. Az, hogy valaki személyesen mit érez helyes-
nek, mihez van kedve, nem feltétlenül találkozik azzal a konkrét tanításra épülő világ-
nézettel, amit kereszténységnek nevezünk. Vannak örök értékek, amelyek összegezését 
a Bibliában találjuk meg, és ha nem ezeket követjük, zsákutcába jutunk.

Manapság egyre többet beszélünk az egyén jogairól, terjed	a	vágyak	és	vélemények	
hangoztatása	a	valóság	kultúrájának	a	rovására. Elérkeztünk oda, hogy a mai 
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embernek szinte egyetlen célja lett: kielégíteni önző vágyait, megvalósítani önmagát itt 
és most, figyelmen kívül hagyva mindenki mást, nem törődve a jövővel. Kiderül azonban, 
hogy ez csak egy kis csoport hasznát jelenti, sokak kárára és ellenére. A multimilliárdo-
sok árnyékában a piac szabadsága valójában csak keveseké, a szólás szabadsága is 
egyoldalú lett a véleménydiktatúrával szemben: Nyugaton sokan félnek elmondani, mit 
gondolnak, mert az állásukat kockáztatják. Marginális kisebbségek	erőltetik	rá	de-
viáns	nézeteiket	a	józan	többségre. A szavak értelmét kifacsarva jónak	tüntetik	
fel,	ami	rossz,	és	rossznak,	ami	jó. A mérték nélküli liberalizmus zsákutca. Minde-
nekelőtt a szülők, nevelők dolga, hogy erre idejében figyelmeztessék a gyermeket, és a 
jézusi tanítást, az önkorlátozás és az örömteli önzetlen szeretet példáját közvetítsék.

Vannak olyanok is, akik kárhoztatják a politikai kereszténységet, vagyis az az irány-
zatot, amikor egy párt nyíltan hirdeti, hogy a keresztény értékeket tekinti mérvadónak. 
Arra hivatkoznak, hogy sok döntés, sok politikus viselkedése, bűnei ennek ellentmon-
danak, ezért nem őszinték, tehát el velük. Nem gondolnak – vagy nem akarnak gondolni 
– arra, hogy	az	ember	gyarló,	a	politikus	is	az,	de	ettől	még	az	eszme,	amit	
hirdet,	lehet	üdvözítő. Nem a programot kell tehát bírálni, hanem azokat a személye-
ket, akik ezt hiteltelenül képviselik. Ellenkező esetben oda juthatunk, hogy akarva-aka-
ratlanul olyan politikát támogatunk, amely alattomosan vagy nyíltan keresztényellenes.

Nemrégiben részt vettem egy beszélgetésen, melynek az volt a címe: Lehet-e egy 
keresztény liberális? Nos, erre nem adható egyszerű válasz, én azért mégis megpróbálom. 
A legtöbb ember gondolkodását három fő irányzat szabja meg. Van bennünk egy kon-
zervatív személy, aki őrzi a hagyományokat, alaposan megfontolja, hogy nekikezdjen-e 
egy újításnak, igyekszik megteremteni a hidat a múlt és a jövő között. A legtöbb ember 
– ez a második irányzat – nyitott a szociális gondoskodásra, felkarolja az elesetteket, és 
elgondolkozik, ha azt hallja, hogy könnyebb a tevének átmennie a tű fokán, mint a gaz-
dagnak bejutnia a mennyek országába. A harmadik énünk megengedő, nem szab korlá-
tokat a másik elé, a szabadságot tartja a legnagyobb értéknek, de egyúttal önző is, kész 
arra, hogy saját magát a közösség elé helyezze. Úgy gondolom, hogy akiben az önzés 
játssza a fő szerepet, és ezt nem is igyekszik legyőzni, nem nevezheti magát keresztény-
nek. Nem kerülhetjük meg a kérdést: milyen mértékben van meg bennünk a liberális 
szellem, legyőzi-e az önzés a kereszténységünket?

„Olyan állapot elérése a szociálpolitika célja, amelyben mindenki érzi, hogy a nemzeti közösség tagja, és 
hogy nemcsak ő van a közösségért, hanem a közösség az ő támasza is.”

Gróf Tisza István

Üzenet
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Bács Béla János riportjai

ÜZENET	CSÍKBÓL	–	SZÍVVEL,		
LÉLEKKEL	

Fikó	Csaba egy sorsdöntő napon, munkabaleset következtében elvesztette a jobb karját. 
Amint az a későbbiekben kiderült, a lendületét, élni és tenni akarását azonban nem. 1990 
első heteiben néhány társával együtt bejegyezteti a bíróságon a Hargita	Megyei	Moz-
gássérültek	Egyesületét. És elkezdik a munkát. Kiépül a szervezet, létrejön egy kft., 
rajta tartja ujját a szervezet tagjainak ütőerén, minden szükségletet regisztrál, és meg-
oldást keres a kihívásokra. Telnek az évek, új lehetőségek nyílnak, és ezekkel mindig 
tudnak élni. Kiépül egy széles körű partnerség, intézményekkel, szervezetekkel, magán-
személyekkel. 

Közben családot alapít, két gyerekük születik. 
A szervezetnél újabb és újabb programok indulnak, nagyon sokan kapnak lehetőséget 

munkára, így megélhetésre, közösségre lelnek; mások a foglalkozásokra járnak el, ér-
telmet, struktúrát adva a napjainknak. Az évek folyamán sok szervezet alakul, de a 
Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete a legismertebbek közé tartozik a megyében. 
A kezdeti helyszín a műhelyekkel és az irodákkal már szűkösnek bizonyul: szervez, keres, 
kér, és kap. Új, tágasabb épületbe kerülnek. De a fejlődés nem áll meg, egy idő után ez a 
tér sem elegendő. És akkor merészet álmodik közvetlen munkatársaival: építeni egy 
teljesen új központot, amely megfelel a kor elvárásainak, és a speciális igényeknek is. Az 
évek folyamán a leghosszabb ideig ő a szervezet elnöke, majd más vállalja ezt a munkát, 
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amikor neki az építés lesz a fő feladata. Lépcsőzetesen, kőről kőre, szintről szintre épül 
az Összefogás	háza, mely méltán viseli e nevet, hiszen sok itthoni és külföldi szervezet, 
intézmény és egyéni támogató által valósult meg. Már a második szint is épült, mikor 
egy látogatás során leesik a létráról, s több hétre kerekesszékbe kerül. Ha valaki ma 
megtekinti a baleset helyszínét, csak ámul, hogy nem lett nagyobb a baj. De ezen is túljut, 
és a világjárvánnyal járó nehézségeket is leküzdik. Így 2021 októberében felavatják az 
Összefogás házát, megkoronázva az ő és társai harmincéves munkáját.

 

Első	szín	–	Vendégségben
A csíkszeredai Hunyadi János utcában egy idő óta új épület „nőtt ki a földből”. A rendezett 
udvarból a Hargita Megyei Sérültek Egyesületének új központjába lépünk be, melyet 
méltán neveznek az Összefogás házának. A látogató a hétköznapok nyüzsgésébe csöppen, 
s időbe telik, míg lépésről lépésre megismerheti az intézmény széles körű tevékenységi 
területeit. Az 1990 óta működő egyesületről Fikó Csabával, a szervezet elnökével beszél-
getünk.
–	Kedves	Csaba,	köszöntelek	ebben	a	vadonatúj,	szép,	tágas,	világos	épületben	ki-

alakított	irodában.	Aki	nem	ismeri	a	múltatokat,	ezt	a	környezetet	látva	el	sem	tudja	
képzelni,	honnan	indultatok.	Mesélj	nekünk	a	kezdetekről!

– A Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete 1990-ben indította tevékenységét.  
A miénk volt az első igazán civil szervezet, melyet bejegyeztek Hargita megyében. Azon-
nal nagy lett az érdeklődés a szolgáltatásaink, a segítségünk iránt, a megye minden 
szegletéből jelentkeztek az emberek. Az egyesület kezdettől fogva a mozgássérültek 
érdekvédelmét vállalja fel, a meglévő törvények betartásáért, újabb törvénytervezetek 
kidolgozásáért emelve fel a szavát. Munkához való jogot kért a mozgássérültek számára, 
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és a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségéért küzdött. Kezdetben külön műkö-
dött az egyesület mint szervezet, és külön jogi személyként egy kft.-t is bejegyeztünk.
–	Akkoriban,	közvetlenül	a	’89-es	események	után	folyamatosan	érkeztek	

a	segélycsomagok,	gondolom,	hozzátok	is.
– A kezdeti időkben nálunk is így volt. De hamar kiderült: nagyobb az igény arra, hogy 

munkát biztosítsunk a mozgássérülteknek. El lehet képzelni, milyen nehezen működött 
ez akkoriban. Volt időszak, amikor 140 embernek adtunk munkát, akik otthonról 
dolgoztak. Nagyon nehéz körülmények között végeztük a munkánkat, de lelkesen: ma is 
elégedetten, hálával gondolok vissza arra az időszakra. Aztán a változó körülmények oda 
vezettek, hogy ez a fajta tevékenység lassan megszűnt. Igény is egyre kevesebb lett rá, 
és gazdaságilag sem volt fenntartható. Úgy szoktam fogalmazni, hogy lényegében tűzoltó 
munkát végeztünk, mindig azon a ponton léptünk közbe, ahol a legszükségesebb volt.
–	Aztán	következtek	az	új	kihívások	s	az	új	megoldások.
– Amikor egy ajtó bezárult, mindig kinyílt egy újabb. Esetenként több is. Partnerség-

ben indítottuk például a szállítási szolgáltatásunkat, így adva lehetőséget, hogy azok is 
eljuthassanak számukra fontos helyekre – fogorvoshoz, hivatalokba –, akiknek egyébként 
ezt nagyon nehéz lett volna. Foglalkoztató műhelyeket alapítottunk a megye más térsé-
geiben, hiszen a tagjaink ott is igényelték a programokat. Aztán, hogy úgy mondjam, 
szintet léptünk. A város jóvoltából új helyre költözhettünk, ahol nagyobb tér állt rendel-
kezésünkre úgy a varroda, mint a foglalkoztató számára. Innen léptünk tovább: kezdet-
ben csak megálmodtuk, majd neki is fogtunk az új központ, az Összefogás házának 
megépítéséhez. 
–	Kedvenc	hasonlatod	a	halra	és	a	hálóra	vonatkozik...
– Igen, ez nagyon fontos, ennek a mentén próbáltunk haladni. Tehát: nem halat kérünk, 

hanem hálót, hogy megtanuljunk mi magunk halászni. És valóban ez jellemezte a 
működésünket. Bevételeink nagy része nem adományból vagy állami segélyből szár ma-
zott, hanem a saját munkánk gyümölcse volt. Folyamatosan támaszkodhattunk az 
önkénteseinkre is, akikből aztán esetenként állandó munkatárs vált. 
–	Valószínűleg	nálatok	is	van	egy	bizonyos	fluktuáció	a	munkatársak	körében.
– Igen, ez nem kerülhető el. Ilyenkor az egyik szemünk sír, a másik nevet. Nem szíve-

sen válunk meg senkitől, aki a közösségünkbe tartozik, ha viszont megtalálja a helyét a 
munkaerőpiacon, nem tarthatjuk vissza: legyen csak lehetősége a fejlődésre, a képessé-
gei kibontakoztatására. 
–	Nagyon	jó	megtapasztalni,	hogy	nem	csak	a	tagok	számára	vagytok	jelen.	Ha	

segítségre	van	szükség,	mások	is	számíthatnak	rátok.	Emlékszem	a	pünkösdszom-
bati	szolgálatotokra...

– Igen, közelről kell látni a problémát, és akkor megvan rá a megfelelő segítség.  
A zarándokok számára fontos ez a nap, és így van a mozgáskorlátozottak esetén is, csak 
az a különbség, hogy nekik nehezebb kijutniuk a helyszínre. Szervezési és műszaki kér-
déseket kell összhangba hozni. Egyrészt a forgalom is korlátozott aznap, másrészt nem 
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felel meg bármilyen jármű arra, hogy kijuttassa a kerekesszékes zarándokokat a csík-
somlyói nyeregbe. Végül is jó tapasztalataink voltak, be lehetett nálunk jelentkezni, 
igényelni a szolgáltatást, és akkor a megfelelő időpontokba oda-, illetve visszaszállítot-
tuk azokat, akik ezt kérték. Örülünk, ha ezzel is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy szép 
lelki élményben lehessen részük.
–	A	partnereitekkel	való	együttműködés	eredménye	is	túlmutat	a	tagok	társaságán.	

Mások	is	élvezhetik	az	együttműködésetek	gyümölcsét.
– Tevékenységünk minden mozzanatában visszaköszön, hogy milyen sokszorozó ereje 

van a partnerségeknek, mi minden megvalósítható összefogással, ami egyedül nem 
menne. És itt nemcsak arról van szó, hogy a tevékenységeink bővülhetnek ezáltal, vagy 
több megrendelést, több támogatást kapunk, hanem például a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben is gyakran segíthetünk. Intézmények és szervezetek felé közvetítet-
tünk, többeket munkahelyhez juttatva. Azon túl, hogy ez anyagi biztonságot nyújt, ja-
vítja a munkába állt személyek önbecsülését is.
–	2008	óta	olyan	törvények	vannak	érvényben,	amelyek	segítik	a	műhelyeiteket. 
– Azóta azok a cégek, amelyek nem alkalmaznak megfelelő számú sérült személyt, 

vagy az államkasszába kell befizessenek egy bizonyos összeget, vagy le kell vásárolniuk 
annak egy részét olyan műhelyekben, mint a miénk is, termék vagy szolgáltatás formá-
jában. Ez előnyös nekik is, mi pedig örülünk a rendeléseknek. Azt tapasztaljuk, hogy 
szívesen fordulnak hozzánk, és mi is megteszünk mindent, hogy egyre széles körben ki 
tudjuk szolgálni a klienseinket. Gyarapítjuk a szolgáltatásaink számát, és igyekszünk 
szinten tartani vagy javítani a minőséget.

Második	szín
A megvalósult álom: az Összefogás Háza

–	A	kezdeti	nehézségek	hallatán	kérdően	áll	a	szemlélő	az	új	központ	előtt.	Miként	
volt	lehetséges	ezt	megvalósítani?

– Röviden összefoglalva azt mondhatnám, benne van a nevében: összefogás által. És 
itt most értem ezalatt a korábbi években gyakorolt és megélt összefogást, kiemelten az 
építkezés alatti, széles körű, belföldi és külföldi összefogást, valamint azt az összefogást, 
amely szervezetünk belső életére jellemző.
–	Kezdjük	akkor	az	elsővel…
– Hogy egyáltalán létezzünk még mint szervezet 20-25-30 évvel az alapítás után is, 

már ahhoz összefogásra volt szükség. Először is össze kellett fogni a csapatot, termelni 
kellett, programokat tervezni, megpályázni, lebonyolítani. És mindezekhez partnereket 
találni, a termékekhez pedig felvevő piacot, megrendelőket. Mivel ez sikerült, létezhettünk 
és fejlődtünk. És kinőttük a rendelkezésre álló feltételeket. Így aztán már az újabb és 
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nagyobb tér sem volt elegendő számunkra. Persze már az alapítás óta szerettük volna, 
hogy legyen saját székhelyünk, de a megszülető igény sarkallt arra, hogy konkrétan 
tervezni merjünk.

Az Összefogás Háza

–	És	akkor	következő	lépésben	már	neki	is	fogtatok	a	tervezésnek,	a	munkának.
– Kezdődött a mostani telek megvásárlásával, két lépésben 2009-ben és 2011-ben, 

miután egy korábbi helyszín ötletét elvetettük. Majd elkészültek a tervek, nekifogtunk 
az építkezésnek. Ekkor már 2017-et írtunk. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, mintha 
már abban a pillanatba a szükséges anyagi keretek rendelkezésünkre álltak volna. Nem. 
Volt annyi, amivel elkezdhettük.
–	Hát	ehhez	a	lépéshez	is	bátorság	kellett…
– Bátrak voltunk, de nem vakmerők. Tudtuk, éreztük, hogy akik eddig mellettünk 

álltak a kicsiben, azok a nagyban is odaállnak. És ez így is volt. Akadtak nehéz, már-már 
kilátástalan pillanatok, de aztán mindig volt kiút is.
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Agyagozók

–	Most	nem	sorolhatsz	fel	minden	támogatót,	de	hozzál	néhány	példát	az	összefogás	
formáira.

– Az egész projekt alatt mi szereztünk be minden szükséges anyagot, az utolsó szegig. 
És majdnem minden alkalommal, amikor valamit meg kellett vásárolnunk, akkor a for-
galmazó a lehető legjobb árat ajánlotta nekünk, gyakran még adományban is kaptunk 
a megrendelt termékből. Ami nem kis összeg, ha mind felszámoljuk, különösen a drága 
termékek esetén.
–	Ez	jól	hangzik,	de	azért	csak	kellett	pénz	is.
– Bizony hogy kellett. Támogatott a megyei önkormányzat, és magyar állami támoga-

tásban is részesültünk. Egyházi személyek is kiálltak mellettünk. Cégek és helyi szerveze-
tek is, valamint magánszemélyek. Mindemellett jelentős összeg érkezett külföldről is: 
külországi partnereink figyelemmel követték a munkánkat, és folyamatosan kommuni-
káltunk. Érdeklődéssel követték, hogy mi az, ami már megvalósult, és milyen lépések 
vannak még előttünk. Amikor ezt tisztáztuk, átjött egy összeg. Amint azt felhasználtuk, és 
a leírt lépéseket megvalósítottuk, arról beszámoltunk, szövegben, fotókkal. És akkor ér-
keztek az újabb támogatások. Gyakran el is látogattak hozzánk a támogatóink, és a hely-
színen győződtek meg arról, hogy a támogatás jó helyre kerül, hiszen a legtöbbször ezek 
olyan segítő szervezetek voltak, amelyeknek el kellett számolniuk a saját támogatóik felé. 
–	És	nemcsak	pénzt	kaptatok,	hanem	másfajta	támogatást	is.
– Előfordult, hogy azokat a tárgyakat, berendezéseket – bútorokat, matracokat, konyhai 

felszereléseket, mosógépet, ilyesmit, amire nekünk szükségünk volt – azt éppen 
megkapták valakitől odakint, és elhozták nekünk. Már olyan alaposan ismerték a 
tevékenységeinket a látogatásaik révén, hogy gyakran alapanyagokat is hoztak, amelyeket 
mi fel tudtunk dolgozni a varrodában vagy a nappali foglalkoztatóban. 
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A támogató hercegnő: Anna Gabriele von Habsburg

A sérültek varrodája
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–	Több	alkalommal	is	külföldi	körutakon	mutattátok	be	a	projektet.
– Ezek fárasztó, de rendkívül hasznos utak voltak. Hiszen nemcsak azzal a pár emberrel 

találkoztunk ott, akik már ismertek, esetleg jártak is nálunk, és látták az építkezést, 
hanem szélesebb körben bemutathattuk a terveinket. A személyes találkozások, mindig 
közelebb hozzák a feleket: és valóban, sosem tértünk vissza üres kézzel. Csodálkozással 
keveredett kétely volt gyakran szemükben, hogy ez valóban kivitelezhető? Egy 
németországi partnerünk el is mondta, hogy ezt így ilyen formában náluk nem lehetett 
volna megvalósítani. 

Játék a természetben

–	Emlékszem,	hogy	a	nyílászárókkal	is	volt	egy	nagyon	gyümölcsöző	ötletetek.
– Elég jól haladtunk abban az időben, épültek a falak, és éppen a nyílászárókat kellett 

volna megrendelni és behelyezni. Akkor azonban nem állt rendelkezésünkre az ehhez 
szükséges anyagi keret. Megszületett az az ötlet, hogy „adjuk el az ablakokat”. Készítettünk 
egy listát, hogy melyik mennyibe kerül, és támogatóink kiválaszthatták, amire az 
erejükből futotta. Így aztán voltak magánszemélyek, kisebb-nagyobb szervezetek és 
vállalkozók, akik vállalták egyik-másik ajtót, ablakot, és így ezen a lépcsőfokon is 
szerencsésen túljutottunk, lehetett továbblépni.
–	Hosszú	lehet	a	támogatók	listája…
– Nagyon hosszú. És mi egyformán hálásak vagyunk mindegyiküknek, azoknak is, 

akik kisebb, azoknak is, akik nagyobb összeggel segítettek. Azon túl, hogy ily módon 
haladhattunk, rendkívül sokat számított, hogy ezt a sok embert magunk mellett 
tudhatjuk, hogy értékelik a munkánkat, bíznak bennünk, és a jó cél érdekében aktívan 
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segítenek. Az a belső összefogás, amely jellemzi a szervezetünket, a munkatársakat, az 
a külvilágból is visszaköszönt ránk, és megerősített a hitünkben, hogy jó úton járunk. 
És továbbra is ezen az úton óhajtunk haladni.

Mozgássérült gyerekek versenye

A mozgássérült gyerekek egyetlen romániai akadálymenetes játszótere
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Lóhajtás a téli Hargitán

A közösségi csarnok
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A	nélkülözhetetlen	–	Panna	és	a	csapat	

Márton	Panna	Imola 2012-ben csatlakozott a Hargita Megyei Mozgássérültek egyesü-
letéhez. Ebben még a véletlen is szerepet játszott. Amikor megismerkedett az egyesü-
lettel, arra kérték, három hónapig segítsen be a munkában, egy olyan tevékenységbe 
tehát, amelyet műforgókkal is el tud látni. Máris tíz év lett belőle, s időközben ő is gyer-
tyaöntővé vált. Pedig korábban fogalma sem volt erről a foglalkozásról. A vezetők biz-
tatták, hogy bátran fogjon neki, ismerje meg a szakmát, s mindez valóban meghozta 
gyümölcsét. Ma már bátran ki meri jelenteni, hogy hatékonyan dolgoznak, és egyre 
nagyobb és összetettebb rendelést tudnak vállalni. Most, az új központban pedig még 
jobbak a körülmények, nagyobb tér áll rendelkezésre, több személy is dolgozhat. Nagy 
szükség volt erre – állítja Panna. 

A Szolidaritás házában akadálymentes lakásokat is kialakítottak, a házmesteri teen-
dőket is Panna fogja ellátni. Jelentős feladat ez is, hiszen össze kell fogni a közösséget: 
olyan lakókat várnak, akik hagyományos lakásban nem tudnának teljes értékű életet 
élni, itt azonban erre is lehetőség nyílik. Nemsokára a házmesternek kialakított lakásból 
fogja koordinálni az újabb ráháruló tevékenységeket.

Az egyesületben való tevékenység jóval több számára, mint munkahely: életformájá-
vá vált, hiszen a gyertyaöntő tevékenységen túl számos rendezvényt szerveznek, melyek 
összekovácsolják a résztvevőket, közösségé formálva őket. Éppen ez a közösségi meg-
tartó erő az, ami eddig bármi nehézségen átvezette Pannát és a csapatot, legyen az a 
törvénykezés által gördített akadály, avagy anyagi jellegű nehézség. Szívvel, lélekkel 
jelen kell lenni, és akkor menni fog, élni és fejlődni fog a szervezet és az egyes tagok 
egyaránt.
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Folytonos	rehabilitáció	–	Oktatás	és	vezetés

Józsa	Csaba	1979-ben született Csíkszeredában. Az elemi iskolában 1985 és 1991 között 
zenei tagozatra járt. 1995-ben, miután elvégzett két évet a csíkszeredai Venczel József 
Faipari Szakközépiskola erdészeti szakán, egy rosszul sikerült vízbe ugrással nyakcsigo-
lyája tört, aminek következménye teljes bénulás lett, így az iskolát is abba kellett hagynia. 

Két év rehabilitáció után sikerült újrakezdenie az iskolát, megtanult újra írni, s bár az 
akkori oktatási törvény csak esti tagozatot engedélyezett számára, három év után, 2000-
ben sikeresen leérettségizett. Ugyanez év őszén beiratkozott a Gábor Dénes Főiskola 
csíkszeredai programozó mérnök tagozatára, melyet ugyan elvégezett, de egészségügyi 
problémák miatt nem sikerült diplomát szereznie. 

Főiskolai tanulmányai alatt kapcsolatba került különböző alapítványokkal, szerveze-
tekkel, köztük a Romániai Máltai Segélyszolgálattal, a	Magyar	Máltai	Szeretetszol-
gálattal és a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetével is. Az itt végzett önkén-
tes foglalkozás és munka nagyban befolyásolta jövőbeli terveit, sőt az egész életét.

2010-ben sikeres vizsga után ECDL-diplomát szerzett, valamint középfokú angol 
nyelvvizsgát tett. Ezt a nyelvet folyékonyan beszéli, ír és olvas, továbbá felnőttok-
tatói diplomát is szerzett.

2002 és 2009 között önkéntesként a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezeté-
nél sérülteket tanított a számítógép alapszintű használatára, valamint a szervezet 
pályázatait írta, levelezett, programokat szervezett. 

2004-től napjainkig a Romániai Máltai Ifjúság csíkszeredai fiókszervezetének a 
szóvivőjeként vezetett programokat, elsősorban sérültek számára.

2006-ban a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete alelnökéül választották, ezt 
a tisztséget 2017 januárjáig töltött be, amikor megválasztották a szervezet elnökének. 
Ezt a funkciót 2022-ig töltötte be, éppen abban az időszakban, mikor a szervezet jelen-
tős változásokon ment át, épült az új központ, az Összefogás	háza,	bővült a kapcsolati 
háló. Tizenhat év folytonos rehabilitáció eredményeként jelenleg elektromos tolószék-
ben közlekedve, a baleset előttihez képest 5%-os fizikai képességgel éli napjait, me-
lyek nagy részét a Hargita megyei sérültek közösségének támogatására áldozza.
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Fifike	–	„Tokától bokáig…”	
Az elfogadó közösség gyógyító ereje

Bartalis	Attila	Antal Sepsiszentgyörgyön született, és milyen szimbolikus erejű a tény, 
hogy éppen 1990-ben, a szervezet alakulásának évében! Nehéz kezdet volt. Már mag-
zatkorában megállapították az orvosok: megvan az esélye annak, hogy sérült lesz, de az 
édesanyja vállalta őt. Magzati összeférhetetlenség által okozott agyvérzéssel jött a vi-
lágra, s az első napjait kómában töltötte. Ebből a kezdeti létből további akadályok, sé-
rülések származtak, de ma már nem a problémák határozzák meg a személyiségét és a 
hétköznapjait. Sérültségének összetettségét is humorosan fogalmazza meg: „Egy egész 
szett sérültségem van, tokától bokáig” – mondja. Személyében tehát humoros, aktív, tett-
re kész és sokoldalú fiatalembert ismerünk meg. Szakmai segítségben is részesült az 
évek folyamán, ami fejlesztette a képességeit, mégis annak fontosságát emeli ki, hogy 
elfogadó emberek társaságában lehetett és lehet ma is, nap mint nap.

2006-tól már önkéntesként tevékenykedik a szervezetnél, a számítógépek világa ér-
dekli a leginkább: kezdetben tanul hozzáértőbb társaitól, majd ő maga is tanít másokat, 
valamint informatikai tudását felhasználja a szervezet mindennapjaiban. Idővel aztán 
már nemcsak résztvevője a programoknak, hanem maga is szervező, 2010-től teljes körű 
munkatársként. Az archiválás a fő feladata, de minden olyan programban részt vesz, 
ahol a társadalmat érzékennyé és érdeklődővé lehet tenni a sérültek világa iránt. Úgy 
tartja, ha minden iskolai osztályban lenne egy sérült, akkor a gyerekek eleve úgy nőné-
nek föl, hogy megismerik az ő világukat, nem kezelik csodalényként őket, nem zárkóz-
nának el tőlük. A kezdeti lázadás, olykor elkeseredés már a múlté, sikerült megtalálnia 
a helyét, elfogadnia önmagát – „letenni a szégyenérzetet”, ahogy ő fogalmaz –, de tovább-
ra is tudatában van annak, hogy nem olyan esélyekkel indul az élet különböző területe-
in, mint azok a kortársai, akik nem sérültek.
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Kovács Ibolya

FOGLALKOZTATÁS	SZOCIÁLIS	
INTÉZMÉNYEN	BELÜL	ÉS	KÍVÜL
Ez a tanulmány azt a célt szolgálja, hogy felhívja az intézmények figyelmét arra, mennyire 
fontos is (lenne) az aktív tevékenység, a szervezett és rendszeres feladattal való ellátás, az 
elfoglaltság biztosítása a szociális szolgáltatást, intézményi ellátást igénybe vevők körében. 
Ehhez szükséges ismerni a jogszabályi előírásokat és a szakmai szabályokat, amelyek el-
sődlegesen a szakmai elvárásokat közvetítik a működtetéshez, de szükség van a szociote-
rápiás módszerek ismeretére, foglalkoztatási tudásra, munkaerőpiaci ismeretekre, a piaci 
folyamatok követésére, a hasznos, értékteremtő munka iránti elkötelezettségre. Mindezen 
tudás birtokában kell végiggondolni, hogy egy-egy szociális ellátásban részesülő személy 
mire is képes, mit lehet rábízni, miben lehet hasznos, és ő maga miben leli örömét. Látható, 
hogy minden egyes foglalkozás/foglalkoztatás megtervezése, az ellátottak bevonása bár-
milyen tevékenységbe rendkívül komplex, összetett folyamat. Ehhez kívánok tanácsot adni.

Kulcsszavak: szocioterápiás foglalkozások és módszerek, szociális készségek fejlesz-
tése, fejlesztő foglalkoztatási formák, keresőtevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, 
védett foglalkoztatás, nyílt munkaerőpiac, szociális hozzájárulási adókedvezmény, 
rehabilitációs hozzájárulás, jó gyakorlat

A szociális intézmények alapfeladata az ellátást igénybe vevők ápolása-gondozása-re-
habilitációja, attól függően, hogy milyen típusú intézményről van szó. Az alapfeladatokat 
a jogszabályok elég kontúrosan határozzák meg, elsődlegesen az ellátást igénybe vevő 
állapotához igazítva azok elemeit. A mai munkaerőpiaci helyzetben, amikor az intézmé-
nyek többsége létszámhiánnyal küzd, sokszor csak arra van idő, hogy az alapszükség-
leteket biztosítsák a lakóknak. Az elfoglaltság, a mindennapi unalom elűzése, a tevékeny 
hétköznapok, az aktív életmódra ösztönzés, a foglalkozások és a foglalkoztatás meg-
szervezése már másod-harmadlagos tevékenység. De nincs ez a szabályozás szintjén 
sem másképp. Ennek a „szolgáltatásnak” a szabályozása rendkívül hektikus a szociális 
törvényben és a végrehajtási rendeletekben.

1.	Szabályozási	problémák	–	tág	terek	és	kötöttségek
A	szociális	törvény	(továbbiakban: Szt.)	a szakosított ellátási formák között az aláb-
biakat szabályozza:

– az ápolást-gondozást nyújtó intézmények egy típusánál teszi kötelezővé a foglal-
koztatást, a fogyatékos személyek otthonában „szinten tartó, képességfejlesztő foglal-
koztatást” ír elő (69. §);
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– a rehabilitációs intézmények egy típusánál a fogyatékosok rehabilitációs intézményi 
feladatai között szerepelteti „a rehabilitációs célú foglalkoztatást” (74. §), míg a hajlék-
talanok rehabilitációs intézményénél sem említi a foglalkoztatás megszervezését, amely 
intézmény a „munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja” (74/A. §);

– még a támogatott lakhatás szolgáltatási elemei között sem szerepel a foglalkoztatás 
biztosítása, sőt a más szolgáltatás (külső szervezettel kötött megállapodás) útján biz-
tosított elemek között sem sorolja fel a jogszabály a foglalkoztatást (75. §).

Azt gondolom, a foglalkoztatás mindig mostohagyerek volt; aki meg tudta szervezni, 
mert volt múltja, elkötelezettsége, szakembere az intézményben, az megtette, akinek 
erre nem volt lehetősége az a szabadidős programokkal „vélte” teljesíteni ezt a szolgál-
tatást. Nagyon eltérőek a lehetőségek és a napi gyakorlat ebben a témakörben. De miért 
is ne lehetne, amikor tág teret adnak az előírások, átfogó módszertani útmutatók pedig 
nem igazán készültek ebben a témakörben. 

Kicsit jobb a helyzet a szakmai	szabályok közötti előírásokat illetően.1 A részlet-
szabályokban már több helyen megjelenik a foglalkozás/foglalkoztatás kifejezés. Itt teszi 
egyértelművé a jogszabályalkotó, hogy milyen típusai/fajtái vannak a foglalkoztatásnak, 
hol mit kell, vagy lehet szervezni.
	

1.1.	A	szocioterápiás	foglalkozások	szervezése	a bentlakásos intézményben az el-
látottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében történik, figye-
lembe véve az ellátást igénybe vevő életkorát, egészségi állapotát, képességeit (55. §).

A szocioterápiás foglalkozások formái különösen:
a)	a	munkaterápia, a munkaképesség helyreállításának eszköze, teljesítménycent-

rikus termelőtevékenység azoknak, akik nem alkalmasak fejlesztő foglalkoztatásban 
munkavégzésre. Elsődleges célja a munkaképesség fejlesztése (legfeljebb napi 4 órában), 
annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a fejlesztő foglalkoztatásban való 
részvételre. A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás	jutalomban ré-
szesíthető. 

b) a	terápiás	és	készségfejlesztő	foglalkozás élménycentrikus, a személyiség 
kreatív-alkotó erőit felébresztő és fejlesztő, az individualizáció kibontakozását és a 
hatékony viselkedés elsajátítását célzó eljárások, amelyek célja a megmaradt képességek 
fejlesztése, szinten tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környeze-
tében, foglalkoztatóhelyiségben és az intézményen kívül is.

c) a	képzési	célú	foglalkozást abban a rehabilitációs intézményben kell szervezni, 
ahol az ellátást igénybe vevő eredményes rehabilitációjához az szükséges, amely a lakó-
környezetébe való visszatérést segíti.

1 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről
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Valamennyi formánál fontos a „szocioterápiás	foglalkozások” szó tartalmának 
ismerete, mivel ezekben a formákban elsődlegesen szocioterápiáról van szó, amelynek 
nagyon sok jelentése lehet.

Harangozó Judit (1998) a következő meghatározást adja: A szocioterápia az egyén 
társas kapcsolatrendszerének, mikrotársadalmi környezetének pozitív hatásaira építő 
terápiás beavatkozás, mentálhigiénés tevékenység. A szocioterápia célja: elősegíteni a 
beteg tevékenységét és visszaadni elveszett készségeit. A szocioterápia módszerei közé 
sorolja a következőket. Kötött formák: csoport-pszichoterápiák (nagy- és kiscsoport 
különböző formái), családterápiák, házaspár-terápiák mint verbális terápiák – képzőmű-
vészeti, zene- és irodalomterápiák mint közegterápiák. Kötetlen formák: szakkörök, 
klubok, közös kirándulások, mozi- és színházlátogatások, önkormányzati formák, ön-
segítő formák stb. A pszichiátriai rehabilitáció elengedhetetlen eleme a munkarehabi-
litáció. Ennek része a „foglalkozás és munkaterápia”. Intézményes keretek között élet-
viteli készségek tréningje és pszichoedukáció. 

A Pszichiátriai Szakmai Kollégium (2000) állásfoglalása szerint kiadott szocioterápi-
ás protokoll a következőképpen határozza meg a szocioterápiát: Nélkülözhetetlen, főleg 
kiegészítő jellegű terápiás módszerek, amelyek a gyógyszeres és a pszichoterápiás ered-
mények elmélyítésére szolgálnak, hatásukat azokkal szoros összhangban fejtik ki. Min-
den humán tevékenységre építhető szocioterápiás eljárás, amelynek terápiás értéke csak 
akkor lesz, ha nem a tevékenység puszta gyakoroltatására szorítkozik, hanem a szemé-
lyiség kibontakozását, differenciálódását, társas viszonyainak dinamizálását szolgálja. 
A szocioterápia módszerei közé sorolja a következőket: Munkaterápia, foglalkozásterá-
pia (kreatív és művészeti terápiák, képzőművészeti terápiák, zeneterápia, biblioterápia, 
színjátszás-terápia, mozgásterápiák, játékterápiák, kombinált foglalkozásterápiák – zenés 
festés, bábterápia, animációs csoportterápia), szociális készségek tréningje, asszertív 
tréning, mindennapi élettevékenységek programjai, fejlesztő terápiák, terápiás közösség.2

Ebből is látszik, hogy a szocioterápás foglalkozások nagyon sokszínűek lehetnek, 
választhat az intézmény a különböző módszerek közül a lehetőségei és az ott élők ké-
pességei szerint, de a hangsúly	a	szocioterápián van.3 A foglalkozásokon való rész-
vétel a lakók részéről is szabad választásra ad lehetőséget, az aktív részvétel pedig az 
intézmény által meghatározott munkaterápiás	jutalommal	ösztönözhető vagy is-
merhető el. 

A szocioterápiás módszerek közül fontosnak tartom a szociális	készségek	fejlesz-
tését: az önálló életvitelre való felkészítést, az önérvényesítő viselkedés megtanulását, 
a mindennapi élethez szükséges készségek és képességek kialakítását, a megfelelő jár-
tasságot az élettevékenységek gyakorlásában (öltözködés, tisztálkodás), a közösségben 

2 Németh László: Áttekintő tanulmány a szocioterápiákról, https://tatk.elte.hu/dstore/document/1527/
3 Képek: Tamás Béláné: Foglalkoztatás a gyakorlatban, önellátás, önkiszolgálás, mint a foglalkoztatás 
része. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.
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való együttélés szabályaihoz való alkalmazkodásban. Mindezek kellenek ahhoz, hogy 
rehabilitációs törekvéseink eredményre vezessenek. 

Nagyon sok intézményben már ezeknek a foglalkozásoknak a rendszerességével, hihe-
tetlen energiabefektetéssel, rendkívül dicséretes eredményeket érnek el.

1.2.	A	fejlesztő	foglalkoztatás	megszervezése
A szociális törvény 2017-től új szabályokat tartalmaz a fejlesztő foglalkoztatásra (99/B. 
§), melynek célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotá-
nak megfelelő fejlesztési	és	foglalkoztatási	szolgáltatás biztosítása útján az egyén 
felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezke-
désre.

Ezzel a meghatározással vált lehetővé a szolgáltatás önálló	feladatként történő 
megszervezése, olyan szervezetek belépése (nyilvántartásba vétele) is a szociális intéz-
ményi körbe, amelyek akár csak ezzel az egy szolgáltatással foglalkoznak.

A fejlesztő foglalkoztatás egy kötöttebb, szabályozottabb szolgáltatási forma, amelyet 
– azok az intézmények tudnak saját maguk biztosítani, akik erre engedéllyel és fej-

lesztő foglalkoztatáshoz célzott támogatással rendelkeznek, vagy
– a fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fejlesztő foglalkoztatást biz-

tosító szervezettel (külső szolgáltatóval) megállapodást köt, és azt bejelentik a támo-
gatást biztosító szervezetnek (Szt. 99/D. §). 

Ez a foglalkoztatási forma akkor valósul meg, amikor maga a foglalkoztatás már nem 
terápiás célú. A tevékenység	középpontjában	a	munkavégzés	áll, úgy, hogy a te-
rápiás szükségleteket is figyelembe veszi, miközben foglalkoztatási és fejlesztési szol-
gáltatási elemeket tartalmaz.
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A fejlesztő foglalkoztatásba intézményi	jogviszony	alapján	lehet bekerülni, mikor 
az abban részt vevő már	igénybe	vesz valamilyen ellátást: közösségi alapellátást, 
támogató szolgáltatást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést, ápolást, gondozást nyúj-
tó intézményi ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást vagy tá-
mogatott lakhatást. 

Véleményem szerint az az egyik erőssége a fejlesztő foglalkoztatásnak, hogy biztosí-
tott a folyamatos kapcsolat (ellátás) valamelyik szociális szolgáltatóval, és van olyan 
munkahely, amelyik speciálisan a fejlesztésre jött létre. Így ugyanis kétszeres segítség-
gel „védett” az ellátást igénybe vevő. Egyrészt megtörténik az alapszükségletek kielégí-
tése (bentlakásos intézményben teljes körű ellátás), vagy a betegséghez, fogyatékosság-
hoz tartozó hátrányok kezelése (pl. közösségi gondozás) a szociális munka 
eszköztárával, másrészt jelen van a munkahelyen a foglalkoztató szociális segítője, mivel 
a foglalkoztató köteles a munkavégzést folyamatos felügyelet mellett biztosítani, beta-
nítani a munkafolyamatokra a fejlesztésben részt vevőt. 

A fejlesztő foglalkoztatás két	formában történik (Szt. 99/B. §.):4

a) határozott idejű munkaviszonyban (A munka törvénykönyve alapján munka-
szerződéssel, akár napi 8 órás foglalkoztatásra), amelynek célja az önálló munkavég-
zést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megis-
merése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 
munkavégzésre.

b) fejlesztési	jogviszonyban	(fejlesztési	szerződéssel, legfeljebb napi 6 órás 
foglalkoztatásra), amelynek célja az ellátott testi és értelmi képességeinek, valamint a 
munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, az 
ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

„A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, ame-
lyet egészségi állapota és értelmi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes 
ellátni” [Szt. 99/C. §. (6) bekezdés]. Ezért nagyon fontos, hogy olyan tevékenységek 
(munkakörök), feladatok közül lehessen választani, amelyek több részfeladatra, apró 
részekre bonthatók, és többen tudják végezni, így kiegészíthetik egymás képességeit. 
Erre lehet jó példa az egyszerű fizikai munka, a takarítás és annak részfolyamatai: he-
lyiségek szellőztetése, portörlés, felmosás, porszívózás, ajtók lemosása, fertőtlenítés a 
kilincsek körül, korlátok és lépcsők lemosása, asztalok-székek felületének tisztítása, 
mellékhelyiségekben csaptelepek, mosdók, WC-kagylók vegyszeres tisztítása, fertőtle-
nítése, csempefelületek fertőtlenítése, szemetesedények kiürítése stb. 

Az lehet, hogy egy 4 órás munkaidőben ezeket a részfolyamatokat 3-4 fejlesztésben 
részt vevő tudja együttesen elvégezni egy adott munkaterületen, de folyamatos betaní-
tás eredményeként elérhető, hogy az egész munkafolyamat elsajátítható legyen, kivéve, 

4 Útmutató a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére (2019. 03. 22.), https://
szocialisportal.hu/utmutato-fejleszto-foglalkoztatast-biztosito-szolgaltatok-reszere/
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ha egészségi problémák miatt valamelyik rész nem elvégezhető (pl. a porszívó zaja, a 
„tekeredő zsinór” zavarja a mentális problémákkal küzdők egy részét). Mindig az a lé-
nyeges, hogy a fejlesztésben részt vevők képességeihez igazítsunk egyszerű munkafo-
lyamatokat, és azokat rövid leírásban, képes ábrákkal bemutatva, folyamatos felügyelet 
mellett végezzék el. Így lesz sikerélményük.

A fejlesztési	jogviszony	létesítését	megelőzően	mire van szükség?
– rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott hatályos, munka-

rehabilitációt javasoló szakvélemény vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos,
– munka-szakpszichológusnak vagy munka- és szervezet-szakpszichológusnak, vala-

mint
– a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjének együttes javaslata [Szt. 

99/C. §. (4) a) bekezdés].
A három szakember javaslata alapozza meg azt, hogy munkaszerződéssel vagy fejlesz-

tési megállapodással foglalkoztatható az ellátott, ha a kompetenciái nem érik el az önálló 
munkavégzéshez szükséges szintet.

Jelentkezés fejlesztő foglalkoztatásba

Munkavégzésre alkalmas

Mt. szerinti foglalkoztatás

Munkavégzésre nem 
alkalmas

Fogl. eü. orvos, munka- és 
szervezetpszichológus, szakpszichológus 

vizsgálata, közös döntés az 
intézményvezetővel

Foglalkoztatás fejlesztési 
jogviszonyban

Foglalkozás-egészségügyi orvos 
vizsgálata

 
A fejlesztő foglalkoztatásba történő bevonás folyamata: 

Útmutató a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére (2019. 03. 22.) 15. oldal.
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A szakmai rendelet előírásai5

A szakmai rendeletben már több helyen bővebb megfogalmazású a foglalkoztatás, pl. az 
ápolást-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolá-
sa-gondozása mellett biztosítja a „szükség szerinti	foglalkoztatást” [63. § (1) bekez-
dés], vagy a rehabilitációs intézmény munkavégzési célú „foglalkoztatást nyújt” [70 
§. (1)], vagy a lakóotthoni ellátás során biztosítani kell „a lehetőség szerint foglalkoz-
tatást”, és az ott élő személy igényelheti a munka jellegű foglalkoztatás megszervezését” 
[95. §. (1)]. A támogatott lakhatásnál megint más a szabályozás, „biztosítani kell a 
foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményé-
nek megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll” (110/D. §).

Ebből is látható, hogy szabályozási szinten a szükség szerinti vagy a lehetőség sze-
rinti foglalkoztatás felől a kötelezően biztosítandóig más előírások fogalmazódnak meg, 
ami szintén abban erősít meg, hogy bármi lehetséges. Ha a szociális intézmény foglal-
koztatóként bejegyzett a működési nyilvántartásba, és van támogatása, mindent meg 
fog tenni azért, hogy kihasználja a biztosított óraszámokat. Ha nincs engedélye és tá-
mogatása, érdemes külső szolgáltatókkal megállapodást kötnie a fenntartónak a foglal-
koztatásra. 

A szakmai rendelet részletezi, hogy a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szol-
gáltatónak, szociális intézménynek mi a feladata, pl. a munkavégzés, a munkafolyama- 
tok szervezése, irányítása és koordinálása, az ellátott munkaerőpiacra történő kiveze-
tésének az előkészítése, a foglalkoztatottak motiválása, segítő szolgáltatás nyújtása, 
egyéni foglalkoztatási terv készítése, munkaszerződés vagy fejlesztési szerződés meg-
kötése (110/J. §). 

Mindezek egyszerre munkáltatói,	segítői	és	szociális	feladatok. Ezért kell többet 
tudni a munkaerőpiaci helyzetről, a vállalható feladatokról, a munkákról/munkakörök-
ről, a termék/szolgáltatás piaci eladhatóságáról, a gazdasági folyamatokról, az értéke-
sítésről, az üzleti tervről, az elvégzett tevékenység értékteremtő jellegéről. 

Már a nyilvántartásba vételhez szükséges elkészíteni a foglalkoztatási	szakmai	
programot, amelynek tartalmaznia kell a konkrét feladatok/tevékenységek bemuta-
tását, az ellátásukhoz szükséges személyi, tárgyi feltételeket, a munkafolyamatok be-
tanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját, az előállított termék, szolgáltatás 
leírását és az ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetősé-
gek bemutatását (110/K. §). Ennek az ellátásához foglalkozási/munkaerőpiaci/re-
habilitációs	szakember szükséges. Bár ezt nem erősíti meg a szakmai rendelet 2. 
melléklete, amely a létszámkövetelményeket így részletezi:

5 Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és működésük feltételeiről.
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FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS
MUNKAKÖRÖK

intézményvezető 1 fő

50 foglalkoztatottra vetítve

segítő 2 fő

A	fejlesztő	foglalkoztatás	finanszírozása
A fejlesztő foglalkoztatás költségvetési támogatása 2017. április 1-től két módon tör ténik:

– pályázati úton történő finanszírozás keretében;
– az állami fenntartású intézmények, szolgáltatások esetében az intézményi költség-

vetés keretében.
 A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a fenntartónak jóváhagyott feladat-

mutató	és	az	egy	feladategységre (az egy foglalkoztatott által ledolgozott	egy	
munkaórára) jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden 
szolgáltató esetében megegyezik. 2022-ben a bérkompenzációval együtt 1 munkaórára 
bruttó 1230.- Ft a támogatás.

A pályáztatás folyamatát, a finanszírozási szerződés megkötésének szabályait, az 
elszámolás és a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésének rendszerét a támogató 
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.	(VII.	
30.)	Korm.	rendelet határozza meg. A pályázatot 3 évre a szociál- és nyugdíjpolitiká-
ért felelős miniszter által vezetett minisztérium írja ki. A pályáztatással kapcsolatos 
feladatokat a 2021-től a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet látja el. Infor-
mációk itt érhetők el: https://nszi.hu/.

A fenntartó a fejlesztő foglalkoztatásra kapott támogatást fejlesztési foglalkoz-
tatási díjra, bérjellegű kifizetésekre, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és 
dologi kiadásokra, tárgyieszköz-beszerzésekre, beruházásra, munkahelyterem-
tésre fordíthatja (Szt. 130. §). 

A fejlesztésben részt vevő ellátott:
– munkaszerződés alapján munkabérre,
– fejlesztési szerződés alapján fejlesztési	foglalkoztatási	díjra jogosult, melynek 

összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál. A legtöbb 
fenntartónál a fejlesztési díjat differenciáltan határozzák meg, a foglalkoztatásban részt 
vevő személyek képességeinek, az elvégzendő fejlesztési feladatoknak a függvényében.

A	foglalkoztató	adó-	és	járulékfizetési	kötelezettségei,	kedvezményei	és	az	
ezekhez	kacsolódó	dilemmák

A két foglalkoztatási típusban eltérőek a szabályok az adó- járulékfizetésre, de nagyon 
fontos velük tisztába lenni, mert ez befolyásolja, hogy mennyi lesz a nettó kifizetés a 
foglalkoztatott részére. 
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a)	Munkaviszonyban	a munkáltató részéről kötelező a szociális hozzájárulási adó 
befizetése (2022-ben 13%), a munkavállaló bérét pedig a személyi jövedelemadó és a 
társadalombiztosítási járulék levonása terheli (2022-ben 15% és 18,5%).

Szociális hozzájárulási adóra vonatkozó fizetési kedvezmény6 akkor illeti meg a mun-
káltatót, ha érvényes komplex minősítéssel rendelkező megváltozott munkaképességű 
személyt foglalkoztat. 

b) Fejlesztési	jogviszonyban a munkaviszonyban történő foglalkoztatástól eltérő-
en alakul a járulékfizetés. Mivel a szolgáltató foglalkoztatónak minősül, így a Tbj7 4. 
§-a szerint: a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltatót a kifizetett óradíjak alapján 
nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség terheli (10%), így a fejlesztésben töltött idő nyug-
ellátásra	jogosult	szolgálati	időnek minősül. Ugyanakkor a fejlesztési díj adómentes, 
személyi jövedelemadó nem terheli. 

Viszont a fejlesztési díj az intézményi térítési díj megállapításánál jövedelemnek	
minősül.8

Ezek a hagyományos munkaviszony szerinti foglalkoztatástól eltérő szabályok sokszor 
nehezebben érthetők az érintettek számára. 

Ha fejlesztési jogviszonyban van az ellátott, egészségbiztosítási járulékfizetés sincs. 
Ez azt eredményezi, hogy a fejlesztő foglalkoztatási szerződés alapján táppénzre nem 
jogosult, betegség esetén a fejlesztési idő nem igazolható (nincs ledolgozott óraszám), 
más távollét esetén (pl. szabadnap) sem számolható el az óradíj, szabadság pedig nincs. 

Ha hajléktalan	személy	a	foglalkoztatott, a hajléktalanokat ellátó intézmény 
igazolást állít ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap felé, és a járulékot az állam fedezi, 
a foglalkoztatott jogosult az egészségügyi szolgáltatásra (bár nem biztosított!). Ugyan-
így jogosult egészségügyi szolgáltatásra a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 
szociális intézményben elhelyezett személy. 

Ha közösségi ellátásban vagy nappali intézményben részesül szolgáltatásban, és nincs 
más pénzbeli ellátása (pl. aktív korúak ellátása, rokkantsági ellátás), akkor nincs bizto-
sítási jogviszonya, így egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség terheli (a 
járulék összege 2022. január 1-től 8400,- Ft/hó). A fizetési kötelezettséget a NAV a kö-
telezett adószámláján automatikusan előírja, és behajtja (6 havi tartozást követően, 
emellett érvényteleníti a kötelezett TAJ-számát, így egészségügyi szolgáltatást térítés-
mentesen nem vehet igénybe). Ez több pszichiátriai közösségi gondozást igénybe vevő 
foglalkoztatottnál komoly gondot okoz, ezért fontos hozzásegíteni a foglalkoztatásban 
részesülőt, hogy szociális rászorultság jogán igényelje a járási hivatalban „az egészség-

6 A szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény 13. §-a alapján.
7 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.
8 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése az alábbiak szerint nem teszi a kivételek közé a fejlesztési dí-
jat. 
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ügyi szolgáltatásra való jogosultságot”.9 Erről a járási hivatal hatósági bizonyítványt 
állít ki, amely 1 évig érvényes.

A hajléktalan személyeket is folyamatosan figyelmeztetni kell, hogy kezdeményezzék 
a szálló / nappali melegedő szociális munkásánál az igazolás kiadását, és intézzék a 
járulékmentességet.

Ugyanakkor az kedvező szabály, hogy a fejlesztési díjból nem	kell	személyi	jöve-
delemadót	levonni, így a NAV felé sincs bejelentés. Ez azoknál a foglalkoztatottaknál 
jelent „előnyt”, akiknek adótartozásuk van vagy egyéb letiltásuk (hihetetlen összegű a 
bérlet/jegy nélkül utazók tartozása, a kisebb összegű hitel és vásárlási tartozás és azok 
behajtása sokszor több százezres nagyságú), mert a fejlesztési díj nem munkabér, és 
abból nem lehet letiltást eszközölni.

Nézzünk egy számítást arról, hogy munkabér és a fejlesztési díj milyen alapösszegű 
lehet napi	4	órás	foglalkoztatásnál,	20	munkanapos	hónapra (havi 80	ledolgo-
zott	óra)

 
a) munkaszerződéssel, minimálbér esetén: bruttó kereset 2022-ben 100 000.- Ft
–	munkavállalótól	levonások: társadalombiztosítási járulék: 18 500.- Ft, személyi 
jövedelemadó: 15 000.- Ft, nettó	munkabér:	66	500.-	Ft/hó,
–	munkáltatói	közterhekkel	növelt	összeg	113	000.-	Ft = ebből	állami támo-

gatás 80 óra × 1230.- Ft =	98	400.-	Ft, tehát „csak” a munkabérre havi 14 600.- Ft-ot 
kell egy dolgozónak megtermelnie. Ez egyértelművé teszi, hogy a fejlesztő foglalkoztatás 
működéséhez szükséges többletforrások (szociális munkás, segítők bére, működési 
kiadások, tárgyi feltételek, anyagköltségek stb.) akkor gazdálkodhatók ki, ha megfelelő 
mértékű az árbevétel, és ehhez jó minőségű termék/szolgáltatás értékesítésére van 
szükség.

 
b) fejlesztő	foglalkoztatási	szerződéssel, a támogató által előírt minimum 440.- Ft/
óradíjjal:

– a fejlesztésben	részt	vevő nettó	keresete 80 órára:	35	200.-	Ft/hó,
– a foglalkoztató	bruttó kifizetése (10% nyugdíjjárulékkal): 39	120.-	Ft-, ehhez 

állami támogatás 80 óra × 1230.- Ft = 98 400.- Ft, tehát az egyéb személyi, dologi kiadá-
sokra marad: 59 280.- Ft/hó/fő.

Mindebből látható, hogy a fejlesztő foglalkoztatási szerződés ad tágabb lehetőséget 
a tényleges költségek fedezetére, ha nincs jelentősebb árbevétel. Ugyanakkor a fejlesz-
tési díj előírt összege 440.- Ft/óradíjban rendkívül alacsony (bár sokkal magasabb, mint 
az intézmények által saját költségvetésből kifizetett munkaterápiás jutalom, amely még 
a legtöbb helyen havi 10 000.- Ft alatt van). A szociális törvényben ez szerepel: „A fej-
lesztési szerződés tartalmazza a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összegét, amely nem 

9 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján. 
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lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál” [Szt. 99/C. §. (5) c)]. 
2022-ben 8 órás foglalkoztatásnál az órabér 1150 Ft /óra, 4 órás foglalkoztatásnál 30%-
kal, ez 345.- Ft-ot jelent. Minden foglalkoztatónak mérlegelési lehetőséget ad a jogszabály 
a fejlesztési díj megállapítására, amelyet szükséges is a képességeknek, az elvégzett 
tevékenységnek megfelelően differenciálni. A 2022-ben biztosított bérkompenzáció 
pedig azt a célt szolgálja, hogy meg is emeljük az óradíjakat, nemcsak a képességeket, 
hanem több szempontot is figyelembe véve: pl. akik azonos munkahelyen azonos mun-
kát végeznek, azoknál nem lehet differenciálni, mert az egyenlő bánásmód elvét figye-
lembe kell vennünk.10

Még egy dologra felhívom a figyelmet: a	folyamatos	felügyelet	biztosítására, akár 
munkaszerződéssel foglalkoztatunk (önálló munkavégzésre képes), akár fejlesztési 
szerződéssel (az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges 
szintet), akkor is kell a folyamatos jelenlét a munkavégzés szinte minden fázisában. 
Ehhez pedig létszámot kell biztosítani.

„A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani – az ellá-
tott speciális szükségleteinek megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki feltételeit” [Szt. 99/c. § (7) 
bekezdés].

Egyéb szabályok alkalmazása
A szociális törvény egyértelműen kizárja a fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel 
esetén, hogy más	kereső	tevékenységet	végezzen a foglalkoztatott. Ez ugyan ritkán 
fordul elő, de sajnos a fekete foglalkoztatás, a „csak a havernak dolgoztam, és nem tudtam 
jönni” követhetetlen, ha erről nincs tudomása a foglalkoztatónak. 

Ugyanakkor van egy másik szabály is, ami kedvezőtlenül érinti a foglalkoztatottakat. 
Többen (hajléktalanok, pszichiátriai betegek) az aktív	korúak	ellátására	jogosultak, 
egészségkárosodási támogatást kapnak (aki munkaképességét legalább 67%-ban el-
vesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy fogyaté-
kossági támogatásban részesül, Szt. 33. §).  

A szociális törvény szerint az egészségkárosodási támogatás mint rendszeres pénzel-
látás akkor állapítható meg, ha „saját maga és családjának megélhetése más módon 
nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat” [Szt. 33. § (1) g]. A járási hivatalok 
keresőtevékenységnek tekintik a fejlesztő foglalkoztatást is, mert abból rendszeres 
jövedelem származik.

Jó lett volna egyértelművé tenni a szociális törvényben, hogy a fejlesztő foglalkoztatás 
fejlesztési díja nem munkaviszony, ezért nem tekinthető keresőtevékenységnek, mint 

10 A munka törvénykönyvéből következően a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követel-
ményét meg kell tartani (12. §). 
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ahogy pl. a közfoglalkoztatás vagy az egyszerűsített foglalkoztatás [Szt. 33. § (1a).] sem. 
Több szociális szolgáltatást igénybe vevő személynél (főleg hajléktalanoknál) ez komoly 
dilemma: feladja-e a „biztos segélyt”, azaz 2022-ben a 27 075.- Ft-os havi ellátást, vagy 
vállalja a fejlesztő foglalkoztatást, és ha annak a minimálisan előírt 440.- Ft/óradíj a 
nettó összege, napi 4 órás foglalkoztatásnál, 20 munkanapos hónapban 35 210.- Ft a 
„keresete”. 

Mivel ebben nem következetes a szabályozás, a gyakorlat sem egyforma: több esetben 
a fejlesztő foglalkoztatás mellett felvett egészségkárosodási támogatást jogosulatlanul 
igénybe vett ellátásként kezelte a járási hivatal, az ellátás megtérítését (visszafizetését) 
rendelte el, bár többen alkalmazták azt a szabályt, hogy „aki keresőtevékenységet foly-
tat, a keresőtevékenység 121. napjától” annál megszüntették meg az ellátást [Szt. 34. § 
(1) c.], vagy méltányosságból elengedték, vagy részletfizetést írtak elő. 

Hogy tudja mindezt „követni” a fejlesztő foglalkoztató? Lehet, vagy kell-e mindezek-
ről információval rendelkeznie? 

Mivel a fejlesztő foglalkoztatás szociális szolgáltatás, a foglalkoztatónak jóval több 
segítséget kell adnia a fejlesztésben részesülő ellátottnak, így ezekre is fel kell hívni a 
figyelmét, illetve nyilatkozatot	aláíratni, hogy mindezekről tudomása van. Az, hogy 
az érintett személy bejelenti-e a hatóságok felé a foglalkoztatást, már rajta múlik, de 
nekünk érthetően el kell magyaráznunk, hogy minek mi a következménye.

Az eddig leírtak nagyon kivonatosan tartalmazzák a szabályokat, és azokat a problé-
mákat, dilemmákat, amelyek nehezítik a foglalkoztató vagy a foglalkoztatást vállaló 
személy helyzetét.

2.	Gyakorlati	megoldások	a	fejlesztő		
foglalkoztatásban	–	intézményen	belül	és	kívül
Tapasztalataim szerint az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás nagyon sokféle 
lehet, ugyanakkor sok helyen keveredik a szocioterápiás foglalkozással. Miért is gondo-
lom ezt?

Ha a szociális intézményt fejlesztő foglalkoztatásra nyilvántartásba vették, és ehhez 
állami támogatást kap évente meghatározott feladatmutatóval (amelyet teljesíteni sze-
retne), könnyebben bevonja a fejlesztő foglalkoztatásba „az önálló munkavégzésre nem 
képes” ellátottakat, ha éppen kézművestermékeket, kerámiát készítenek a szocioterá-
piás foglalkozásokon, amelyek még el is adhatók a piacon, vagy szocioterápiába sorolt 
„munkaterápiát” végeznek, amely éppen a munkaképesség helyreállítását célozza (mind-
ez akár fejlesztő foglalkoztatási szerződéssel is történhet). Ez azt is eredményezi, hogy 
nehéz elválasztani a fejlesztő foglalkoztatástól a szocioterápiás foglalkozások bizonyos 
részét (munkaterápia, foglalkozásterápia, kreatív és művészeti terápiák), holott teljesen 
mások a szabályok, a lebonyolítás rendje. Ugyanakkor ismerve az ellátásban részesülők 
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képességeit, munkatapasztalatának és motivációjának hiányát és sokszor a kiszámít-
hatatlan megjelenést a munkaterületen, bármilyen megoldás lehetséges. A fejlesztő 
foglalkoztatás is történhet szocioterápiás céllal, és fordítva, attól függően, hogy mire 
van lehetősége (és támogatása) a szociális intézménynek. Ez a	rugalmasság véleményem 
szerint elfogadható, csak mindig az adott előírásoknak kell megfelelni, de az ellátott 
változó egészségi állapotát, motivációját és készségeit is figyelembe véve akár ki-be 
járkálhat a két rendszer között.

	Intézményen	belüli	munkalehetőségek,	amelyek	a	működtetést	segítik
A fejlesztő foglalkoztatás keretében lehetséges foglalkoztatások, különösen:

–  kézművestermékek, ajándéktárgyak készítése;
–	 saját	üzemeltetési	feladatok ellátása: takarítás, konyhai kisegítés, terítés, park-

gondozás, mosodai kisegítés, kézbesítés, irodai munka segítése, könyvtáros, portás 
stb. 

–  ha már az intézmény olyan termelőtevékenységet végez, amelynek terméke piaci 
értékesítésre kerül, akkor van lehetősége leginkább az Mt. szerinti foglalkoztatásra 
(pl. palántázás, fóliasátorban mezőgazdasági termelés, varroda, asztalosmunkák, 
bútorjavítás a lakosságnak). Ehhez viszont felkészült piaci ismeretekkel kellene 
rendelkeznie, hogy folyamatos termeléssel, értékesítéssel meg tudja szervezni a 
foglalkoztatást. Itt láthatóan egy másfajta szerepkörről van szó, amit a többnyire 
szociális szakmai végzettséggel rendelkező foglalkoztatók nehezen lépnek meg.

–  intézményen belül lehet más	külső	foglalkoztató	részére helyiséget biztosítani 
olyan feladatokra, amit a külső foglalkoztató szervez, ennek jellemzőbb példája a 
csomagolás, a nyomdatermékek előállításának részmunka-folyamatai, ajándéktár-
gyak készítése stb. Ez a fajta foglalkoztatás azonban főként az akkreditált,	védett	
foglalkoztatóknál „bérmunkát” végzőkre jellemző, ott viszont az ellátott akkor 
foglalkoztatható, ha megváltozott munkaképességű (rendelkezik érvényes komplex 
minősítéssel vagy fogyatékossági támogatásról szóló határozattal). Az akkreditált 
foglalkoztatásban munkaviszony létesítése előírt, ehhez azonban az ellátott önálló 
munkavégzési képességére lenne szükség.

Ha intézményen belül történik a fejlesztő foglalkoztatás, sokkal kevesebb akadályt 
kell legyőzni, a foglalkoztatottnak, különösen igaz ez, ha biztosított napi háromszori 
étkezés, szállás, ágynemű, ápolás, gyógyszer, azaz teljes körű ellátás. A teljes védelem 
és biztonság mellett az ismert környezetben egyszerűbb megszervezni a foglalkoztatást, 
és nagyobb toleranciával is kezeli az intézmény a lakók „teljesítményét”. Ugyanakkor a 
kettős szerepkör, a foglalkoztatási és ellátási feladatok keveredhetnek, és a foglalkoz-
tatott részéről kevésbé érezhető, hogy ő most munkahelyen van, más az elvárás, és amit 
rábíztak, azt bizony teljesíteni kell. 
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Intézményen	kívüli	munkalehetőségek,	amelyek	a	nyílt	munkaerőpiac	felé	
irányítanak
Ahhoz, hogy egy bentlakásos intézményből kijárjanak külső	foglalkoztatóhoz az 
ellátottak, vagy lakásról eljárjanak a nappali ellátásban, a közösségi gondozásban lévők, 
legyen az fejlesztő foglalkoztató, védett foglalkoztatás vagy nyílt piaci munkáltató, a 
szociális munkásoknak nagyon sok segítséget kell adniuk. 

Milyen akadályokat	kell legyőzni?
– Legelső a	közlekedés, a	munkahelyre	való	eljutás = aki pszichiátriai beteg, 

pánikbeteg, nehezen tudja leküzdeni a félelmét a tömegtől, sokakban még „a villamos 
járdaszegély keskeny csíkja” is félelmet kelt, hanghalló munkatársunk mindig ugyanab-
ban a kereszteződésben nem tudott átkelni, vagy akinek nincs ellátása és amellett ked-
vezményes bérlete, nem tudja fizetni a közlekedést (Budapesten 9500.- Ft egyhavi 
BKK-bérlet), jegy nélkül felszállni első ajtós buszra egyáltalán nem tud. Sokszor igényel-
nek kíséretet, vagy egymást is kísérik („nekem a botom a szobatársam, akivel együtt 
járunk dolgozni, mert a lábam nem mindig engedelmeskedik”). Ezért legtöbbjüknek az 
az első kérdése: nincs-e olyan munka, ami a lakóhelyhez, a szállóhoz közel lenne?

–	A	megjelenés,	az	öltözködés, a cipő (!), amiben munkába kell állni = hiába ad a 
foglalkoztató (a próbaidő letelte után) munkaruhát, munkacipőt, azt fel is kellene venni, 
de „most hideg van, most meleg van, most otthon hagytam, a szállón már az első nap 
ellopták, a bakancs töri a lábam, miért nem elég egy póló, nadrág?” – jönnek a kifogások. 
A hajléktalanok között sokszor a megjelenés, a koszos köröm (takarítónál, konyhai ki-
segítőnél?!), az ápolatlanság, a kitaposott, de kényelmes cipő, a „batyu”, mert azt is el 
kell a szállóról hozni – mind nehezíti a munkahelyi megjelenést. 

– A	viselkedés	a	munkahelyen: a szocializációs problémák szinte minden foglal-
koztatottnál nagyon nagy „kihívást” jelentenek. Az, hogy alkalmazkodni kell, van „főnök”, 
aki megmondja, és ismét elmondja, és mindig csak mondja… mit kell csinálni, „és egy 
szabad percem sincs tőle”, hogy ott nem lehetséges a pletyka, a másik kibeszélése, a 
telefonálás, vagy 10 percenként a cigarettázás, a jópofa beszólások, a hangos beszéd (!). 
A kulturális hátrányok rendkívül sok nehézséget jelentenek, ha pedig ez még betegsé-
gekkel is társul (pl. alkalmazkodási és viselkedészavar, személyiségzavar), nagyon nehéz 
helyzeteket kell megoldani. 

– A	munkahelyi	beilleszkedés:	a munkatársakhoz való alkalmazkodás könnyebben 
megy, ha ismerik egymást, ha többen egy helyről jöttek, ha párban dolgoznak, és maguk 
választhatják ki, hogy kivel – de akkor is figyelik egymást, szinte mindenhez (és min-
denkihez) van megjegyzés, a másikkal mindig kritikusabbak, mint önmagukkal. És a 
kifogások rendszeres oka: „de, hát én beteg vagyok! ...nézze meg a lábamat, hogy be van 
dagadva, mégis jövök”. Nagyon fontos, hogy ha a külső foglalkoztatásban vannak más 
dolgozók is (a megrendelő munkavállalói), ők hogyan tudnak alkalmazkodni egy másik 
munkáltató dolgozóihoz. A legtöbb esetben ez félelemmel tölti el a pszichiátria betegeket, 
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a fogyatékos személyeket: visszahúzódóvá válnak, frusztráltak és szorongók lesznek. 
Még fontosabb a folyamatos segítői jelenlét, a feszültségek oldása, a másik „csoport” 
munkavállalóinak érzékenyítése, a kölcsönös elfogadás erősítése.

–	A	munka(!)	– igen, sokaknál akadály, hogy dolgozni kell, hogy van munkaidő, hogy 
van követelmény (teljesen mindegy, hogy fejlesztési megállapodással dolgozik valaki, 
vagy munkaszerződéssel), hogy teljesíteni kell. Bár jóval több a tolerancia, ha külső 
foglalkoztatónál, külső megrendelésre dolgoznak, akkor a megrendelő követelményeinek 
kell megfelelni. Az tény, hogy egy egészséges munkavállaló által elvégezhető 4 órás 
munkára, sokszor 3-4 fejlesztésben részt vevő kerül beosztásra, mert abból a létszámból 
sem jelenik meg mindenki, ha mégis eljön, „rossz napja” van, most éppen fáradt, nem 
vett be gyógyszert, és felhangolt, bevett gyógyszert, és lehangolt – kifogások sorozatát 
éljük át. Fontos ezeknek a helyzeteknek az átgondolása, hogy ténylegesen arra a mun-
kára, arra a részfeladatra, abba a csoportba való-e a foglalkoztatott, vagy váltani kell.

Azt tapasztalom, hogy bármilyen munkát is bízunk a foglalkoztatottra, betanítás	
nélkül semmire	nem	megyünk! Mindig az alapoknál kell kezdeni, sokszor nap mint 
nap elismételni mindent, hiába ugyanaz a munka. A betanítás és a foglalkoztatás is csak 
akkor lehet sikeres, ha apró részfeladatokra bontunk minden munkaterületet, és ezeket 
a munkafázisokat sulykoljuk mindennap.

A betanítás	nem oktatást jelent, hanem	a	gyakorlatban, a napi munka során kell a 
legapróbb részleteket megmutatni, visszatérni az elvégzett feladatra, a hibát kijavíta-
ni, és elmagyarázni, miért nem volt jó, a hiányosságot ellenőrizni, és akár újra elvégez-
teni a munkafolyamatot, még ha sértődés van is belőle, elvégre a legtöbben mindenkinél 
jobban tudnak mindent.

Védett	foglalkoztatás
Nagyon jó helyzet, ha egy szociális foglalkoztató védett foglalkoztató is egyben, vagy 
van kapcsolata, és kihelyezhet védett foglalkoztatásba is ellátottakat. 

Azok a szervezetek végezhetnek rehabilitációs foglalkoztatást, amelyek erről a Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala (vagy jogelődei) által kiadott akkreditációs	tanú-
sítvánnyal rendelkeznek,11 melynek alapján évente pályázhatnak költségvetési támo-
gatásra. Akkor nevezhető egy akkreditált szervezett védett foglalkoztatónak, ha a 
munkavállalóinak legalább 30%-a megváltozott munkaképességű személynek minősül.

Itt a foglalkoztatásba való bekerülés feltétele a megváltozott munkaképesség12 (amely-
hez komplex minősítés szükséges), vagy a fogyatékosság (amely a fogyatékossági támo-

11 A 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról.
12 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szó-
ló 2011. évi CXCI. törvény alapján.
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gatásról szóló határozattal igazolható), tehát nincs jelentősége, hogy valaki szociális 
intézményben él, vagy sem.

A védett foglalkoztatásban nagyobb arányban napi 4-6 órás munkaviszonyban tör-
ténik a foglalkoztatás, a szervezeten belüli vagy külső környezetben (megrendelésekre) 
végzett sokféle tevékenység alapján. 

A	rehabilitációs	akkreditációs	tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók címlistá-
ja itt érhető el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkozta-
tasi-rehabilitacio

Ezért is fontos a fejlesztő foglalkoztatásban lévő ellátottat segíteni abban, hogy egész-
ségkárosodása és/vagy fogyatékossága alapján legyen meg a komplex	minősítése, a 
„leszázalékolása”, még akkor is, ha korábban nem volt egészségbiztosítási jogviszonya, 
és nem lesz ellátása, de a minősítése meglesz, és ezzel már esélyesebb a továbblépéshez. 

És itt elértem egy olyan feladathoz, ami nem a foglalkoztató kompetenciája, de szoci-
ális segítség nélkül sokak számára megoldhatatlan. A fejlesztő foglalkoztatásba beke-
rülők döntő többsége egészségkárosodott, többfajta betegséggel küzd, vagy/és fogya-
tékos. Ezért érdemes elindítani a lakóhely / tartózkodási hely szerint illetékes megyei 
kormányhivatal rehabilitációs hatóságánál az egészségkárosodás	minősítését, és 
egyúttal az ellátás megállapítását is. Az egészségkárosodáshoz háziorvosi beutaló szük-
séges, a biztosítási időszak és a kereset adatait a hatóság hivatalból megkéri a NAV-tól, 
egészségbiztosítótól. Ha az egészségkárosodás legalább 40%, vagy annál nagyobb mér-
tékű, akkor megváltozott munkaképességű az ellátott, ha pedig van megfelelő időtartamú 
biztosítási jogviszonya (pl. a kérelem beadását megelőző 5 éves időszakban 3 év vagy 7 
év alatt 5 év), akkor rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásra is jogosult lesz.

Több hajléktalan személy esetében nincs meg a biztosítási idő, így nem jogosult a 
megváltozott munkaképességűek ellátására, de az egészségkárosodása eléri, vagy meg-
haladja az 50%-ot, így lesz jogosult az Szt. szerint egészségkárosodási	támogatásra. 
Ez az orvosszakértői vélemény azonban nem azonos a komplex minősítéssel, tehát ezzel 
nem tudja felvenni a védett foglalkoztató az érintett személyt. A komplex minősítésben 
az orvosszakértői vélemény mellett a foglalkoztathatóságot és a szociális helyzetet is 
véleményezik, tehát ezt kell beszerezni

Nyílt	piaci	foglalkoztatás
Tapasztalataim szerint a fejlesztő foglalkoztatásból nagyon kevesen jutnak el a nyílt 
munkaerőpiaci foglalkoztatásig, vagy rövidebb ideig tudnak ott dolgozni. Természetesen 
ez függ mind a két féltől: mennyire van szüksége a munkáltatónak a munkavállalóra, és 
ő mennyire képes elvégezni a feladatot. Néhány példát szeretnék erre említeni: 

– Rehabilitációs szociális intézményben élő lány fejlesztő foglalkoztatásból védett 
foglalkoztatásba került, mert nagyon ügyesen takarított, és önállósodott is annyira, 
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hogy teljes munkafolyamatot el tudott végezni. Takarítóból munkaerőhiány van, így 
örömmel vettük egy iskola megkeresését, ahová kihelyeztük, de az néhány hétig tartott 
csak, ugyanis „sokat beszélt, feltartotta a többieket, nem tudott beilleszkedni”.

– Mentális problémával küzdő fejlesztő foglalkoztatott lány elvégezte a csecsemőgon-
dozó OKJ-s képzést, és elhelyezkedett egy bölcsődébe, majd egy óvodába – de nagyon 
megterhelő volt számára a „gyerekzsivaj”, romlott az egészségi állapota, és visszakerült 
védett foglalkoztatásba: külső munkahelyen dolgozik takarítóként, és nagyon jól érzi 
magát.

– Hajléktalanszállón lakók közül többen elvégezték a biztonságiőr-tanfolyamot (büsz-
keségünkre 1 év alatt 4 fő), fejlesztő foglalkoztatásban külső munkahelyen jól teljesí-
tettek, ma már magas fizetésért nyílt piacon dolgoznak, ketten közülük albérletet fizet-
nek, egyikük családot alapított.

Vannak jó példák is, és ez lenne a cél, hogy eljuttassuk a ránk bízott embereket a nyílt 
munkaerőpiacra, hogy minél teljesebb életet éljenek önállóan. Az, aki szociális intéz-
ményben él, nagyobb biztonságban tudhatja az életét, mint aki hajléktalan, vagy akinek 
saját magát kell eltartania (pszichiátriai, szenvedélybetegeknél), és nagyon kevés eset-
ben áll mögöttük családi háttér. 

A mai munkaerőpiaci helyzetben, amikor alig van munkaerő, és bizonyos szakmákban 
óriási a hiány (pl. takarítóból), egyre több nyílt piaci foglalkoztató keresi a megváltozott 
munkaképességűeket (tehát akinek van hatályos komplex minősítése!). Ezt teszik azért 
is, mert a munkáltatót	szociális	hozzájárulási	adókedvezmény illeti meg, ha meg-
változott munkaképességű dolgozót alkalmaz, és mentesül a rehabilitációs	hozzájá-
rulás	befizetése alól is, ami a 25 fő foglalkoztatott feletti szervezeteket érinti (a statisz-
tikai létszám 5%-a kötelező foglalkoztatási szint, és 2022-ben a hiányzó létszám után 
1 800 000.- Ft/fő adóbefizetés terheli).

3.	Jó	példa	a	Rehab	Force	Nonprofit	Kft.		
gyakorlatából
Szerencsés helyzetemből adódóan a szociális ágazatban töltött 46 évi munkaviszonyom 
után nyugdíjba mentem, és 3 éve szociális intézményvezetőként a fejlesztő foglalkozta-
tást szervezem egy olyan nonprofit cégnél, ahol 2013-tól megváltozott munkaképességű 
embereket foglalkoztatnak. A szervezet akkreditált tanúsítvánnyal rendelkezik, védett 
foglalkoztató, és szociális foglalkoztatást is végez, rehabilitációs szolgáltató, önkénte-
seket fogadó szervezet, több középiskolának akkreditált gyakorló-, képzőhelye. 

Munkavállalói létszáma 220 fő, ebből 150 fő megváltozott munkaképességű dolgozó, 
45 fő fejlesztő foglalkoztatott, és 25 fő egészséges munkavállaló. Az összlétszámból 2022 
májusában 55 fő volt hajléktalan munkavállaló, 72 fő pszichiátria beteg, az egészségká-
rosodottak többsége 4–6 meghatározó betegséggel küzd, jellemzőbb a szív-érrendsze-
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ri, tüdő- és légzőszervi betegség, daganatok, a fogyatékosság közül a mozgás-látássé-
rültség.

A cég tevékenységei: általános épülettakarítás, parkgondozás, péküzem és péküzletek 
működtetése, telefonos operátori és irodai feladatok. Szinte minden tevékenységben 
együtt	vesznek	részt a megváltozott munkaképességű dolgozók és a fejlesztésben 
részt vevő foglalkoztatottak.

Hogyan lehet ezt megoldani, és milyen munkaterületek jellemzőek 
a fejlesztő foglalkoztatásban?
3.1.	Pékségek: mivel a fő profil a termelőtevékenység, a péküzem és a	Bake	My	Day	
pékségek-kávézók működtetése, nagyon sok lehetőség van a munkafolyamatok fel-
bontására és a részfeladatok képességek szerinti elvégzésére. A pékségben a konyhai 
kisegítő, az asztalleszedő, a pultos kisegítő, a péksegéd, az árurakodó, az árufeltöltő, a 
gépkocsikísérő, a takarító lehet fejlesztő foglalkoztatott is. A lényeg, hogy mindig legyen 
mellettük egészséges munkavállaló, vagy akár olyan egészségkárosodott, akivel együtt 
tudnak dolgozni, és kiegészítik egymás munkáját. Náluk az egyik legnagyobb elismerés: 
a „kezem alá dolgozik..., sokkal gyorsabban haladunk együtt”.

Bake My Day pékség és kávézó, reggelizőhely – Budapest XII. ker., Böszörményi út 34.



Foglalkoztatás szociális intézményen belül és kívül 169

Szociálpolitikai Tükör • 2022 • IV. évfolyam, 1-2. szám

A pékség olyan munkahely, ahol akár védett foglalkoztatásban, akár fejlesztő felké-
szítésben dolgoznak a munkavállalók, a vásárlók közvetlenül látják a munkájukat és 
annak eredményét, a kovászolt kenyereket, péksüteményeket (kiskereskedelmi egysé-
gekben, üzletekben, piacokon árusítjuk őket), illetve a megrendelők a kiszállítással 
ugyanezt tapasztalják. Ezért tanítjuk a dolgozóinkat nemcsak a termelőtevékenység és 
az ahhoz tartozó kiegészítő folyamatok elsajátítására, de a kulturált viselkedésre, a 
vásárlók megbecsülésére, a kedves kiszolgálásra, s egymás segítésére és elfogadására 
is. A pékségekben több látássérült, vak munkavállaló dolgozik (pékek, konyhai kisegítők), 
így sokszor egymást is kísérik, vagy a szakácsok hallássérültek, így kialakult egy „kony-
hai jelnyelv” is, hogy egymással szemtől szembe, a mondanivalót artikulálva, lassan kell 
beszélni. Ugyanígy figyelnek egymásra, ha valaki gerincsérült, pakolásnál ne emeljen, 
vagy pszichiátriai beteg, és nem kemencézhet, vagy nem kezelheti a dagasztógépet, de 
töltelékezni tud a péksütemények készítésekor. Azt tapasztalom, hogy sokkal nagyobb 
a tolerancia egymás iránt, ha „mindenkinek van valami baja”, ha egymásról is tudják, ki 
mire képes, és mire kell figyelni (pánikbeteg eladónk sokszor elájul, de mielőtt „eldől”, 
már ketten ott teremnek, mert ismerik a kezdő jeleket, s ugyanez a helyzet az epilepszi-
ás betegekkel). 

Bake My Day pékség és kávézó – Budapest I. ker., Attila u.99.
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Tehát a pékség nyílt	piaci	foglalkoztatás, „csak” a foglalkoztató akkreditált és 
szociális szervezet. A XII. ker. Böszörményi út 34., az I. ker. Attila út 99. látványpéksé-
gek, ahol a vásárlók közvetlenül tapasztalhatják meg, hogyan készül a kenyér, a péksü-
temény, sokszor végignézik a kenyérkészítés folyamatát, kíváncsiak, meddig érlelődött 
a kovász, meddig van a dagasztógépben, mindig van egy jó szavuk a pékekhez, a bejá-
ratnál már néven szólítva köszöntik őket, ajánlatot kérnek dolgozóinktól, mit vegyenek, 
ők mit szeretnek, milyen a „napi kenyér”, milyen az összetétele – tehát igazi közösséget 
tudnak a kézműves pékségeink teremteni, törzsvásárlókkal, barátságos és barátkozó 
vevőkkel. És ennyi már elég is a társadalmi érzékenyítéshez, hiszen tudják, hogy az 
asztalukra „a mindennapi kenyeret” megváltozott munkaképességű emberek készítik, 
és szolgálják fel!

A XI. ker. Kérő utca 3.számú pékségünk igazi „nagyüzem”, korszerű gépekkel, hűtő-
kamrával, ahonnan a vendéglőkbe, üzletekbe szállítunk árut (naponta több ezer bucit 
készítünk), de itt is van egy üzletünk hetedik éve, a lakótelep közepén egy szolgáltató-
házban, ahol teljesen más a vásárlóközönség. Többen a lakótelepről járnak dolgozni, így 
a környékbeliek ismerőshöz jönnek vásárolni. Nem egy pszichiátriai beteg a nyitás óta 
velünk dolgozik, már a kenyérkészítés alapfeladatait is megtanulták (segédpékek), vagy 
épp a rekeszek/ládák mosását át nem adnák másnak.

 
Túrós batyu töltelékezése, dagasztás, hamburger bucik 

Péküzem – Budapest XI. ker., Kérő utca 3.

3.2.	Takarítás: a szolgáltatás	biztosítása vállalkozási szerződésben, külső munka-
helyeken történik. Legnagyobb létszámban (havi 55-60 fő) takarítókat alkalmazunk, 
vendéglátóhelyeken (pl. Hunyadi hajó, Fröccs Terasz), önkormányzati épületekben, 
irodaházakban, szakrendelőben takarítunk. A mai munkaerőpiaci helyzetben nagyon 
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nehéz takarítót találni, így itt is szinte valamennyi hajléktalanszállóról vannak dolgo-
zóink, de többen pszichiátriai közösségi gondozottak, egészségkárosodottak, akikkel 
nagyon nehéz a több műszakot több kerületben megszervezni. Mégis sokak számára ez 
az egyik „könnyebben” elvégezhető munka, különösen akkor, ha képességeik alapján 
vannak felosztva a munkaterületek. Ugyanakkor itt is lehet fejlődni, nemcsak az alap-
takarítást megtanulni, de a nagyüzemi konyhák tisztán tartását, a pipere- és fertőtle-
nítő takarítást, az ózongenerátoros fertőtlenítést, a magasnyomású mosó használatát a 
teraszok, járdák tisztításához, bármiben lehet kimagasló teljesítményt nyújtani.

      
 Művelődési központ,  Fröccs Terasz, Hunyadi hajó

Takarítási szolgáltatás

3.3.	Parkgondozás:	ez az a terület, ahol a legtöbb fejlesztő foglalkoztatott tud és sze-
ret is dolgozni. Napi 20-25 fővel látunk el önkormányzati közterületi feladatokat a XI. 
kerület parkjaiban (Őrmező, Gazdagrét, Bikás piac), hajléktalan emberekkel, pszichiát-
riai betegekkel. A szabadban végzett munka, a feladatok képességek szerinti megosztá-
sa (van, aki sepreget, más falevelet szed, vagy éppen a zsákot tartja), kedvezőbb szá-
mukra, és könnyebb az alkalmazkodás és az elfogadás is a hasonló helyzetűek 
csoportjában. 

Mindezek a	nyílt	piacon, vállalkozási szerződéssel biztosított munkák, ahol rendkí-
vül fontos a megrendelő elvárásainak megfelelni. És ezt meg kell tanulni! A parkgondo-
zásban mindenkit látnak a lakótelepi lakás ablakából (láthatósági mellényen a cég fel-
irata), ahogy a kutyát sétáltatják, munkába, iskolába menet. Így állandó téma, hogyan 
kell viselkedni, mennyire kell figyelni egymásra, nem lehet hangoskodni, veszekedni 
egymással, mert akkor elveszítjük a megrendelést, és egy ember miatt a többinek sem 
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lesz munkája. A takarításban a megrendelő naponta átveszi a munkát, ott vannak a saját 
dolgozóik, akik a reggeli takarítás után nyitják az üzletet, nem lehet letörlés nélkül 
hagyni egy asztalt sem, átesni sem a felmosóvödrön, a véletlenül otthagyott, kiborult 
szemetesen. Rengeteg energia és felkészítő munka van mindenben!
3.4.	szolgáltatások	biztosítása	a	szociális	intézmények	részére.	Ez a tevékeny-

ségünk a fejlesztő foglalkoztatás keretében ott valósul meg, ahol van működési nyilván-
tartásba vett „foglalkoztatási	helyünk”, vagyis az intézményen belül a Rehab Force 
Nonprofit Kft. szociális foglalkoztatása engedélyezett (14 helyen). Mivel a feladat ellá-
tása a fenntartóval kötött együttműködési megállapodáson alapul, amelyben az intéz-
mény kezdeményezi, hogy milyen munkára lenne szüksége, és ahhoz kit javasol felvé-
telre, ez részünkről díjmentes szolgáltatás. A szociális szolgáltató biztosítja a szociális 
munkát, a felügyeletet, a mi szerepünk az ellátottak felkészítése, a munkafolyamatok 
betanítása, a fejlesztés szervezése, rendszeres és folyamatos kapcsolatban a két szolgál-
tató között. 

        
Ároktisztítás Az Őrmezői csoport munkakezdés előtt Parkolótakarítás

Parkgondozás

Ez a kapcsolatrendszer nagyon rugalmas forma, mindig alkalmazkodunk ahhoz, mire 
van szüksége az intézménynek, és kik azok, akik valamelyik munkaterületre alkalmasak. 
Pl. az Ébredések Alapítvány pszichiátriai közösségi ellátásában az Alapítvány központi 
épületében van hajléktalanszállóról bejáró portásunk, takarítónk, udvarosunk, család-
ból bejáró irodai kisegítőnk. A Baptista Integrációs Központ soroksári, budafoki, csepe-
li szállásain van karbantartó, több takarító, udvaros, könyvtárosok, a Vöröskereszt 
Szállókon takarítók, a Szobi utcában betegkísérő, takarító, udvaros, a Baptista Diakóni-
ai Központ nemeskisfaludi telephelyén konyhai kisegítő, takarító, kertgondozó, az Olta-
lom Szállón ruhaválogató.
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4.	Összegzés
Ismételten hangsúlyozom, hogy szerencsés helyzetben vagyok! Nagyon jó konstrukció-
ban (védett és fejlesztő foglalkoztatás), jó kapcsolatrendszerben (szociális intézmények 
szociális munkásai) tudunk dolgozni, sok munkalehetőséget tudunk szerezni és több 
munkaterületen részfeladatokat ajánlani dolgozóinknak. Mindehhez rengeteg szakmai 
segítség társul (szociális munkás, rehabilitációs mentor, munkaerőpiaci tanácsadó, 
pszichológus, rehabilitációs szakorvos), bár sokszor ez is kevés a munkahely megtartá-
sa érdekében. Ezért is igyekszünk különböző pályázati programokkal kiegészíteni a 
tevékenységünket, és saját magunk által biztosított betanítással, gyakorlati feladatokkal 
segíteni a munkavégzést.

Készítettünk Takarítási és higiéniai kézikönyvet minden egyes takarítási helyszínre, 
részletes feladatleírással, Kertgondozási ismeretek – parkfenntartási ismeretek felké-
szítő anyagot, játékos-kitalálós feladatokkal, pl. verses formában: Weöres Sándor: Őszi 
éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája…, milyen növény a galagonya, miért 
kell vigyázni a galagonyabokornál? De ugyanígy van a pékségben is minden munkafo-
lyamatról képes ábrás, rövid leírás.

Javaslom minden foglalkoztatónak a különböző munkaterületekre elkészíteni a „mun-
kavédelmi	kockázatelemzést”, amely nem olyan bonyolult leírás a fejlesztő foglal-
koztatott szintjén, a lényege a munkavédelmi előírások képes ábrákkal, könnyen érhető 
kommunikációval való rövid leírása, pl. „a	porszívó	porzsákjának tisztítását, cseréjét 
csak a porszívó kikapcsolása után szabad végezni, vagy a létrára mindig arccal a létra 
felé fordulva szabad felmászni és állandóan kapaszkodni”. Ezeket a kis praktikus taná-
csokat mindig sulykolni kell, többször elmondani, megmutatni.

Pályázati programjaink között van a Hajléktalanokért	Közalapítvány	által már 
4. éve támogatott lakhatási	program, amelynek keretében havonta 8-9 főnek bizto-
sítunk albérleti támogatást, munkásszállót, esetfelelős segítségével „tanuljuk és gyako-
roljuk” az önálló életvitelt, a vásárlástól, a főzéstől, a lakás rendben tartásáig. Több éve 
pályázunk foglalkoztatási	szakmai	programokra a Nemzeti Szociálpolitikai Inté-
zetnél és jogelődjeinél, amelyből barista-kávéfőzési ismereteket, segédpéktanfolyamot 
szerveztünk, infokommunikációs akadálymenetesítéssel vendéglátóipari szoftverrel 
szereltük fel a pékségeket, számítógépes programokkal segítjük a blokkolást, a kiszol-
gálást (táblagépes megrendelés), és idén 2 napos szakmai tanulmányutat szerveztünk 
a pékségben dolgozóknak a Csoroszlya Farmon, egy biogazdaságot és malomüzemet 
látogattunk meg. Mindez nemcsak élményt, és tudást nyújt, hanem erősíti az összetartást, 
az elkötelezettséget szervezetünk irányába.

Minden mögött nagyon sok munka van, de eredmény és siker is!
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Irodalom

Horváth Szabolcs, dr.: A szocioterápia szakmai protokollja. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium 
állásfoglalása a pszichiátriai zavarok gyógykezeléséről. 2004. április.

Németh László: Áttekintő tanulmány a szocioterápiákról. https://tatk.elte.hu/dstore/docu-
ment/1527/Németh László Áttekintő tanulmány a szocioterápiákról

Tamás Béláné: Foglalkoztatás a gyakorlatban, önellátás, önkiszolgálás mint a foglalkoztatás 
része, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. https://www.nive.hu/Downloads/
Szakkepzesi_dokumentumok

Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/
Útmutató a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére (2019. 03. 22.)
Összeállította: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Támogatási és Foglalkozási Rehabilitáci-

ós Főosztálya https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/Utmutato_Fej-
leszto_foglalkoztatas_20190322.pdf

Elérhető	információk
https://rehabforce.hu/
https://bakemyday.hu/

„Az ember szociális baja minden esetben a társ, a szövetséges hiányát jelzi. Minden 
szociális probléma ebből levezethető következmény."

Kozma Imre

Üzenet

https://bakemyday.hu/
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Kisfaludy Nóra

SZELÍD	UTAK	A	MUNKA	VILÁGÁBA	
A Magyar Református Szeretetszolgálat missziós törekvései

Jelen interjúválogatás azt hivatott bemutatni, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat 
milyen missziós területeken és miféle eszközökkel próbálja segíteni azoknak az embereknek 
a felzárkóztatását, akik a társadalom peremére szorultak: vagy azért, mert fogyatékkal 
élők, vagy pedig az életkörülményeik, a mélyszegénység, a munkanélküliség taszította őket 
oda. A Szeretetszolgálat évek óta dolgozik azon, hogy támasza legyen ezeknek a magára 
maradt társadalmi csoportoknak, szakmai alázattal és kitartó munkával megváltoztassa 
a következő nemzedékek gondolkodását, a munkához való hozzáállását. Célja, hogy a meg-
változott munkaképességű embereket visszaterelje a nyílt munkaerőpiacra, kimozdítsa az 
embereket a közfoglalkoztatotti létből, és szakmát adjon a kezükbe. Teszi mindezt Isten 
kegyelméből és igéje által.

Kulcsszavak: rehabilitációs felzárkóztatás, megváltozott munkaképességű munkavállaló, 
felzárkózó települések, közfoglalkoztatás, mélyszegénység, munkahelyteremtés, szociális 
gondoskodás, Mentő Maci.

„Nem halat adunk az embereknek, hanem hálót.”
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását és a terület egyik kiemelt 
„misszióját”, a Mentő Maci-programot Szögi Andrea, a Magyar Református Szeretet-
szolgálat HR- és rehabilitációs ágazatvezetője mutatta be.
–	Mióta	szerepel	a	rehabilitációs	foglalkoztatás	a	Magyar	Református	Szere-

tetszolgálat	tevékenységei	között?	
– 2017-ben fogalmazódott meg a rehabilitációs foglalkoztatás szükségessége a Szeretet-

szolgálatnál. Ekkor nyílt lehetősége az Alapítványnak csatlakozni egy Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP), majd ezzel egyidejűleg elindítottuk a foglalkoz-
tatási rehabilitációs akkreditációs eljárást, így 2018-tól már bekapcsolódhattunk abba az 
állami támogatási rendszerbe, amely országosan segítette a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatását. 
–	A	telephelyek	kiválasztásánál	milyen	szempontokat	vettek	figyelembe?
– Két telephellyel indult a foglalkoztatás: Sarkadon és Harsányban. Munkaerőpiaci 

szempontból mindkét település elmaradott, hátrányos helyzetű. Sarkad Békés megyében, 
a Viharsarokban található, ahol alig van munka az elmúlt évtizedekben. Harsány pedig 
Miskolctól körülbelül tizenöt kilométerre található kistelepülés, ahol az ipari tevékenység 
megszűnésével szintén korlátozottá vált a munkalehetőség. Ez kiemelten vonatkozik bár-
milyen egészségkárosodással vagy betegséggel élőre azon a környéken, azaz ők még nehe-
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zebb helyzetben voltak. Így esett a választás az előbb említett két településre, ahol kezdet-
ben 15-15 fővel indultunk. Mára a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
kinőtte magát, azóta már 10 helyszínen 130 ember dolgozik velünk. 
–	Miért	helyezett	ekkora	hangsúlyt	a	szervezet	a	rehabilitációs	foglalkoztatás	

tudatos	kialakítására	és	felfuttatására?	
– A közfoglalkoztatásban addigra már 4-5 éve részt vettünk mintegy 1500 dolgozóval, 

és kirajzolódott számunkra, hogy a közfoglalkoztatottak között nagyon sok munkavállaló 
küzd egészségkárosodással, ami miatt teljes munkaidőben nem dolgozhatnak. Részmun-
kaidős, 4 vagy 6 órás álláslehetőségre lenne szükségük, ez viszont a közfoglalkoztatás ke-
retében rendkívül nyomott bért jelentett volna számukra. Volt egy megoldatlan probléma, 
amelyre megoldást kellett találni. Az MRSZ ügyvezető igazgatója, Juhász	Márton tisztá-
ban volt azokkal a forrásokkal, amelyeket az állam biztosít az egészségkárosodott munka-
vállalók számára, így tőle származik a kezdeményezés ötlete. A rehabilitációs foglalkozta-
tásban részt vevő munkavállalók magasabb jövedelemre számíthatnak, így élhetőbb 
helyzetet teremthettünk azoknak az embereknek, akik a betegségük miatt szorultak ki a 
munkaerőpiacról.
–	Miben	áll	a	rehabilitációs	foglalkoztatás	missziója?
– Azzal, hogy munkát biztosítunk a megváltozott munkaképességű embereknek, hosszú 

távon esélyt teremtünk számukra, hogy az életminőségük javuljon, a megélhetési problé-
máik rendeződjenek. Csodás dolog élelmiszercsomagot adni az adventi időszakban a rá-
szorulóknak, de úgy gondolom, a rehabilitációs foglalkoztatással eggyel magasabb szintre 
lépünk a segítségnyújtásban, ugyanis nem halat adunk az embereknek, hanem hálót. Ha 
egy embert foglalkoztatunk, akkor van folyamatos bevétele, kiszámíthatóbbá válik az 
élete, a munka által növekszik az önbecsülése. Biztosítási jogviszonya keletkezik, egész-
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ségbiztosítási ellátást kaphat, nyugdíjra való jogosultságot szerez. Összességében sokkal 
többet kap, mintha csak adománycsomaggal támogatnánk.
–	Úgy	tűnik,	ez	egy	komplex	küldetés,	ahol	az	anyagiakon	túl	pszichés,	illetve	

lelki	támogatást	is	kapnak	a	hátrányos	helyzetű	emberek.
– Így van. Aki régóta nem dolgozik, belekerül egy depressziós spirálba. Úgy érzi, hogy 

beteg, nem használható semmire, nem kell a világnak. Ebből a lelkiállapotból egy ember 
nem képes magától kilábalni. A rehabilitációs tevékenységünk azonban „védett foglalkoz-
tatás”, ahol az illető meg tud erősödni, mert a munka és a hasznosság érzésén túl men-
torálással és tanácsadással is segítjük, hogy később kiléphessen a nyílt munkaerő piacra. 
Volt egy kollégánk, aki eredeti szakmáját tekintve tanárnő, és korábban az oktatásban 
dolgozott, de az elvárások és a stressz hatására mentális betegségek alakultak ki nála. A 
nálunk töltött rehabilitációs időszak után nemrég visszatérhetett abba az iskolába, ahol 
régen tanított, és rendkívül hálás, mert átsegítettük ezen a nehéz életszakaszon. Ezekért a 
történetekért érdemes csinálni!
–	Ezek	szerint	egyfajta	szemléletformálás	is	történik	a	szervezeten	belül	az	

egészségkárosodással	élők	el-	és	befogadása	tekintetében?
– Igen, érzékenyítésről is beszélhetünk. Mi azt valljuk, hogy a megváltozott munkaké-

pességű kollégáink ugyanolyan teljes értékű tagjai a szervezetnek, ezért igyekszünk, hogy 
ahol csak lehet, integráltan bevonjuk őket a mindennapi ügymenetbe, az irodai munkákba, 
ugyanúgy 8 órában, mint az egészséges munkatársainkat.

A legtöbb esetben azonban – az egészségi állapotuk, a végzettségük hiánya, illetve a mo-
tiválatlanságuk miatt – nem integráltan, hanem „védett foglalkoztatás” keretében biztosí-
tunk munkát a megváltozott munkaképességű kollégáknak. Ilyen projekt a Mentő Macik 
gyártása, amelyben kizárólag megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. Minden 
egyes lépést vagy folyamatot egészségkárosodással élő személyek végeznek az ország 
négy vidéki pontján – Sarkadon,	Harsányban,	Alsóörsön,	Zemplénagárdon	–, vala-
mint egy budapesti telephelyünkön is.
–	Hány	munkatárs	foglalkozik	a	macikkal? 
– Jelenleg 110 kollégánk vesz részt a gyártásban. A tervező direkt úgy álmodta meg a 

terméket, hogy az elkészítése több egyszerű részfolyamatra legyen bontható, így mindenki 
megtalálja magának azt a feladatrészt, amely számára testhez álló, amelyben sikerélménye 
lehet. Általában a kevésbé ügyesebb kezű férfiak szokták körberajzolni a sablon alapján a 
figurát vagy kiszabni az anyagokat, a hölgyek pedig a medve szemét, száját és orrát szere-
tik hímezgetni. 
–	Ki	volt	a	Mentő	Maci-program	megálmodója? 
– A Salva	Vita	Alapítványnak volt egy Design Randi nevű kezdeményezése, ahol fiatal 

iparművészek felajánlják terveiket a rehabilitációs foglalkoztató cégeknek, azaz a kereslet 
és a kínálat egymásra találhat. A célja ezeknek a találkozásoknak az volt, hogy a megválto-
zott munkaképességű emberek ne csak végtelenül egyszerű tárgyakat, például konyharu-
hákat készítsenek, hanem találjanak számukra hasznos, de könnyen  elkészíthető egyéb 
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dolgokat is, mint amilyen egy plüssmackó. Egy ilyen eseményen találkozott Hellenbach	
Gabriella textiljáték-tervező iparművész – a Mentő Maci pro totípusának megalkotója – és 
az MRSZ ügyvezető igazgatója, Juhász Márton, aki régóta kereste azt a területet, ahol bein-
díthatja a rehabilitációs foglalkoztatást a Szeretetszolgálat égisze alatt. Azóta közel har-
mincezer mackó készült el, és tölti be küldetését az Országos Mentőszolgálat autóiban, ahol 
a beteg gyermekeknek nyújtanak vigaszt.
–	Milyen	utat	járt	be	a	Mentő	Maci	az	elmúlt	négy	évben?
– Az első kis medvék a Szeretetszolgálatnak adományozott, de használatra már alkal-

matlan ruhaneműkből készültek. Mindegyik más-más anyagból, a prototípus szabásmintá-
ját követve. Mára a medvék letisztult formában jelennek meg: minden maci egyforma 
barna bundájú, ugyanolyan anyagból készül, és az előírásoknak megfelelően csírátlanítva 
vannak. A plüssállatok azóta szigorú minőségellenőrzésen estek át, és elnyerték a CE-tanú-
sítványt, amely garancia arra, hogy a gyermekek biztonságos játékot tartanak a kezükben. 
Emellett a Mentő Maci megkapta a Salva Vita Alapítvány „Segítő Vásárlás”-minősítését is, 
amely felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy a terméket megváltozott munkaképességű 
emberek készítették. 
–	Van	létjogosultságuk	ezeknek	a	kisállatoknak	a	Mentőszolgálat	szerint?
– Abszolút. Figyelemelterelő, feszültségoldó szerepük van egy olyan élethelyzetben, 

amikor a legnagyobb szükség lehet egy erőt adó kis bajtársra. Ezek a plüssök képesek ki-
rángatni a stresszhelyzetből a kisgyermekeket.

A Mentő Maci program jószolgálati nagykövete, Berkesi Judit sportriporter. Fotó: Neményi Márton
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–	Hogyan	élik	meg	a	megváltozott	munkaképességű	emberek,	hogy	a	munká-
jukkal,	az	elkészült	kis	mackókkal	az	Országos	Mentőszolgálat	mentőiben	utazó	
beteg	gyermekeknek	nyújthatnak	vigaszt?

– Felemelő érzés számukra, hogy a munkájukkal segíthetnek másokon. Úgy érzik, 
ezáltal a társadalom megbecsült tagjai lehetnek. A múltkor egy édesanya köszönőleve-
let írt a Mentő Maci kapcsán, ugyanis az a kis plüss segítette át a gyermekét egy borzal-
mas kórházi élményen, s azóta is társa a kislányának a mackó, amit mindenhová magá-
val visz. A rehabilitációs kollégáinknak ilyenkor ez óriási dicséret, mert értelmet nyer 
a mindennapi munkájuk.

„A nyomon követhető növekedés bizalmat ad az embereknek.”
Böröcz Líviát, a Magyar Református Szeretetszolgálat felzárkózási ágazatvezetőjét a 
szervezet hosszú távú, komplex szociális fejlesztési programjáról, a Felzárkózó telepü-
lésekről kérdeztük.
–	Voltak	a	Felzárkózó	települések-programnak	előzményei?	
– A Magyar Református Szeretetszolgálat tizenhat éve jött létre, és az első időkben in-

kább a humanitárius segítségnyújtás volt a szolgálata fókuszában. Tíz éve indultak el a 
szociális fejlesztések, melyek közül a Felzárkózó települések előzményeként lehetne emlí-
teni a Válaszút-programot, mely a hátrányos helyzetű ózdi fiatalok digitális felzárkózta-
tására irányult, illetve a Végtelen	lehetőség elnevezésű programot, amely a cigándi járás 

Felzárkózó település-program. Fotó: Hirling Bálint
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teljes leszakadásának megfékezését és a térség életesélyeinek, életminőségének javítását 
tűzte ki céljául. 
–	Mit	érdemes	tudni	a	Felzárkózó	települések-programról?
– A Felzárkózó települések-program kormányzati kezdeményezésre, 2019-ben indult 

útjára. Sokszor emlegetik a „300 település” programjaként is, hiszen a Belügyminisztérium 
a KSH-val együttműködve bizonyos mutatók – például a foglalkoztatottság vagy az iskolá-
zottság – alapján választotta ki azt a 300 legnehezebb sorsú települést, ahol a tíz év alatt 
megkezdődhetnek a szociális és gazdasági fejlesztések. Négy karitatív szervezettel együtt 
vágtunk bele a munkába, jelenleg a Szeretetszolgálatunk 21 településen van jelen. Ezek a 
települések főleg Magyarország északkeleti régiójából, valamint a dél-dunántúli részekről 
valók; vannak köztük egészen apró, pár száz fős falvak és több ezer fős nagyközségek is.
–	A	Szeretetszolgálat	szociális	fejlesztéseiben	meghatározó	elem,	hogy	hosz-

szú	távon,	komplex	segítségben	gondolkodik.	Ez	jellemzi	a	Felzárkózó	telepü-
léseket	is?

– Az élet minden szakaszára keressük a megoldásokat, a gyerekkortól kezdve az aktív 
korúakon át az idősökig, olyan kérdésekre fókuszálva, mint a közoktatás, a felnőttképzés, 
az egészségügyi ellátás vagy épp a lakhatással kapcsolatos kríziskezelés. Mindezek mellett 
a gazdaságfejlesztés és a helyi értékek feltárása is a feladataink közé tartozik. A munka 
sokrétűsége izgalmas kihívás a kollégáinknak is.
–	Hogyan	zajlik	a	munka	egy	ilyen	szerteágazó	projekt	esetében?
– Mielőtt bármilyen konkrét tevékenység elkezdődne, szociális diagnózist készítünk a 

településről. Beszélünk a hely döntéshozóival, szakembereivel, a polgármesterrel és a re-
formátus lelkipásztorral. Meghallgatjuk a javaslataikat, meglátásaikat, ezáltal felmérjük, 
hogy milyen nehézségek, problémák és esetleges kitörési pontok lehetnek a térségben, va-
lamint átfogó elemzés is készül a település történelmi, gazdaságtörténeti hátteréről. Ez a 
szociális diagnózis adja a munkánk alapját, erre építjük az úgynevezett cselekvési tervet, 
amelyet minden évben felülvizsgálunk a megvalósult tények tükrében. A működésünk 
egyik fontos alapelve, hogy a helyi szereplőkkel együtt, az ő bevonásukkal valósítsuk meg 
a fejlesztéseket. Ebből kifolyólag minden településen vannak hasonló programjaink, de a 
helyi szokásokhoz, adottságokhoz illeszkednek, ez adja a változatosságukat.
–	Miért	szentel	a	program	kiemelt	figyelmet	a	gyermekekre	és	a	gyermekes	

családokra?	
– A projekt második évében nyilvánvalóvá vált, hogy súlyozottan kell kezelni a problé-

mát, így külön helyet kapott a felzárkóztatáson belül a gyermekek és a gyermekes családok 
kérdése. A „Fókuszban a gyermek”-program azoknak a családoknak hivatott segíteni, ahol 
pici, három évnél fiatalabb gyermek van, vagy ahol épp a gyermekük érkezésére várnak a 
szülők. Klinikai vizsgálatok és kutatások bizonyítják, hogy ami egy gyermek életében az 
első ezer napban megtörténik, vagy éppen nem történik meg, annak kiemelt jelentősége 
van a további életére, a későbbi készségeire, képességeire és szocializációs folyamataira. 
Ezért családmentor munkatársakkal figyeljük a gyermekek és a családok életét, és közös-
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ségfejlesztéssel vagy fejlesztő szakemberek bevonásával próbáljuk ezt az első ezer napot 
minél teljesebbé tenni.
–	Mi	a	szerepe	a	helyi	közösség	életében	a	településeken	létrehozott	jelenlét-

pontoknak?
– Ezeknek a tereknek fontos kulturális, szociális és közösségfejlesztő szerepük van. Sok 

olyan településsel találkoztunk, ahol nem volt állandó nyitvatartással működő művelődési 
ház vagy faluház, amely teret adhat a kisebb-nagyobb létszámú foglalkozásoknak, szabad-
idős tevékenységeknek. Nem volt tehát olyan közösségi tér, ahol közös élményeket lehet 
szerezni. Egy hely, ahol az évszakokhoz vagy a valláshoz köthető ünnepeket együtt át lehet 
élni, mint például az adventi készülődés vagy a farsangi mulatság vidám forgataga. Ezért 
szükségessé vált, hogy a településeken jelenlétpontokat hozzunk létre, amelyek mindig 
nyitva állnak, ahol mindig elérhetnek minket, és bárki töltekezhet ezeken a helyeken. Jelen-
leg ezek a terek szolgálnak helyszínéül a tematikus alkalmainknak is. Itt szervezünk baba–
mama-klubokat, háztartásvezetéssel kapcsolatos vagy adósságkezelési oktatást, de ide 
lehet betérni egy-egy lélekemelő, segítő beszélgetésre vagy pszichológiai tanácsadásra is. 
Ezeken a jelenlétpontokon segítenek a munkatársaink a kérelemkezelésektől kezdve a la-
kossági vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézésen át az önéletrajzírásban is. Ha valaki 
mélypontra kerül, ide mindig betérhet egy jó szóra vagy egy kávéra, mert ez a hely bizton-
ságot nyújt az ide érkezőknek. A jelenlétpontok fontos feladata, hogy az állandóságot bizto-
sítják a településeken.
–	A	Felzárkózó	települések-programban	részt	vevő	21	településen	történt	elő-

relépés	a	munkahelyteremtés	szempontjából	a	projekt	indulása	óta? 
– Büszkék vagyunk rá, hogy Zemplénagárdon	Mentő Maci-varróműhelyünk nyílt, ahol 

megváltozott munkaképességű munkatársakat foglalkoztatunk. Ezen a településen több 
missziós szál „találkozik”, ugyanis egy felzárkózó településen munkahelyet teremtettünk, 
ahol rehabilitációs foglalkoztatás zajlik, melynek keretében olyan adomány készül, ami az 
Országos Mentőszolgálat autóiba kerül, a beteg gyermekek örömére. Ezenkívül nagy büsz-
keségünk a Mezőladányban elindított bőrműves manufaktúránk, ahol kiváló minőségű 
bőröveket készítünk. Számos ötletünk van még, például szeretnénk több varrodát nyitni, 
illetve a terveink között szerepel egy fajátékkészítő műhely és egy forprofit mosoda létre-
hozása is.
–	A	gazdálkodáshoz	hogyan	viszonyulnak	a	településeken?
– A kérdés megválaszolásához először visszatérnék a jelenlétpontjainkhoz. Amikor ki-

alakítunk egy ilyen közösségi teret, nagy hangsúlyt fektetünk az ingatlan kiválasztása 
során arra, hogy legyen benne tágas tér, ahol 25-30 fős eseményeket lehet tartani, illetve 
szempont az is, hogy legyen udvara, kertje. Az udvar, ahol nyáron foglalkozásokat, nap-
közis tábort tudunk tartani a gyerekeknek, vagy állandó helyszíne lehet a sportfoglalkozá-
soknak, játszótereknek. A kert pedig azért rendkívüli jelentőségű, mert virágokat ültethe-
tünk, vagy olyan mintakertet hozhatunk létre, ahol kisebb ágyásokban meg tudjuk mutatni 
a helyieknek, hogyan lehet egy konyhakertet működtetni. Ennek mentén el is érkeztünk a 
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kiskertprogramhoz, amelyet nagy lelkesedéssel szoktak fogadni a lakosok, és évről évre 
egyre több család vesz részt benne. A program menete, hogy kora tavasszal kiosztunk egy 
vetőmagcsomagot, amit a jelentkezőknek kell elültetniük, gondozniuk, nevelgetniük. Két-
hetente találkozunk a lakosokkal, és megnézzük, hogyan fejlődik a kiskert. Ezek a találko-
zások jó értelemben vett mentorálási alkalmak is, amikor közelebb kerülhetünk a csalá-
dokhoz, megismerhetjük a gondolkodásukat, és ösztönözhetjük őket a gazdálkodásra. Ez 
egy közvetettebb formája a munkahelyteremtésnek; szelíd visszavezetés a munka világá-
ba ott, ahol már több generáció nem végzett rendszeresen munkát, vagy mondjuk csak a 
közfoglalkoztatotti programmal találkozott. Az ő életükbe igen nagy változást tud hozni 
ez a fajta gazdálkodás. 
–	Arról	van	tapasztalat,	hogy	egy	ilyen	lehetőség	vagy	munkahelyteremtés	

hogyan	változtatja	meg	a	települések	életét,	az	ott	élő	családok	hangulatát,	min-
dennapjait,	lelkiállapotát?

– Nagyon sokszor depressziós a hozzáállás ezeken a településeken, csüggedés telepszik 
az emberekre. Ha csak a kiskertprogramra gondolunk, a hónapos retek már pár hét alatt 
látható eredményt produkál azzal, ahogy növekszik. Amikor látják a munkájuk eredmé-
nyét, az nagyon motiváló és lelkesítő tud lenni a lakosok számára. Vilmányban például a 
jelenlétponton úgynevezett „mikrozöldet” nevelgetnek a munkatársak a helyi közösséggel 
együtt, ami pontosan ezt célozza, hogy kézzelfogható eredménye legyen a munkájuknak. A 
nyomon követhető növekedés bizalmat ad az embereknek, rámutat, hogy van lehetőség a 
változásra, a fejlődésre. Ezek olyan apró, de meghatározó dolgok, amelyek miatt érdemes 
másnap felkelniük, mert értelmet nyer a holnap. 

„Gyökeres változásokat kell elérni az emberek gondolkodásában.”
Hogyan	néz	ki	mindez	a	gyakorlatban?	Miként	lehet	az	embereket	kimozdítani	a	
közfoglalkoztatotti	létből?	Miből	nyerhetnek	újra	erőt,	és	térhetnek	vissza	a	
nyílt	munkaerőpiac	világába?	Erről	Juhász	Márton,	a	Magyar	Református	Szere-
tetszolgálat	ügyvezető	igazgatója	beszélt.
–	Miért	fontos	misszió	a	Magyar	Református	Szeretetszolgálat	életében,	hogy	

hangsúlyt	fektessen	a	megváltozott	munkaképességű	emberek	foglalkoztatásá-
ra	vagy	a	hátrányos	helyzetű	települések	felzárkóztatására?	

– Szeretetszolgálatunk egyik legfontosabb alappillére a rászoruló családok, az idősek 
és az elesettek segítése, adománygyűjtések szervezése, mégis, amennyire csak lehetsé-
ges, igyekszünk hosszú távú, komplex támogatást nyújtani a hozzánk fordulók számára. 
Számos öngondoskodást, fejlődést segítő szociális programot működtetünk. Nem jó, ha 
az emberek szükségleteit folyamatosan külső szereplők elégítik ki. Arra kell ösztönözni 
őket, hogy saját maguk is képesek legyenek megoldani a problémáikat. Küldetésünk 
alapelve, hogy ne halat, hanem hálót adjunk a testvéreink kezébe, de ennek a valóságban 
számtalan aspektusa van. Van olyan ember, akinek van hálója, csak épp szakadt, vagy 
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összegabalyodott, és segíteni kell neki megfoltozni, kibogozni. Akad olyan is, akinek 
olyan régi a hálója, hogy már nem lehet használni, és persze olyan is van, akinek sem-
milyen eszköze sincs. Mindenkit egyénileg, más és más módon kell támogatni. A reha-
bilitációs foglalkoztatás esetén odaállunk az emberek mellé azzal a céllal, hogy akinél 
kivitelezhető, azt az elsődleges munkaerőpiacra kihelyezzük, és egyre inkább olyan 
munkakörökben foglalkoztassuk, amelyekben örömét leli, illetve amely a készségfej-
lesztés szempontjából is előrelépés számára.
–	Mondana	konkrét	példát	erre	az	integrációs	folyamatra?
– Vegyünk példának egy férfit, aki az 1990-es években vezető beosztású bányamérnök 

volt, de egy munkahelyi balesetből adódóan megváltozott munkaképességű lett. Nem dol-
gozott tíz-tizenöt éven át, depresszióssá vált, végül újra munkába szeretne állni, de a szak-
mája addigra elavult, és hiába van felsőfokú végzettsége, rehabilitációs foglalkoztatásra 
kell mennie. Először azt kell megtanulnia, hogy beérjen a munkaidő kezdetére, mert annyi-
ra elszokott a munkától. Értenie és értelmeznie kell a munkahelyi vezető iránymutatásait, 
el kell fogadnia és betartani a szabályokat, s végül a folyamatos munkát, az állandóságot is 
meg kell szoknia. Ebből a helyzetből adott esetben eljuthat odáig, hogy adminisztratív 
munkakörbe, később akár magasabb pozícióba kerül át az illető, de hosszú visszaszokási 
folyamat áll előtte. Nálunk az a szokás, hogy megvizsgáljuk, kinek milyen részképességek 
vagy készségek állnak rendelkezésére, és akinél fejleszthető képességek vannak, amelyek 
akár más munkakörre is alkalmassá teszik, azt nem tartjuk a „termelőcsapatban”, ahol 
csak megváltozott munkaképességűek dolgoznak. A Szeretetszolgálatnál a rehabilitációs 
foglalkoztatás keretében főként Mentő Macit készítünk, de több olyan megváltozott mun-
kaképességű vagy egészségkárosodással élő kollégánk is van, aki sofőri, adminisztrátori 
vagy valamilyen irodai munkakörben teljesít szolgálatot. 
–	Ötletadóként	beszélne	a	Mentő	Maci-program	indulásáról,	célkitűzéseiről?
– Rengeteg olyan ruhaadományt kapunk, ami egyszerűen nem méltó arra, hogy tovább-

adjuk a kérelmezők számára. Ennek apropóján gondolkoztunk azon, hogy mit is tudnánk 
kezdeni ezzel a sok felesleges ruhaneművel, hogyan tudnánk újrahasznosítani őket. Ná-
lunk alapvetés az adományokkal kapcsolatban, hogy csak olyan ruhát, élelmiszert, gyógyá-
szati segédeszközt vagy bútort adunk tovább a rászorulóknak, amit adott élethelyzetben 
mi magunk is fölvennénk, megennénk, vagy amit szívesen látnánk az otthonunkban. Ekkor 
született meg a macik varrásának a gondolata egy iparművész hölgy tervei alapján. Azután 
felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, miszerint húszezer darabot felajánlunk nekik a 
megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékkal élő munkatársak közreműködésével 
készített medvékből. Az volt a kérésünk, hogy minden tizennégy év alatti gyermek, aki 
mentőautóba kerül, kapjon ajándékba egy plüssmackót. Egy kisgyermek számára rémisztő 
helyzet, ha egy váratlan baleset vagy betegség miatt mentőautóba kerül, vagy ha egy sze-
rettét érte olyan baj, hogy szüksége van vigasztalásra, bátorításra. A Mentő Maci olyan se-
gítő ajándék, amivel oldani lehet egy nagyon nehéz élethelyzetet. Jelenleg már harmincezer 
legyártott plüssnél tartunk, és a sikere a kezdetek óta töretlen gyerekek körében.
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–	A	Mentő	Maci	több	mint	egy	sima	plüss,	mert	Isten	igéjével	együtt	érkezik	a	
mentőautókba,	hitbéli	fogódzót	nyújtva.

– A Mentő Maci-programban evangelizációs lehetőséget is látunk, hiszen a mentőautóba 
kerülő emberek közül sokan talán egy verset sem olvastak még a Bibliából, de nehéz élet-
helyzetben kialakul a nyitottság bennük Isten igéjének befogadására. Éppen ezért Pál 
apostol szeretethimnuszának néhány igeversét (Pál apostol első levele a korinthusiakhoz 
13, 4–8) a macik mellé helyezve adjuk át. Jutott már a macikból Böjte	Csaba árváinak Er-
délybe, az ukrán–orosz háború kitörésekor vittünk belőle Kárpátaljára gyermekotthonok 
megrémült lakóinak, de a Magyarországra érkező menekült gyermekek is vigaszra talál-
hattak a kedves kis plüssök mellett. Osztottunk a medvékből Szíriában, és juttattunk be-
lőlük egy bangladesi menekülttáborba is, ahol az orvoscsoportunkkal voltunk kint segí-
teni. 

A Mentő Mackók előtt más típusú feladatokat is végeztek megváltozott munkaképes-
ségű kollégáink, például hamburgerzászlókat, papíripari munkákat vagy műanyag csi-
peszeket készítettek. Ezek többnyire monoton és kevésbé kreatív tevékenységek voltak. A 
plüssmackók azonban mást jelentenek. Nagy örömmel készítik őket, sokkal jobban szere-
tik, mint a korábbi munkákat, hiszen tudják, hogy munkájukkal nehéz helyzetben lévő 
gyerekeknek okoznak örömöt. 
–	Fontos	szolgálat,	hogy	a	Magyar	Református	Szeretetszolgálat	részese	lehet	

a	„300	település”-programnak,	hiszen	azon	túl,	hogy	kiveszi	a	részét	a	szociális	
és	gazdasági	fejlesztésekből,	közvetítheti	azt	a	lelkiséget,	gondolkodásmódot,	
amelyet	a	Szeretetszolgálat	képvisel.

– Ezeknek a programoknak az elsődleges célja, hogy megakadályozzuk a nyomor 
továbbörökítését. Nagyon nehéz a felnövekvő generációnál változást elérni. Ha valaki 
gyermekként ahhoz szokott, hogy a szülei, nagyszülei nem dolgoztak, önkormányzati 
segélyen vagy közmunkán éltek, abból a helyzetből minta híján nehéz kitörni. Termé-
szetesen nemcsak gyerekekkel foglalkozunk, hanem aktív korúakkal és idősebbekkel 
is, hiszen nélkülük nem mehetne végbe a változás. Hogyan is várhatnánk el egy gyer-
mektől, hogy iskolába járjon, házi feladatot készítsen, ha otthon azt látja, hogy minden-
ki csak fekszik, és lógatja a lábát? Ellenben, ha nyitunk a településen egy kézműipari 
tevékenységgel foglalkozó üzemet, ahova az édesanya mindennap bejárhat dolgozni, 
akkor attól kezdve ő is a társadalom hasznos tagjának érezheti magát. A gyermek pedig 
mit lát? Azt, hogy anyu fölkel mindennap, és munkába indul, anyu büszke, dolgozik, van 
fizetése. Ettől kezdve a gyerek is fölkel, elmegy az iskolába, és teljesíteni akar. Gyakori, 
ha megkérdezünk egy hátrányos helyzetű településen egy tizenévest, hogy mi szeretne 
lenni, ha nagy lesz, azt a választ kapjuk, hogy közmunkás. Mi szeretnénk, hogy a prog-
ramjainkkal megmutassuk számukra: van más perspektíva. Ahhoz, hogy ténylegesen 
meg lehessen állítani a generációkon átívelő szegénységet és nyomort, gyökeres válto-
zásokat kell elérni az emberek gondolkodásában. Ehhez pedig csodálatos eszköz van a 
Szeretetszolgálat kezében: Isten igéje és a krisztusi szeretetből fakadó elhívásunk. 
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Summary
GERGELy KATONA – TÜNDE SZIRTES-TANKÓ 

	„Precious	treasures”.	Strengthening	mental	health	of	children	and	young	people	living	in	foster	
care	maintained	by	the	Baptist	Denomination	in	Hungary.	A	case	study

The COVID-19 crisis might has worsened the mental 
health of children and young people. In our case 
study we present a project in that we used art and 
creative solutions in order to help children and 
young people living in foster families to cope with 
their loneliness and frustrations caused by the pan-
demic and to build positive feelings and experiences 
on a longer period of time. Our program played a 
major role in encouraging creativity and creative 
activity, which is known to have a personality-devel-

oping and mental health-protecting effect. In our 
study, we also discuss the legal and technical fea-
tures with which we managed the challenges posed 
by this specific target group and the epidemic situa-
tion, and we present the options available to a meth-
odological group when organizing such a project.

 
Keywords: Baptist foster care network, methodolog-
ical work, children, young people,	COVID-19, creative 
application, mental health, project, 2021.

PÉTER DACZI – DÁNIEL SZŰCS
Innovative	digital	solutions	in	the	field	of	occupational	rehabilitation

The last decade of occupational rehabilitation was 
alternately characterized by labor oversupply and 
overdemand, despite this, with the operation of sys-
tems maintained from domestic and EU funds, a sig-
nificant increase in the employment level of people 
with altered work ability and disabilities was experi-
enced in parallel with economic growth and the 
labor market economy. Due to the restriction of 
health and social contacts caused by the coronavirus 

epidemic, as well as the impact of the economic and 
labor market consequences on digitalization, the de-
mand for the creation of a contactless job search op-
tion for people living with health impairments online 
has intensified.

 
Keywords: altered work ability, disability, job search, 
equal opportunities, innovation, You are the value! ! 
Portal, algorithm.

JÓZSEFNÉ CSERBÁN - ZOLTÁN VÁRKONyI
Dementia	situation	picture	-	Research	report	on	the	current	situation	of	dementia	care	in	

Kecskemét
The aim of the study was to create a „dementia situ-
ation picture”, that is, to collect information and ex-
periences related to dementia in Kecskemét. In addi-
tion, as intended, the survey also served the targeted 
preparation of the Urban Dementia Action Pro-
gram. We prepared all of this at the request of the 
Municipality of Kecskemét in the fall of 2020, as the 
city leaders perceived the problem and wanted to do 
something to solve it. Based on the survey, with the 
support of the City, under the umbrella of the Direc-
torate of the United Social and Health Institutions, 
the Municipal Dementia Action Program is being 

implemented in Kecskemét today for the third year. 
In this framework, people living with dementia and 
their relatives can receive personalized help in the 
form of individual counseling, information provision 
and preparation (Memory Point), but they can also 
participate in our group self-help programs, through 
which we call them out of their isolation (Ginko Club, 
Ginko Art).

 
Keywords: Dementia, Urban Dementia Action Pro-
gram, Memory Point, e-learning, home safety, self-
help programs, isolation, Ginko Art

ESTHER DOEDENS
A	changing	village	-	The	abolition	of	peasant	(rural)	society	in	the	20th	century

If we take a look at the issues affecting today’s Hun-
garian society, we cannot ignore the dividing line 

between the city and the countryside, the center and 
the periphery. How did the current –   often very de-
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pressing – state of our villages develop? What are the 
reasons behind the social processes that have been 
determining to this day, which in many cases led to 

the depopulation and aging of Hungarian villages? 
The answers are to be found in the course of our his-
tory.

MIRIAM DOEDENS
Transhumanism	-	the	philosophy	of	inhumanity

The thesis explores the main questions of the specu-
lative philosophy of transhumanism. It attempts to 
clarify what makes us human and seeks Christian 
solutions to the goals that underlie the current tran-
shumanist movement. The main concepts, develop-

ment, and current state of transhumanism are dis-
cussed, as well as the relationship between science 
and man.

Keywords: transhumanism, Christianity, Catholi-
cism, image of man, dehumanization

GÁBOR NÁRAy-SZABÓ
Liberal	Christians	-	The	sinner,	or	the	love	of	sin,	or	who	are	liberal	Christians?

Four years ago, during the carnival celebrations in 
Aachen, Germany, a holy mass was made a joke. The 
celebrants made a mockery of the Christian tradi-
tion by reviving a thirty-year-old but half-millenni-
um „tradition”, so to speak. The secularization of re-
ligion began at the time of the Reformation, and over 
the centuries it led to the fact that the fundamental 
truths of faith became more and more relativized. 

Today, so to speak, faith does not choose a person, 
but the individual chooses faith. The process became 
noticeable in the middle of the 19th century, when a 
part of the faithful gradually left the church, and 
today it has led to the fact that only a fraction of the 
Western European population practices their reli-
gion.

Keywords: Christianity, liberalism, relativism

GABRIELLA NAGy 
Difference	as	a	source	of	value	-	Created	for	men	and	women

The thesis revolves around the topic of gender differ-
ences. First, it examines the source of these differences, 
the creation and the biblical image of women and men, 
and then their genetic and biological (brain develop-
ment, perception, hormones) background. After that, 
it takes into account the characteristics that can be 
seen in the behavior (hierarchical organization, ag-
gression, empathy, communication, adaptation, think-

ing style) and also briefly covers the effects of the 
 environment and education (gender roles, reward-pu-
nishment, identification). Finally, it discusses the rele-
vant aspects of social security, the gender wage gap 
and education as a public aspect of the topic.

Keywords: gender differences and their sources, 
equality, obedience, verbalization, spatial orienta-
tion, dominance, empathy, gender roles.

LÍDIA SZALAI
Individual	and	social	effects	of	volunteering

In this thesis, it becomes clear that we can approach 
the study of volunteering in many different ways. We 
can find out how volunteering can be defined, what 
characteristics a typical volunteer has based on re-
search. It also turns out that the results obtained by 
an insufficiently thought-out test method can easily 
lead to a wrong conclusion. Among other things, we 

can also get answers to the question of how society’s 
structure and level of trust are related to willingness 
to volunteer, and what influence an individual’s so-
cial network has on his social role.
 
Keywords: volunteering, motivation, characteristics 
of volunteers, social responsibility

NÓRA KISFALUDy
Gentle	paths	to	the	world	of	work	-	Missionary	aspirations	of	the	Hungarian	Reformed	Charity	

Service
This selection of interviews is intended to show how 
the Hungarian Reformed Charity Service tries to 

help people catch up in mission areas and with what 
means to catch up with people who have been 
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pushed to the fringes of society: either because they 
are disabled, or because they were repelled by their 
living conditions, extreme poverty, unemployment 
there. The Charity Service has been working for 
years to be a support for these social groups left 
alone, with professional humility and persistent 
work to shape the thinking and attitude to work of 
the next generations. Its purpose is to bring people 

with saved work ability back to the open labor mar-
ket, to move people out of public employment and to 
give them a profession. He does all this by God’s 
grace and word.
 
Keywords: rehabilitation catch-up, able-bodied em-
ployee, catch-up settlements, public employment, 
extreme poverty, job creation, social care.

IBOLyA KOVÁCS
Employment	inside	and	outside	social	institutions	-	practical	advices

The purpose of this study is to draw the attention of 
institutions to how important active activity, organ-
ized and regular task provision, and ensuring busy-
ness is (would be) among users of social services and 
institutional care. For this, it is necessary to know 
the legal regulations and professional rules, which 
primarily convey the professional expectations for 
operation, but it is also necessary to know sociother-
apy methods, employment knowledge, knowledge of 

the labor market, following market processes, and 
commitment to useful, value-creating work.

 
Keywords: sociotherapeutic occupations and meth-
ods, development of social skills, forms of develop-
mental employment, gainful employment, rehabili-
tation employment, sheltered employment, open 
labor market, social contribution tax relief, rehabili-
tation contribution, good practices.
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