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„A jelen program az emberiséget, a Földet és a jólétet szolgáló cselekvési 
terv. Célja, hogy nagyobb szabadságban erősítse meg az egyetemes békét. 
Elismerjük, hogy a legnagyobb globális kihívás a szegénység valamennyi 
formájának és vetületének, köztük a mélyszegénységnek a felszámolása, 
amely egyben a fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele.
Minden ország és valamennyi érdekelt – együttműködési partnerség kere-
tében eljárva – végrehajtja ezt a tervet. Elhatároztuk, hogy felszabadítjuk 
az emberiséget a szegénység és a nélkülözés zsarnoksága alól, valamint, 
hogy meggyógyítjuk és megóvjuk bolygónkat. Eltökélt szándékunk meg-
tenni azokat a merész és átalakító hatású lépéseket, amelyekre sürgősen 
szükség van annak érdekében, hogy a világot visszatereljük a fenntart-
hatóság és a rugalmas terhelhetőség útjára. Amikor elindulunk e közös 
utazásra, ünnepélyesen megfogadjuk, hogy senkit sem hagyunk magára. 
A ma bejelentett117 Fenntartható Fejlesztési Cél és 169 feladat rávilágít 
arra, hogy ezen új egyetemes program mily nagy léptékű és nagyratörő. A 
célok és feladatok a Millenniumi Fejlesztési Célokra építkeznek, és töre-
kednek arra, hogy megvalósítsák mindazt, amit azok nem értek el. Töre-
kednek mindenki emberi jogainak érvényre juttatására, a nemek közötti 
egyenlőség biztosítására, valamint valamennyi nő és leány érdekérvénye-
sítő képességének erősítésére. Ez a cél- és feladatrendszer egységes és oszt-
hatatlan, és egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, társadal-
mi és környezeti hármas vetülete között.
Az elkövetkező 15 évben e célok és feladatok ösztönzik majd a fellépést az 
emberiség és a bolygó számára döntő fontosságú területeken.”

(Preambulum, az Egyesült Nemzetek New York-i székhelyén  
2015. szeptember 25. és 27. között a Szervezet fennállásának  

70. évfordulója alkalmából megtartott ülésén)
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Az Ökopolisz Alapítvány 2016 no vemberében elkezdett egy 17 részből álló Öko-
pódium sorozatot az ENSZ fenntartható fejlődés cél ki tű zé seiről, a 2015. szep-
tember 15-én az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Világunk átalakítása – a Fenn-
tartható Fejlődés 2030-ig szóló programja c. do ku mentumról1 (a továbbiakban  
a nemzetközileg megszokott rövidítéssel: SDG, a Sustainable Development Goal 
kifejezésből). Mi indokolja ezt a figyelmet? Mi ennek a fejlesztési programnak  
a jelentősége Magyarország számára, amely EU- és OECD-tagállam, irigyelt, 
fejlett ország? Mit kockáztatunk, ha nem vállaljuk föl a magunk részét a végre-
hajtásból, miért kellene inkább túl, mint alulteljesítenünk ebben a nemzetközi 
vállalkozásban? És milyen különleges hozományunk lehetne éppen az elmúlt év-
tizedek tapasztalatai révén ehhez a munkához? Megkíséreljük ennek indoklását 
adni e kötet bevezetőjeként.

100 évvel az első és 75 évvel a második világháború után, 2014-ben az ENSZ 
égisze alatt megszületett egy olyan fejlesztési célrendszer, amelynek felvállaltan 
nem kisebb küldetése van, mint alternatív, megvalósítható utat kínálni globá-
lissá vált világunknak ahhoz, hogy elkerüljünk egy harmadik világháborút. Ez 
a 2015 utáni évtizedekre szóló fejlesztési program jelenleg az egyetlen proaktív,  
a konfliktusok kiéleződésének elébe menő geopolitikai elképzelés. Az emberi - 
ség erőforrásainak fokozódó mértékű felélésével, a fenntartható fejlődési célok 
(SDG) által ajánlott kontrollált cselekvés nélkül Földünk a szűkös erőforráso-
kért folytatott regionális, vagy idővel akár globális küzdelmek helyszínévé válhat 
(mint ahogy helyi szinteken ez már meg is történt).

Az SDG megérdemli a szakma, a társadalom és a politikai, állami döntéshozók 
kiemelt figyelmét. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó különböző szakmák 
művelői ma már nem vitatják, hogy a világ az ökológiai katasztrófahelyzetek 
 
 
1 Kétnyelvű kiadása: Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó prog-
ramja – az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, 70/1. sz.  
határozat, kétnyelvű kiadás, szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka, Pázmány Press, 
Budapest, 2016.
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rendszerével néz szembe. Ezek közül legalább három, a klímaváltozás, a bio-
diverzitás csökkenése és a mezőgazdasági termelésre alkalmas földek pusz-
tu lása már visszafordíthatatlan.2 A globális helyzetértékelésre és a meg oldási 
lehetőségek fölvázolására több kiemelkedő magánkezdeményezés is vállalko-
zott, így a World Future Council GPACT (Globális Ágazati Politikai Akció  
program)3 és az Oxford Martin Commission Now for the Long Term4 című 
kiadványai. Valamennyien egyetértenek azzal, hogy a rendszerszintű fenye ge-
téssel szemben a világnak összetett, rendszerszemléletű válaszokat kell meg fo-
galmaznia és végrehajtania. Az SDG is ebben a szellemben készült, több száz, 
különböző szakterületen vezető tudós közreműködésével. Mivel az ENSZ 
Közgyűlése is elfogadta mint a 2030-ig terjedő időszak társadalmi-gazdasági és 
környezetvédelmi fejlesztéseinek összehangolt vezérfonalát, az SDG tudomá- 
nyos megalapozottságához nemzetközi jogi tekintély, az ENSZ glo bá lis kö-
zösségének közös akarata is járul.

A Világunk átalakítása program célrendszere 17 célterületet (s ezen belül 169 
feladatot) határoz meg. Ez a 17-es sor azonban nem kauzalitás vagy hierarchia 
alapján épül fel. A sorszámok nem jelentenek sem rangsort, sem pedig 
megvalósítási sorrendet. Ez alól egyetlen kivétel van, az első cél: a nyomor 
megszüntetése és a mélyszegénység felszámolása az egész fejlesztési program 
végső eredménye kell legyen. Az SDG rendszer nagy újdonsága az eddigi globális 
fejlesztési törekvésekkel szemben, hogy egyszerre kíván teljes körű, kvantitatív, 
inkluzív és transzformatív lenni. 

A teljes, 2015 utáni, 2030-ig terjedő fejlesztési programot 2015. szeptember 
25-én fogadta el – határozat formájában – az ENSZ-közgyűlés. A célrendszer 
mellé eszközöket, forrásokat, módszereket, ellenőrzési mechanizmust, és a meg-
valósításért felelős intézményeket és együttműködéseket is rendelt az ENSZ. 
Az már most látszik, hogy a 2014 júliusára megalkotott, egy évre rá elfogadott 
célrendszer rendkívül stabil, a megváltoztatását célzó korai revíziós kísérletek 
rendre kudarcot vallottak. A globális együttműködés ezen keretrendszere te hát  
 
2  Rockström et al.: A safe operating space for Humanity, Nature, Vol. 461/24, September 2009
3  www.worldfuturecouncil.org/inc/uploads/2016/02/WFC_2014_Global_Policy_Action_

Plan.pdf 
4  www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_  

Term.pdf
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tartalmát tekintve a következő 15 évre biztosan (de a szándékok szerint akár  
a következő 30 évre!) meghatározná a együttműködések, fejlesztések és beru-
há zások irányát, cél- és eszközrendszerét. E program végrehajtásának az al ter-
natívája jobb esetben is csupán a regionális nyomásgyakorlás terjedése lehet, 
rosszabb esetben pedig fegyveres konfliktus az erőforrások felett való rendel ke-
zésért.

Régiónk államai – így Magyarország is –, különleges, fontos és megbecsült sze-
rep lői lehetnének egy globális, rendszerszintű átalakulási-fejlesztési próbálko zás-
nak. Gondoljuk meg: a kelet-közép-európai régió államai értékes tapasztalatok-
kal bírnak, hiszen az elmúlt 25 évben teljes gazdasági és társadalmi átalakulá son 
mentek keresztül! Esetünkben nem egyszerűen arról volt szó, hogy átmenetileg, 
a felszínen javítsuk a helyzetet valamilyen – társadalmi vagy gazdasági, vagy 
biztonsági – szempontból. (Ezek az inkrementális kísérletek a 80-as években 
[sőt, esetenként korábban] a térség egyes országaiban rendre megindul tak és 
kudarcot vallottak.) A gyökeres, rendszerszintű politikai és gazdasági átala-
kulás, mint ismeretes, az 1989–90-es ugrásszerű fordulattal kezdődött. Ek kortól 
már nem a létező rendszer optimalizálása volt a cél, hanem – deklarál tan – egy 
másik, eltérő, kívánatosabb és stabilabb rendszer felépítése. Okkal fel tételezzük, 
hogy ebben a régióban az elmúlt negyedszázad eredményei és ku darcai fel idé-
zésén keresztül a gyökeres, tehát rendszerszintű átalakulás vonatkozásában is 
megfogalmazhatók általános érvényű tapasztalatok. Az ENSZ SDG végre haj tá-
sá nak sikeréhez ezek a tapasztalatok nagyban hozzá járulhatnak.

Geopolitikai szempontból tehát szerepe lehet a kelet-közép-európai régiónak 
az emberiség és a világgazdaság fenntartható működésmódra történő átala kí-
tá sában azon túl is, hogy a maga részéről igyekszik végrehajtani a rá vonatkozó 
célokat.

Közép-kelet európai perspektívából biztosan kínálkozik lehetőség arra, hogy 
megvizsgálva az itt lezajlott korábbi, közelmúltbeli rendszerszintű át ala ku-
lásokat, párhuzamot vonjunk a régiónkban lezajlott gyökeres, és leg főként békés 
rendszerváltás, illetve a még előttünk álló, a fenntarthatóságot célzó globális 
átalakulás között. Hol vannak azok a pontok, folyamatok, jó gyakor latok, melyek 
aktívan hozzájárultak a folyamat sikeréhez, illetve melyek azok a ne ga tívumok, 
csapdák, zsákutcák, amelyek szintén általános érvényűek, s így szá mol ni kell 
velük a fenntartható fejlesztés békés megvalósítása, valamint az eredmények és 
működésmód hosszú távú megtartása kapcsán?
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Mivel nem kötelező nemzetközi jogi normáról van szó, a Világunk átalakítása 
program, az SDG-k végrehajtása attól függ, mekkora társadalmi figyelem és 
politikai akarat alakul ki körülötte. Erre tekintettel Magyarországon elindítottuk 
tehát konferenciasorozatunkat, amely során a fenntartható fejlődés ezen új cél-
kitűzéseit neves szakemberekkel vitatjuk meg. A vita eredményét írásba fog lal-
juk, és igyekszünk minél szélesebb körben terjeszteni oly módon, hogy eköz-
ben további véleményeket gyűjtünk az érintett hatóságoktól, tudományos, egy-
házi és civil szervezetektől, olyan szakértőktől, akiket nem tudtunk meg hívni az 
alkalmanként 3 órásra korlátozott konferenciákra. A véleményekkel és viszont 
véleményekkel gazdagítjuk majd a kiadványt, és remélhetőleg elin dí tunk egy 
olyan szakmai, társadalmi-politikai párbeszédet, amely az SDG-t és annak meg-
valósítását segít napirenden tartani országunkban. 

Magyarországnak kiemelt szerepe volt az SDG megfogalmazásában, hiszen 
Kőrösi Csaba, magyar ENSZ-nagykövet társelnöke volt a célokat megszöve ge ző 
bizottságnak. Ha a jelenlegi projekttel sikerül jó példával elöl járnunk, ah hoz is 
hozzájárulhatunk majd, hogy világszerte hasonló programok induljanak, és az 
eredményeiket az egyes országok egymással összevessék, tanuljanak egy mástól, 
ösztönözzék egymást.
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1.1.  2030-ra mindenhol felszámoljuk a mélyszegénységet, ami jelenleg napi  
1,25 dollárnál kevesebből való megélhetést jelent. 

1.2.  2030-ra legalább felére csökkentjük az egyes nemzeti meghatározások sze-
rinti szegénységben élő férfiak, nők és gyermekek arányát. 

1.3.  A nemzetek sajátosságait is figyelembe vevő szociális biztonsági rendszereket 
és intézkedéseket valósítunk meg, a szociális védelmi minimumot is bele-
értve, és 2030-ra elérjük, hogy ez átfogja a szegények és sebezhető társadalmi 
csoportok jelentős részét. 

1.4.  2030-ra biztosítjuk, hogy valamennyi férfi és nő – főként a szegények és a se - 
bezhető társadalmi csoportok – egyenlő jogokkal rendelkezzenek a gaz da - 
sági erőforrások felett, elérhetők legyenek számukra az alapvető szol gál-
tatások, megillesse őket a föld- és más tulajdon, az azok feletti rendelkezés 
joga, valamint az örökléshez, a természeti erőforrásokhoz, a megfelelő új 
technológiákhoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz, így a mikrofinanszírozáshoz 
való hozzáférés joga. 

1.5.  2030-ra stabillá és alkalmazkodásra képessé tesszük a szegények és a kiszol-
gáltatott helyzet ben lévők életkörülményeit, csökkentve ezzel az éghajlattal 
összefüggő szélsőségekkel, valamint más, gazdasági, társadalmi és környezeti 
csapá sok kal és katasztrófákkal szembeni kitettségüket és sebezhetőségüket. 

1.a  Jelentős erőforrásokat mozgósítunk különféle forrásokból, így a megerősí- 
tett fejlesztési együttműködés révén is, azzal a szándékkal, hogy megfelelő  
 
 

5  A magyar változat forrása: Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig meg va ló sí-
tan dó programja – az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfo ga - 
dott, 70/1. sz. határozat, kétnyelvű kiadás, szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka, 
Pázmány Press, Budapest, 2016.

MEGSZÜNTETJÜK A SZEGÉNYSÉG VALAMENNYI FORMÁJÁT VILÁGSZERTE5 
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és ki számítható eszközökkel segítsük a fejlődő és főként a kevésbé fejlett 
országokat a szegénység minden formájának felszámolására irányuló prog-
ramok és poli tikák megvalósításában.

1.b  A szegények érdekeit szolgáló és a nemi szerepekre is figyelmet fordító fej-
lesztési stratégiák segítségével nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is 
megbízható politikai kereteket teremtünk, hogy a szegénység felszámolására 
irányuló programok fokozott támogatást élvezhessenek. 



13

A jelen fejezet cikkei az Ökopolisz Alapítvány által szervezett Ökopódium so-
rozat 2016. november 21-én, a budapesti MagNet Házban elhangzott elő adá-
sainak szerkesztett változatai. A szerkesztés során igyekeztünk megtartani az 
élő beszéd frissességét, különös tekintettel arra az örvendetes tényre, hogy az 
elő adók élénken reflektáltak egymás előadásaira, már a helyszínen rámutattak 
a kapcsolódási pontokra, egymást erősítő vagy éppen ellentmondó érvekre. Az 
előadókat (a továbbiakban: szerzőket) arra kértük, hogy elsősorban az SDG  
1. cél által felvetett problémákra reflektáljanak: a szegénységgel kapcsolatos nem-
zeti szintű definíciókra, a szociális ellátórendszerek működésére, a gazdasági 
erőforrásokhoz való hozzáférés lehetőségeire mint a szegénységből való kilábalás 
egyik kulcsmozzanatára, illetőleg a szegénység elleni harc társadalmi, politikai, 
állami tervezési és jogi eszközeire.

A fejezet több tanulmányában nagy hangsúlyt kapott az állami újraelosztás sze - 
repe a szegénység elleni harcban, a társadalmi igazságosság és méltányosság 
érvényesítésében. Mellár Tamás tanulmánya felhívja a figyelmet arra, hogy ezt 
az újraelosztást nem vizsgálhatjuk pusztán igazságossági szempontból, hiszen 
az esélyegyenlőség szempontjából is kiemelt fontosságú. Ha pedig az esély-
egyen lőséget nem teremtjük meg, azaz nem támogatjuk kiemelten azokat, akik 
hátrányosabb helyzetből indulnak, akkor nagyon sok tehetségről mondunk le,  
tehát, ha úgy tetszik, humánerőforrást pazarolunk, a magyar társadalom ver-
seny képességének és további fejlődésének az útját zárjuk el.

Mindazonáltal, nem csak kenyérrel él az ember. Udvarhelyi Tessza írásának 
egyik központi gondolata az, hogy Magyarországon olyan szociális rendszert 
kell kiépíteni, amelyben az anyagi támogatás és az állampolgárság biztosítása 
pontosan egyenlő értékű. A szegényeknek, az elesetteknek és a kirekesztettek-
nek meg kell ismerniük a jogaikat, és meg kell tanulniuk élni azokkal. A gaz - 
 da  sági szem pont ból (talán) többséginek nevezhető társadalom kegyeiből jut-
ta tott adományok nem oldják meg a helyzetet, kielégítő, hosszabb távon is 
műkö dő képes szociá lis modellt csak az érintettek bevonásával lehet kiépíteni,  
a tervezés legelejétől a végrehajtáson át a kiértékelésig és a folyamat elejére 
történő vissza csatolásig.

BEVEZETÉS AZ ELSŐ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI CÉLHOZ
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Ha valaki olyan szerencsés, mint én, hogy már régen volt fiatal és élt a 60-as 
években, az emlékezhet arra a szegény Magyarországra, aminek még sokkal 
erősebbek voltak a közösségi kötődései – így ír Vecsei Miklós. Egy kis falu vagy 
akár egy család közössége is úgy épült hogy biztosította tagjai boldogulását, 
akkor is, ha egyáltalán nem dúskáltak az anyagi javakban. Találékonyak voltak, 
nagyon sok mindent meg tudtak oldani, a szerző nagymamájának például sok 
ilyen korú emberhez hasonlóan, nem is volt nyugdíja, mégsem sopánkodott 
soha, viszont a kertből mindent előteremtett, többek között két diplomát, és már 
a hatéves unoka tudta, hogy mi a csereértéke egy maréknyi málnának. Meg hogy 
a disznóból mit adunk el, és mit eszünk meg. És nem kellett fizetni a böllérnek, 
hiszen elvitt egy darab húst, és hihetetlen jól működött a kaláka, a nagyapa pedig 
a saját borát itta. És amikor jött a falu bolondja, akit nem kellett „pc-n” másként 
nevezni, az a falu bolondja volt. Nem az volt a szégyen, ha falu bolondját mondott 
valaki, hanem ha nem etette meg. Az szégyen volt. 

Vecsei Miklós szerint ezzel a szegénységgel olyan nagyon nagy baj nem volt.  
A probléma ott kezdődik, amikor a hiány akkorára nő, hogy már nem gondol-
nak a holnapra, csak a mai nap számít. A mai nap túlélése. Ez a nyomorúság.  
A szerző gyönyörű szép képeket csatolt az írásához, amelyek bizonyítékok a gaz-
dag társadalom elleni vádirathoz, különben hajlamosak lennénk letagadni, hogy 
mindehhez nekünk bármi közünk is volna.

Misetics Bálint tanulmánya bőségesen dokumentálja a gazdag tár sadalom 
szoli daritásának hiányát a leszakadókkal és a megalázottakkal szem ben: az ál - 
lami források elosztásának bántó aránytalansága, a szegénységre for dí tott 
össze gek csökkenő mértéke, hasznos programok lezárása szerepel az írá sá ban. 
Bár a szo ciá lis kiadások általában igazságtalanul, a felső jövedelmi ré te ge ket 
aránytalanul támogatva (Mellár, Misetics) történnek, a szem előtt lévő váro si 
szegénységhez képest szívszorítóan súlyosabb vidéki szegénység (Vecsei) fel-
számolása szem pont jából alapvető mezőgazdasági támogatások aránytalansá ga 
még ennél is sokkalta nagyobb. Kajner Péter tanulmányából kiderül, hogy míg  
a leggazda gabb 10 szá zalék mezőgazdasági vállalkozó kapja az európai és ma- 
 gyar agrár támogatá sok 78 százalékát, addig a legszegényebb vidéki népesség 
ebből csak 0,18 százalékban részesül.

Pedig a vidéki lét nem csupán egy szűk vállalkozói elitnek kínálhat emberhez 
méltó megélhetést. Kajner Péter tanulmánya egy sor olyan példáról számol be,  
ahol szinte a semmiből egy lelkes polgármester vagy társadalmi vállalkozó kez-
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deményezésére, az ő szervező munkájuk segítségével az összes nélkülöző ér tel-
mes munkát kaphat a közösség mezőgazdasági tevékenységi körében, elláthatja 
magát és családját, és kikerülhet a szegénység ördögi köréből. Vajon miért van  
az, hogy ilyen történeteket csupán a magyar települések néhány ezre lékében 
lehet feljegyezni?

A fejezet szerkesztője által jegyzett jogi tanulmány megkísérli nyomon követni 
a nemzetközi és európai emberi jogi dokumentumoktól, iránymutatásoktól a 
magyar Alaptörvényen át a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáig és az 
azt lebontó jogszabályokig ívelő logikai láncot. A szegénységügy két nagy ága-
zata az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a szoci á- 
 lis tá mo gatások. Mindkét területen találhatunk alapvető törvényeket, az azo -
kat vég rehajtó kormány- és miniszteri rendeleteket, amelyeket egy rendkívül 
szö ve vényes intézményi hálózat hajt végre, sajnos nagyon szűkös erőfor rások-
kal, meglehetősen alacsony hatékonysággal. Senki, a témával foglalkozó jo gá-
szok sem gondolhatják azt egy pillanatig sem, hogy ez a bonyolult, belső ellent-
mon  dásokkal terhelt rendszer, amit a „szegénység jogának” is nevezhe tünk, 
valaha is áttörést tud elérni a szegénység elleni harcban. Ellenkezőleg, a ritkán 
felbukkanó olyan gyakorlati elemzések alapján, mint például az alap  jogi biztos 
évenkénti jelentése a hajléktalanügyről, éppenséggel az a benyo másunk támad, 
hogy az áldozatos egyházi és civil se gítség nélkül ez a szociá lis támogatórendszer 
néhány héten belül összeomlana. Magyarország, amely világviszonylatban fejlett 
és gazdag országnak számít, je lenleg nagyon messze van attól, hogy nélkülöző 
polgárainak az Alkotmánybí róság által már az SDG előtt kimunkált szociális 
védelmi minimumot biztosí tani tudja.

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika párt társelnöke elfogadta meghívásunkat, 
és ami még fontosabb, zárszavában igyekezett legyőzni a politika és a jólétben 
élő társadalmi többség elhárító mechanizmusait is. Reméljük, hogy a jövőben 
egyre több politikus, társadalmi és gazdasági véleményformáló, döntéshozó fog-
ja követni a példáját.

Az elkészült kötetet több szakértőnek is megmutattuk, hasznos tanácsokat és  
bátorítást kaptunk tőlük, Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának iro dája 
pedig azzal is megtisztelt minket, hogy egy rövid összefoglalót küldött a sze-
génységgel és elesettséggel foglalkozó programjaikról.
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A fejezet több tanulmányában olvashatunk majd arról, hogy milyen gondok 
vannak Magyarországon a szegénység, a nyomor területén. Javaslatokat talál-
hatunk arra, hogy mennyi mindent is lehetne tenni, látjuk a lehetőségeket és 
azokat a példákat, amelyeket másolni és terjeszteni kellene. Én arról szeretnék 
írni, hogy milyen ígéreteket tettünk a témával kapcsolatban. Valójában igen sok 
mindent megígértünk már, azok a jogszabályok, amelyekről szó lesz a fejezetben 
– ideértve az Alkotmányt –, úgy is felfoghatók, hogy a társadalom azt ígérte, 
a megfelelő módon fogunk eljárni a szegénység felszámolása érdekében, és 
ehhez eszközöket biztosítunk, sőt az előttünk álló egyik legfontosabb fejezetnek 
tekintjük ezeket a dolgokat.

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy létezik egy nemzetközi szintű ígéret 
is, és ezt érdemes lenne használni Magyarországon is. Ez az ígéret pedig nem 
más, mint a Világunk átalakítása – a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó 
programja (SDG), az ENSZ 2015. szeptember 25-én elfogadott 70/1-es hatá ro-
zata. Konszenzussal készült tervről van szó, amely a következő 15 évre meg-
határozza azt a minimumszintet egy sor feladat tekintetében, amit el kellene 
érnie a világnak. Ez alá, mint egy burkológörbe alá, a görbe elérése érdekében 
országonként és helyenként vertikálisan a kormányzati szintekről egyre lejjebb 
és lejjebb oda kellene tenni azokat a lépcsőket, amelyek a cél teljesítéséig tudják 
emelni a teljesítményt. 

Az SDG célrendszere tehát egy globális vállalás, de úgy globális vállalás, hogy 
feltételezi az összes résztvevő nemzeti kormányról, hogy valóban akarja a végcélt. 
És azt már a rómaiak is tudták, hogy aki a végcélt akarja, meg fogja találni az 
eszközöket is hozzá. 

6  Biológus, környezetpolitikai szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán a Kör-
nyezetjogi és Versenyjogi Tanszék docense, az SDG szövegezéséért felelős ún. ENSZ Nyílt 
Munkacsoport elnökségének tudományos főtanácsadója. 

ZLINSZKY JÁNOS:6 AZ 1. CÉL AZ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
CÉLKITŰZÉSEI (SDG) RENDSZERÉBEN
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Ki-ki hazamegy a saját országába, lefordítja és kialakítja a maga magyar vagy 
Pest megyei, vagy éppen dabasi fenntartható fejlesztési célrendszerét. Otthon 
mindenki számára jut feladat az SDG teljesítésében. Akinek az inge az egyik,  
a másik, a 3., a 16., a 17. cél vagy annak az első, második, a, b, c feladata, az vegye  
azt magára, és a nagy cél, a fenntarthatóság érdekében tegye meg a kötelességét. 
Ezek a kötelességek azonban nem érnek véget az országhatároknál, mivel min-
denkinek két tekintetben kell azt a szóban forgó inget magára vennie. Az egyik, 
hogy fel kell tegye magának a kérdést, mi a teendőm annak érdekében, hogy a sa - 
ját országomban és a saját területemen elérjem azokat a célokat, vagy végre-
hajtsam azokat a feladatokat, amelyekről az SDG-ben szó van. És a másik, hogy 
ha netán abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezekkel elkészültem, akkor 
van-e olyan eszközöm, technológiám, tudásom, amivel másvalakit tudok segí-
teni egy másik cél, illetve feladat elérésében, végrehajtásában. Tehát a feladatok - 
nak és a feladatokat összegyűjtő céloknak a relevanciája ebből a kétféle szem-
pontból értelmezhető az országok számára. Az SDG egyszerre jelent felada  tot 
az egyes kormányok és nemzeti közösségek, valamint az egész világ közössége 
számára, máskülönben teljesítése lehetetlen.

Ahogyan a fenntartható fejlődés célkitűzésének csupán néhány országban tör-
ténő megvalósítása elégtelen és csak ideig-óráig tartó eredményekhez vezet, az 
egyes célok egymástól elszigetelten, az adott szakterületen való végrehajtása sem 
kielégítő, a célok ugyanis egymást erősítik, akár a téglák egy szilárd építményben. 
Emiatt fontos, hogy megismerjük, hogyan alakult ki a világ gondolkodói és  
döntéshozói körében az SDG-program, és az hogyan nőtt ki szervesen a már 
évtizedek óta fejlődő fenntartható fejlesztéspolitika történetéből, a jelen feje zet-
ben azonban csak a szegénység elleni harc tartós eredményeit célzó programról 
és annak összefüggésrendszeréről lesz szó. Egy pillanatra sem szabad azonban 
elfeledkeznünk arról, hogy minden egyes szakpolitikának támaszkodnia kell 
szinte az összes többi SDG-szakpolitikára, és egyben tekintettel is kell lennie 
azokra, továbbá folyamatosan tisztában kell lennie a világban zajló folyamatok-
kal, és minden ország szakpolitikusainak valamilyen formában részt kell vennie 
a glo bális együttműködésben is. 

Az első számú SDG-cél az, hogy megszüntetjük a szegénység valamennyi for-
máját világszerte. A szegénység elleni küzdelem, a nyomor elleni küzdelem a 
leg főbb központi célja az egész SDG-programnak. Azt merném állítani, hogy 
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a nemzetközi közösség egyenlőségjelet tesz a fenntarthatóság, a társadalmi és 
reálgazdasági, természetierőforrás-fenntarthatóság közé, és azt az axiómát ál lít-
ja fel, hogy a nyomort nem lehet leküzdeni hosszú távon vagy tartósan, csak 
akkor, hogy ha a természeti erőforrásokra támaszkodó reálgazdaság a ma ga  
anyagforgalmát tekintve fenntartható lesz, és a társadalom az emberi jogok ra  
alapozva szintén fenntartható lesz a maga kapcsolatrendszerében. A fenntart-
hatóság tehát feltétele a nyomor leküzdésének, és egyúttal eszközrendszere is. 
Másfelől a szegénység különböző formái, illetve a különböző formákat kiváltó 
körülmények elleni küzdelem és ezzel kapcsolatos feladatok végighúzódnak az 
SDG 17 célján és 169 feladatán. Az első célon túl a többi cél tehát végső soron, 
mint említettem, a nyomor megszüntetésének az elengedhetetlen eszköze. Ennek 
illusztrálásaképpen fussunk végig ezen a dokumentumon, és nézzük meg, mit 
értünk az alatt, hogy ez a legfőbb cél, hogy végigvonul a teljes SDG-n, és hogy 
egy elágazó gyökérrendszere van az egyes számú célnak, amely a szegénység 
megszüntetése, és pontosan úgy hangzik, hogy megszüntetjük a szegénység va-
lamennyi formáját világszerte. Van tehát egy önálló cél, ami ezzel foglalkozik, de 
ezenkívül a többi cél, a látszólag nem idetartozó vagy nem első látásra ide tar to-
zó célok alatt is kifejezetten olyan feladatok vagy olyan feladatok is találhatók, 
ame lyek egy vagy két logikai lépésben a szegénység megszüntetéséhez járul - 
nak hozzá. 

Az első célt vagy inkább globális célrendszert és feladatcsoportot hajlamosak 
vagyunk úgy gondolni, hogy az Egyesület Nemzeteknél a szegény országok szá - 
mára alkották meg vagy alkottuk meg. Továbbá hajlamosak vagyunk úgy gon- 
dolni, némi igazsággal, hogy a mi fogyasztási szintünkön lévő országok és ál la - 
mok majd elsősorban a fenntartható fogyasztás, termelés célnál vagy a kör nye - 
zetszennyezéshez jobban kapcsolódó céloknál, illetve a megújuló ener gia hordo-
zókra való átállásnál, ilyen és ehhez hasonló céloknál és feladatoknál lesznek 
érintve, viszont a szegénység valamennyi formájának megszüntetése nálunk 
ke  vésbé feladat. Az első fejezetben található többi tanulmány ismeretében azt 
gondolom, hogy ezzel a vélekedéssel nem is kell foglalkozni, hogy igaz-e vagy sem. 

Mit értünk az első cél alatt? Mi az itt szereplő feladatsor értelme? Véget vetünk 
az éhínségnek, azaz az élelmezésbiztonság hiánya a szegénység egyik alapvető, 
de nem egyedüli dimenziója. A jólét hiánya egy általánosabb megfogalmazás,  
a jólété, amely mindenkinek minden életkorban jár. Az esélyegyenlőség szintén 
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meghatározó eleme az első célnak, ezen belül pedig ki kell emelni az általános 
hozzáférést a minőségi oktatáshoz. Ezekhez a feladatokhoz járulnak a többi  
17 célban megjelenő feladatok, tehát a többi célban a szegénységre vagy a sze-
gény ség leküzdésére való utalások. Például az, hogy megteremtjük a nemek köz - 
ti egyenlőséget az ötös, ún. gender célban. Szintén rendkívül szorosan össze-
függ a szegénység elleni harc céljával az, hogy biztosítjuk a vízhez és az alapvető 
higiéniai ellátásokhoz való hozzáférést. Ez a vízcél, érdemes utalnunk rá, hogy 
a Budapesti Víz Világtalálkozók ennek a végrehajtásáról szóltak. További ide  -
tartozó célok: hozzáférést biztosítunk a megfizethető energiához; tisztességes 
mun  kát teremtünk mindenki számára; csökkentjük az egyenlőtlenségeket; a vá  - 
ro sokat befogadóvá tesszük; békés és befogadó társadalmakat alakítunk ki. Eze-
ket olvashatjuk a célok szintjén, a 17 nagy, átfogó, politikai eszme és célkitűzés 
szintjén, amiről a nemzetközi közösség kimondta, hogy ennél nem adhatjuk 
alább. A feladatcsokor a célok alatt található, az pedig ugyancsak egy minimum 
követelményrendszer voltaképpen, azok a tevékenységek, amelyeket meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a legsúlyosabb következményeket elkerülhessük, 
és kikapaszkodjunk a szárazra. Még mindig nyomorultak vagyunk, csatakosak 
és fáradtak, de kikapaszkodhatunk a szárazra. 

Az első cél lényege az, hogy egyfelől felszámoljuk a mélyszegénységet, másfelől 
felére csökkentjük az egyes nemzeti meghatározások szerinti szegénységben élő 
férfiak, nők, gyermekek arányát. A mélyszegénység felszámolása egy általános 
követelmény, mindenhol 15 év alatt. 

A jelző nélküli szegénység felére csökkentése viszont a különböző nemzeti 
számítási módok szerinti szegénységre vonatkozik. Szociális biztonsági rend sze-
reket és intézkedéseket valósítunk meg, szociális védelmi minimumot biztosí-
tunk, és elérjük, hogy mindez átfogja a szegények és a sebezhető társadalmi cso-
portok jelentős részét. Biztosítjuk, hogy a sebezhető társadalmi csoportok, szeg-
ények egyenlő jogokkal rendelkezzenek a gazdasági erőforrások felett, elér he-
tőek legyenek számukra az alapvető szolgáltatások. Megillesse őket a föld és más 
tulajdon, valamint az azok feletti rendelkezés joga; az örökléshez, a természeti 
erőforrásokhoz, technológiákhoz, pénzügyi szolgáltatásokhoz, mikrofinan szí-
roz áshoz való hozzáférés joga. 

Az első fejezetben található többi tanulmány számos gondolata visszaköszön 
ezekben az SDG-célokban és -feladatokban, az SDG mintegy rendszerbe fog-
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lalja azokat a gyakorlati problémákat, amelyeket a szerzőtársak felelevenítenek. 
A prob  lé ma ilyen megközelítésénél kap igazán megfelelő súlyt az a tény, hogy 
az első céllal, csakúgy, mint a többi 16-tal, egy Magyarország által a nemzetközi 
közösség előtt vállalt kötelezettséget veszünk szemügyre. Ennek az az óriási elő-
nye, hogy a többi országgal együtt vállaltuk ezt a kötelezettséget, ez most egy 
közös zászló. 

Vizsgáljuk meg most a második célkitűzést, ami az éhség leküzdése, az élelmiszer-
biztonság, a javuló táplálékellátás, a fenntartható mezőgazdaság céljait foglalja 
össze. De itt is látható, hogy egyértelműen megjelenik a szegénység elleni harc 
egy fontos eleme, az, hogy véget vetünk az éhezésnek, biztosítjuk mindenki, de 
különösen a szegények és kiszolgáltatott helyzetben lévők számára a biztonságos, 
tartalmas, elégséges táplálékot. Megszüntetjük az alultápláltságot, megduplázzuk 
az élelmiszer-kistermelők bevételeit. A társadalmilag lecsúszott, veszélyeztetett 
rétegek megkapaszkodását kell az idevágó politikáknak szolgálniuk. A második 
cél egyik nagyon fontos eleme az, hogy mindenki hozzáférjen a mezőgazdasá- 
gi hagyományos művelési ágakból, továbbá a mezőgazdasági fajgazdagságból,  
a ter mesztett növények és állatok genetikai állományára vonatkozó tudás hasz-
no sításából származó előnyökhöz, azokból igazságos és méltányos módon min-
denki részesüljön. Tudjuk, hogy ezt a rendkívül értékes tudást birtokló szegény 
vidéki rétegeket számos helyen kizsákmányolják. 

A harmadik cél az egészséggel kapcsolatos: fellépünk a vízzel terjedő járvá nyok,  
fertőző betegségek, például a hepatitisz ellen; felére csökkentjük a köz úti bal e se - 
tekből származó elhalálozások, sérülések számát. Ez utóbbinál is nyil ván va ló  
az összefüggés az első céllal, hiszen elsősorban a szegényeket sújtják a közúti bal-
e setek súlyos következményei. Megvalósítjuk az egyetemes egész ségügyi ellátást, 
ezen belül biztosítjuk a pénzügyi kockázatokkal szembeni védelmet; elérhetővé 
tesszük a minőségi egészségügyi alapszolgáltatásokat; biz tonságos, hatékony, jó 
minőségű, megfizethető gyógyszereket, oltásokat is elér hetővé te szünk mindenki 
számára. Ezzel kapcsolatban sem szorul külön magyarázatra, hogy ez kiknek 
fontos elsősorban.

Negyedik cél: minden fiú- és leánygyermek részesüljön ingyenes, egyenlő esé-
lyekkel végezhető oktatásban; biztosítjuk a minőségi fejlesztést, gondozást, isko-
láskor előtti oktatást; biztosítjuk az írás, olvasás, számolás elsajátítását; egyenlő 
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hozzáférést a felnőttoktatáshoz. Alkalmassá kell tenni mindenkit a mun ka vál la - 
  lásra. Egyenlő hozzáférést kell biztosítani az oktatás, szakképzés minden szint-
jéhez a kiszolgáltatott helyzetben lévők számára; az iskolákban és oktatási intéz-
ményekben erőszakmentes, befogadó, hatékony oktatási környezetet kell te rem-
teni mindenki számára. 

A nemek közti egyenlőséget most átugrom, mégpedig azért, mert kifejezetten  
a szegénységre nincs utalás ebben a konkrét célban, bár természetesen szorosan 
összefügg a két téma, hiszen a kiszolgáltatott helyzetben levők sok esetben éppen 
a lányok, asszonyok, ami nagyon sok tekintetben eredményez szegénységet, 
különösen annak a kirekesztettséggel összefüggő oldalát.
 
Fenntartható vízgazdálkodás: jog a vízhez és az alapvető higiéniai ellátásokhoz; 
méltányos, igazságos hozzáférés biztonságos, megfizethető ivóvízhez; megfelelő, 
igazságos hozzáférés az alapvető szanitációs, higiéniai ellátásokhoz. A szabadtéri 
székletürítés felszámolása – ez India kapcsán került be a globális látókörbe, de azt 
kell mondjam, sajnos nemcsak Indiában probléma. Globálisan és regionálisan  
a vízhiányban szenvedő emberek száma is jelentősen csökkenjen; megerősítjük 
a helyi közösségek részvételét a vízgazdálkodás, szanitáció fejlesztésében és igaz-
gatásában. A kötet első fejezetében az agrár téma és a szegénység felszámolásának 
összefüggéseiről szóló tanulmányban olvashatunk majd arról, milyen hatalmas 
jelentősége van annak, hogy a helyi közösségeknek van-e bele szólásuk a helyi 
vízgazdálkodás kérdéseibe.
 
Energia cél: teljes körű hozzáférést kell biztosítani a megfizethető energia szol-
gáltatásokhoz. Tudjuk, hogy az energiaszegénység külön fogalommá nőtte ki 
magát az elmúlt évtizedekben.
 
A gazdasági gyarapodásról szóló cél: tisztességes munkahelyek létrehozása, a 
mik ro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítése; hozzáférés a pénz-
ügyi forrásokhoz; egyenlő bér egyenlő munkáért. Csökkentjük a nem fog lal-
koztatott fiatalok arányát; megszüntetjük a kényszermunkát, a modern rab szol-
gaságot, a gyermekmunkát; megvédjük a munkához fűződő jogokat; támogatjuk 
a biztonságos és megbízható munkakörülményeket, beleértve az idény- és ven  - 
dégmunkások helyzetét is. Támogatjuk a helyi termelési kultúrát és a helyi ter-
mékeket. 
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Infrastruktúra cél: stabil, mindenki számára megfizethető, egyenlő esélyekkel 
elérhető infrastruktúra kialakítása. Ösztönözzük az elmaradott régiók fenn - 
tart ható iparosítását. Megfizethető legyen az internetszolgáltatás. Nyilvánvaló, 
hogy aki kimarad az információáramlásból, az teljesen elszigetelődik, a világháló-
hoz való kapcsolódás a szegénység és kirekesztettség elleni harc egyik kulcs - 
moz za nata.

Az egyenlőséggel foglalkozó cél első része az országon belüli egyenlőtlenségek 
felszámolásáról szól, a második pedig az országok közötti egyenlőtlenségekről. 
Itt az első négy feladat, ha belegondolunk, gyakorlatilag egy az egyben a sze-
génységgel kapcsolatos. A települések befogadóvá, biztonságossá tétele; meg-
fizethető, elérhető hozzáférés a közlekedéshez, kiemelt figyelemmel a kiszol-
gáltatott helyzetben lévőkre. Csökkentjük a katasztrófahelyzetek halálos áldoza-
tainak számát, intézkedéseinket ismét a szegényekre és kiszolgáltatott helyzetben 
lévőkre összpontosítva. Biztonságos, befogadó, elérhető zöld- és közterületeket 
kell biztosítani. Kivezetjük a káros támogatásokat, védve az érintett közössége- 
ket és a szegényeket. Van itt ugyanakkor egy eléggé ellentmondásos feladat:  
a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának a támogatása. Ennek elhelyezése  
a fenntarthatóság célrendszerében éppen a szegénységgel összefüggésben érthető 
meg, hiszen bizonyos helyzetekben valóban segíthet a szegény rétegeknek az  
energia-hozzáférésben. A fosszilis energiahordozók kivezetésénél tehát min-
den képpen figyelemmel kell lenni a szegényekre, hogy nehogy megint azokon 
üssünk, akin nem akarunk, amikor ezt a klíma szempontból egyébként egészen 
alapvető dolgot, a fosszilis tüzelőanyagok támogatását meg akarjuk szüntetni.
 
Megerősítjük az éghajlatváltozás okozta veszélyekkel, természeti csapásokkal 
szembeni ellenálló- és alkalmazkodóképességet – olvashatjuk a klímacélnál. Ez 
is rendkívül szorosan összefügg a szegénység elleni harccal, hiszen a kataszt-
rófahelyzetek mindenütt a szegényeket sújtják elsősorban és először. 

Láthatjuk, hogy az SDG szinte minden célja közvetlenül kapcsolódik a szegénység 
felszámolásához. Talán az erdők, hegyi ökoszisztémák, tengeri ökoszisztémák 
védelmével kapcsolatos célok egy lépésben nem annyira nyilvánvalóan kap csol-
hatók a szegénység témaköréhez, de az összefüggések itt is nagyon lényegesek, 
például az SDG kimondja, hogy a biológiai sokféleség adatait beépítjük a sze-
génység enyhítésére irányuló stratégiákba. Másként megfogalmazva tehát a ter-
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mészeti erőforrásokkal, a természet gazdagságával számolunk akkor, amikor  
a sze génység enyhítésére irányuló stratégiákat próbálunk kiépíteni. 

Azt akartam illusztrálni az SDG célrendszerének ezzel a gyors áttekintésével, 
hogy a szegénységre kiemelten igaz, ami – mint a kötet további fejezeteiben majd 
látni fogjuk – más célokra és témákra is igaz lesz, hogy itt minden kibukkanó 
virág alatt egy szétágazó gyökérzetet látunk, és talán a leggazdagabb gyökérzete, 
nem véletlenül, éppen a szegénységnek van, mivel az az egész 2030-ig tartó SDG-
programnak a gerince. Egy olyan célkitűzés, amellyel minden bizonnyal a világ 
összes kormányzata egyet tud érteni. A közös zászló, amit talán érdemes lengetni. 
Ha pedig komolyan gondolják, minél előbb és minél nagyobb erőforrások moz-
gósításával hozzá kell látniuk ennek a programnak a rendszerszemléletű vég re-
hajtásához.

Végezetül fontosnak tartom megosztani az olvasóval azt a technikai információt, 
hogy akit maga az SDG-program egészében érdekel, az Egyesült Nemzetek 
nyomtatott és elektronikus kiadványain kívül magyarul is már két forrásból 
be szerezheti. A Szentkirályi utcai jegyzetboltban a Pázmány Péter Katolikus 
Egye tem Jogi Kara által kiadott kötet kapható, továbbá feltettük az internetre 
is, tehát az egyetem honlapján megtalálható PDF formátumban. Érdemes már 
most megismerkedni az SDG rendszerével, különösen, hogy a jelen fejezetet 
reményeink szerint még 16 másik követi majd, tehát egy átfogó SDG-sorozat 
előtt állunk. 

Kérdésre adott válasz:7

Mik a garanciák arra, hogy a kormányok végrehajtják az SDG-programjaikat?  
A közismert adoma szerint megkérdezte a tanítvány a mestert, hogy sokáig kell-e 
még várnunk, hogy a változás bekövetkezzen. A mester kis töprengés után azt 
mondta, hogy ha várunk, akkor soká. Ha nem csináljuk meg, akkor nem lesz 
meg. Ez hárításnak tűnik, de nagyon fontos. Szerintem ez a legfontosabb. Ha 
nem akarjuk, akkor nem lesz meg. Mégis ez a program a tárgyi tudást tekintve 
alaposabb, mint az eddigiek. A saját munka, tehát a politikusok és a kormányok  
 
 
7  Sajnálatos módon a kérdés hangfelvétele annyira rossz minőségű volt, hogy nem tudtuk 

lejegyezni.
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által befektetett munka a kétéves kialakítási folyamatban sokkal nagyobb, mint 
az eddigieknél. Az külön előadás tárgya, hogy miért volt más az SDG kialakulása  
a korábbi programokhoz képest. Ez tényleg igen érdekes folyamat volt, ahogyan  
az ENSZ tagállamai kialakítottak egy konszenzust. Az SDG mögött közelebbről 
olyan konszenzus van, ami egyrészt a szokásos szövetséges országcsoportokon 
átível, másrészt a tudomány, a társadalomtudományok, a természettudományok, 
a technikai tudományok által megalapozott. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt az 
SDG egy politikai konszenzus. New Yorkban, amikor ezt a programot elfogadták,  
ugyanolyan tomboló ünneplés volt, mint Párizsban, amely közelebb van, és so-
kan látták talán a tévében, hogy mennyire boldogok voltak 2015 decemberében. 
E mögött van egy lendület, amit nagy kár lenne elhalni hagyni. 

Van még egy utolsó szempont, sokkal nagyobb a baj 1992-höz képest a tekintetben, 
hogy mi lesz és milyen hamar, ha ezt az utolsó ugrást elvétjük, ráadásul ez sokkal 
nyilvánvalóbb. És ez a politika számára is nyilvánvaló. Ennek a végrehajtásában 
vagy végre nem hajtásában a nekifeszülés vagy nem nekifeszülés tulajdonképpen 
a béke és a háború közötti választás. Ez egy utolsó kísérlet a békés, multilaterális 
megoldások kanonizálására. Az első feladat a világbanki 1,25 dollár per napos 
mélyszegénység – amit az egész világon érvényes standard szerint számolunk 
– felszámolása, mégpedig gyökeres megszüntetése mindenütt. A másik kérdés 
a szegénységi küszöb, a minimáljövedelem, az ezzel kapcsolatos indikátorok 
tényleg változnak országról országra. Tehát Svájcban valóban más, mint Ma-
gyar országon, az Egyesült Államokban más, mint mondjuk Norvégiában vagy 
Indiában. A harmadik dolog pedig az, hogy akármelyik szálat meghúzzuk a gom-
bolyagban, mozdul az egész, mivel úgy lett felgombolyítva, hogy ilyen legyen. 
Ez a terv abban is különbözik más tervektől, hogy nagyon-nagyon nem akar 
siló jellegű lenni. Tehát mindegy, hogy melyik céllal kezdünk foglalkozni, percek 
alatt minden tárcának és különböző társadalmi csoportoknak realizálniuk kell, 
hogy valószínűleg nekik is van teendőjük. Nincs olyan, hogy a genderrel nekem 
nincs teendőm, meg nem ismerem a problémát, mert biológus vagyok, nincs 
olyan, hogy a pénzügyi dolgokkal nekem nincsen teendőm, mert nekem nem 
ez a szakterületem. Ha megnézem a feladatokat, lesz teendőm. Szándékosan 
így készítették. Mi a prioritás? Az élelem, energia, víz háromszög kétségkívül 
nagyon fontos, de a prioritásokat másképp kellene meghatározni, külön beszélni 
lehetne róla. A relevancia az adott közösség számára rendszerszempontból az 
adott beavatkozás rangját jelenti, hogy tulajdonképpen melyik gomb meg nyo-
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mása ad többet a rendszernek. A rendszerszemlélet egy másik kérdés. És vé gül 
gyors sikereket is érdemes elérni. Tehát azokat a bizonyos alacsonyan csüngő 
gyümölcsöket érdemes leszedni, hogy beépüljön az SDG-folyamat a tár sa da-
lomba, hogy legyen siker, hogy az emberek érzékeljék, hogy ez a dolog mehet.
 
És érdemes látni, hogy számos ország, tartomány, város már kialakította a saját 
SDG-tervét, és elkezdte a gyakorlati megvalósítását. Eldördült a startpisztoly 2016. 
január 1-jén, a program maga pedig már készen volt 2014. július 19-én. Vannak 
országok, amelyek 2014 szeptemberében elkezdték a saját SDG-programjukat. 
Vannak jó példák, amelyeket esetleg be lehet mutatni, utánozni lehet. Továbbra is 
azt mondom, hogy ez egy olyan közös zászló, ami alá érdemes odaállni. Vannak 
más zászlók, van az NFFT Stratégia például, ami megmondom őszintén, kicsit úgy 
viszonyul az ENSZ-dokumentumhoz, mint Ali kalifa az alexandriai könyvtárhoz, 
miszerint ami bent van a Koránban, az fölösleges, ami nincs bent, az káros. Tehát 
a Fenntartható Fejlődési Tanács azt mondta erre az ENSZ-programra, hogy 
lényegében, ami olyan került bele, ami nincs benne az ő dokumentumukban, 
az nem releváns Magyarország számára, lásd a mélyszegénység meg ilyesmik. 
És ami benne van, az fölösleges. Most lehet, hogy egy kicsit ironizálok, de  
a dolognak mégiscsak az a lényege, hogy szerintem legalábbis érdemes tudni róla, 
mert eggyel több a hivatkozási alap Magyarországon arra, hogy a szegénységet 
fölszámolják, hogy kiemeljük a szegénységből az embereket. Megvannak a saját 
törvényeink, jogszabályaink, magas rendű terveink. Az SDG mégis eggyel több 
indok, egy nemzetközi kapcsolódási rendszer és egy kirakat, ahová oda kell 
állni Magyarországnak. Sűrű időközönként, kétévente, háromévente, és ebben 
az egész SDG-spektrumban meg kell mutatni, hogy mit próbál csinálni. És erre 
érdemes a döntéshozóinkat figyelmeztetni. 
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8

A szegénység témakörében egyrészt azt szeretném bemutatni, hogy a közgaz dá-
szok hogyan gondolkodnak erről általában, másrészt pedig azt, hogy közgazdász 
létemre miért nem fogadom el mégis a mainstream gondolkodást a szegénységről.

A mainstream közgazdaságtan felfogása
Már a cím megválasztásával arra akartam utalni, hogy közgazdászok ebben a té - 
makörben leggyakrabban a méltányosság vagy hatékonyság választási le he tő sé-
get vizsgálják. A hagyományos közgazdaságtan úgy gondolja, hogy az a jöve-
de lemelosztási rendszer, ami a piaci viszonyok, a szabad verseny körülményei 
között kialakult, abszolút fair jövedelemelosztást eredményez, mivel minden 
egyes tényező megkapja a saját határtermékét, tehát ez a termelési tényezők 
hozzájárulásának megfelelő, igazságos elosztás lesz. Lehet ugyan méltányosságot 
gyakorolni ebben a rendszerben is, mert mégiscsak vannak alacsonyabb 
jövedelműek, de tulajdonképpen ez azért nem nagyon kívánatos, mert ha ilyet 
teszünk, akkor az ezeknek a piaci résztvevőknek az érdekeltségét gyengíti, hiszen 
akkor nem lesz az embereknek érdeke, hogy minél nagyobb erőfeszítéseket 
fejtsenek ki. És természetesen a szegényekkel kapcsolatosan van a mainstreamnek 
egy vigasztaló gondolata, amelyet Simon Kuznets fogalmazott meg, miszerint 
ugyan a fejlődés első szakaszában a jövedelemkülönbségek növekszenek, majd 
egy bizonyos idő után, amikor ez a jólét elkezd stabilizálódni, akkor a jövedelem 
leszivárog az alacsonyabb társadalmi réteg és társadalmi csoportok felé is. Ezt 
azóta is úgy hívják, hogy a Kuznets-féle leszivárgási elmélet, ami a Kuznets-
görbével kapcsolatos, ami lényegében a Gini-mutatót mutatja be egy fordított 
U-alakban. Ez a leszivárgási elmélet a hivatalos, mainstream álláspont, rengeteg 
helyen propagálják és tanítják.

A mainstream felfogás bírálata
Én természetesen nem fogadom el a mainstream felfogást, és persze nem vagyok 
teljesen egyedül ezzel, írtam is erről már a legutóbbi könyvemben egy elég hosszú 
részt. Vegyük sorra ennek az elméletnek a hiányosságait. Az első mindjárt az, hogy  
 
8 Közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora.

MELLÁR TAMÁS:8 MÉLTÁNYOSSÁG ÉS/VAGY HATÉKONYSÁG
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a piaci jövedelemelosztás messze nem igazságos, ugyanis nem lehet a tényezők 
határterméke alapján a jövedelmeket elosztani, az elosztást inkább a mindenkori 
társadalmi erőviszonyok határozzák meg. Ezzel nem fogok most itt részletesen 
foglalkozni, csak utalok rá, hogy a kérdésben a 60–70-es években hosszú vita 
folyt a két Cambridge, az angol és az amerikai között, és hát jóllehet ezt a vitát az 
angol cambridge-i keynesiánus közgazdászok nyerték meg, azonban a háborút 
mégiscsak elveszítették, mert a közgazdaságtanban az amerikai cambridge-i 
irányzat győzött, és hosszú időn keresztül domináns maradt. 

A másik nagyon fontos dolog, hogy helytelen, amikor a jövedelemelosztást, ille-
tőleg annak a módosítását, az újraelosztást pusztán méltányossági szempontból 
tekintjük, hiszen ez nemcsak méltányossági, hanem az esélyegyenlőség szem-
pontjából is kiemelt fontosságú. Ha az esélyegyenlőséget nem teremtjük meg, 
akkor nagyon sok tehetségről mondunk le, tehát, ha úgy tetszik, humánerőforrást 
pazarolunk el. Még nagyon szűken a közgazdasági gondolkodásba belefeledkezve 
is csak erre a következtetésre juthatunk.

Végül pedig vegyük magát a leszivárgási elméletet, ennek egyetlenegy nagy hibája, 
bár borzasztó szép elgondolás, de a számok nem igazolják. Tehát ez a leszivárgási 
elmélet nem igazán működik sehol a világon. Volt olyan időszak, amikor rész-
le gesen, valamilyen mértékben ez talán érvényesült, de a mai világban inkább 
Kuznets-hullámokról beszélnek, tehát van, amikor a jövedelemegyenlőtlenségek 
fölfele mennek, és van, amikor lefelé. A következőkben erre a lefelé menetre és 
fölfelé menetre fogok mutatni egy példát.

A globális jövedelemeloszlás alakulása (1988–2008)
Rendkívül figyelemre méltónak tartom a témánk szempontjából Milanovicnak 
a globális egyenlőtlenségekről írt új könyvét.9 Ebben az elmúlt 30 esztendő 
történéseit próbálja megmagyarázni a jövedelemegyenlőtlenség szempontjából. 
Hivatkozik természetesen a híres elefántábrára, ami – azt gondolom – nagyon 
sokat segít annak megértésében, hogy mi is történt, és történik manapság a tár-
sa dalmainkban.

9  Milanovic, Branko: Global Inequality, Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 2016.
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A híres elefántábra tehát azt mutatja meg, hogy 1988 és 2008 között hogyan 
alakultak a jövedelmek, hogyha a világnak az összlakosságát a nagyon szegényektől 
kezdve a nagyon gazdagokig percentilis csoportokba szedjük. A nagyon szegé-
nyeknél az első 25-30 százalékos részben („A”-val jelöltük) csak kis változás 
történt, de valamennyi növekedés itt is megfigyelhető. Utána jól lehet látni, hogy 
a középmezőnyben igen jelentős növekedés ment végbe, és aztán a felső részen 
egy jelentős mértékű csökkenés, stagnálás, végül pedig a leggazdagabbaknál, kü-
lönösen a legfelső egy százaléknál kiemelkedő növekedés ment végbe. Mi en-
nek a magyarázata? A szegény, fekete-afrikai országokban tulajdonképpen nem 
nagyon növekedtek a jövedelmek az elmúlt 30 esztendőben, a globalizációból ők 
nem tudtak előnyöket szerezni semmilyen formában, tehát az ő elmaradottságuk 
továbbra is megvan, ugyanakkor megjelent egy teljesen új jelenség, nevezetesen 
az, hogy Indiában és Kínában, a világ két legnépesebb országában jelentős  
a növekedés. A vizsgált időszakban ebben a két országban ötszörösére emelkedett 
az egy főre jutó GDP, és ez azt eredményezte, hogy az ábrának ez a része (a „B” 
betűvel jelzett szakasz) ilyen erőteljesen feljött, tehát ez a rész az ábrán az ázsiai 
feltörekvő országok középosztályainak a jövedelemváltozását mutatja. 
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A harmadik, „C” szakasz pedig azt mutatja be, hogy a fejlett nyugati országoknak 
a középosztályával ezzel szemben mi történt: elkezdtek leszakadni. Ez Amerikára, 
Nyugat-Európára és Magyarországra is egyaránt jellemző. Hogyan történt meg 
ez a leszakadás a globalizáció következtében? Úgy, hogy ezek a társadalmi rétegek 
elveszítették a gazdasági jelentőségüket. Elveszítették mint munkások, hiszen 
őket egyrészt gépekkel lehetett helyettesíteni, vagy ha nem gépekkel, akkor ki le- 
hetett a munkájukat szervezni Ázsiába, oda, ahol alacsony bérek voltak. A má-
sik oldalról pedig nem volt rájuk szükség fogyasztóként sem, tehát nem volt 
ér demes magas béreket sem fizetni számukra, s ebből következően ez a széles 
bázisú középosztály, amelyik korábban a Nyugatot jellemezte, mára nagyon 
erőteljesen megfogyatkozott.

És természetesen van a negyedik („D”) rész, hogy ennek a 30-35 esztendős, 
pá ratlan konjunktúrának az igazi nyertesei, az igazi haszonélvezői a világ leg-
gaz dagabb emberei közül a legfelső 5-10 százalékban, azon belül is a leg fel ső 
1 százalékban találhatók meg, ezek a topmenedzserek és a tulajdonosi ré teg.  
A legutóbbi fejlemények tehát még erőteljesebben húzzák alá, hogy ha tal mas 
jövedelemkülönbségek vannak, hiszen most azt lehet látni, hogy akár jö ve de  - 
lem, akár vagyonelosztás tekintetében nézzük, a legfelső 10 százalék mind a jö - 
 vedelemnek, mind a vagyonnak több mint 50 százalékát birtokolja világ vi szony-
latban tekintve, sőt a felső 1 százalék már önmagában közel 50 százalékot képes 
birtokolni a jövedelmekből.

A globális jövedelemátrendeződés következményei
Láthattuk tehát, hogy egy igen jelentős változás ment végbe, és ennek politikai 
folyományai is vannak. Ha így tekintünk a kérdésre, akkor egyrészt sokkal ért-
hetőbbé válik számunkra, hogy Afrikában mi is történik most. Kimaradtak 
ebből a globalizációs szakaszból, nem tudtak modernizálódni, nem tudtak be-
kap csolódni ebbe a folyamatba, ezért társadalmi feszültségek indulnak meg, 
forradalmak, vallási mozgalmak, háborúk és elvándorlás.

Mi történik ugyanakkor a fejlett országokban? És itt tudjuk megérteni például 
Donald Trump térnyerését, vagy a Marie Le Pen jelenséget. Egy megrendülő, 
meggyengülő középosztály a fejlett nyugati társadalmakban fogékonnyá teszi  
a társadalom jelentős részét a szélsőséges mozgalmak ideológiáira, tehát például  
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a szélsőjobbos megmozdulások népszerűvé válnak, hiszen nincs meg az a gaz- 
 da sági és társadalmi konszenzus, amely mondjuk megvolt a második világ há - 
ború utáni időszakban, amikor a jövedelemkülönbségek valóban csökkentek,  
és széles bázisú középosztály tudott kialakulni. A szélsőséges mozgalmak elő-
retörése nagyon bizonytalanná teszi az egész politikai szisztémát, politikai rend-
szert. Ez a mostani időszakban majd erőteljes lesz, feltehetően más or szá gok - 
ban is.

Nagyon fontos tényező az is, hogy Ázsia sikeres modernizációja egyrészt mér-
sékelte és csökkentette a világban lévő jövedelemkülönbségeket, bár ebből mi itt, 
a fejlett világrészeken keveset érzékelünk. Ráadásul azzal, hogy Kína előlépett 
gazdasági világhatalommá, azt gondolom, hogy a következő időszakban jelentős 
beleszólása lesz a világpolitikába is. 

A jövedelemegyenlőtlenség alakulása Magyarországon
Térjünk rá most a magyarországi helyzet elemzésére néhány adat segítségével.  
A régi szocialista időszakban általában jellemző volt Magyarországon, hogy a leg- 
  alsó és a legfelső jövedelemtizednek az aránya 4:1-hez volt. Ez egyébként akkor 
nagyjából megfelelt a skandináv országok arányszámának, és a skandi ná  vok 
jelenleg sincsenek ettől az arányszámtól nagyon távol, bár ott is növeke dett 
már a különbség. A rendszerváltozás után egyre inkább a 6:1-hez és a 7:1 felé 
tendáltunk, majd 2010 után még erőteljesebb egyenlőtlenségnöve ke dés alakult 
ki, a 8:1-hez arány az, ami mostanában már jellemző, és azt gon dolom, hogy ez 
nem véletlen. 

Ha valaki megnézi, hogy milyen adózási rendszerek működnek nálunk, és mi - 
lyen a szociálpolitika, akkor ebből azt gondolom, elég egyértelműen következik, 
hogy ez egy szándékolt dolog. 

Van egy ábránk is ebben a vonatkozásban.
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A jövedelemeloszlás társadalmi egyenlőtlensége  
a Gini- illetve az S80/S20-mutatók alapján
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Forrás: KSH Háztartások életszínvonala 2014

A közgazdaságtanban nem annyira járatos olvasóink kedvéért röviden kitérek 
arra, hogy mi az a Gini-mutató, ehhez viszont azt is el kell magyaráznom, hogy 
mi az a Lorenz-görbe. Amikor veszünk egy koordináta-rendszert, egyik oldalra 
felírjuk a népességet, mondjuk kvintilisben vagy percentilisben, vagy bármilyen 
mértékegységben, például a népesség 10 százaléka, 20, 40, 50, 60, 70, 80 százaléka. 
A másik oldalra pedig felírjuk, hogy a társadalomnak ez a 10-20-40-50-60- 
70-80 százaléka a jövedelmeknek mekkora része fölött diszponál. Most, ha ezt  
a kettőt összevetjük és egy 45 fokos egyenes jönne ki, akkor ez azt jelentené, hogy 
a gazdagság abszolút egyenletesen van elosztva, mert a társadalomnak az alsó  
20 százaléka birtokolja a jövedelmek 20 százalékát, a 40 százalék a 40 százalékát, 
a 60 százalék a 60-at, és így tovább, és végül a 100 százalék a 100-at.
 
Azonban, ha ez a görbe nem ilyen 45 fokos egyenes lesz, hanem behajló, akkor 
az azt jelenti, hogy a társadalomnak az alsó 20 százaléka a jövedelemnek jóval 
kevesebb részét birtokolja, mondjuk 4-5-6 százalékát, ahogyan ez általában 
lenni szokott. Ebben az esetben a következő népességcsoporttal is kumulálva, 
a 40 százalék is csak 10-12-öt, és a végén, az utolsó csoportnál, amikor a görbe 
meredeken fölmegy, a 45 fokos egyenessel fog találkozni ismét, tehát egy ilyen 
lefelé hajló, pocakos görbét kapunk. A Gini-mutató pedig azt mutatja, hogy az 
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alapul vett 45 fokos egyenes által meghatározott háromszög és ez a „pocakos” 
görbe által behatárolt másik terület hogyan aránylik egymáshoz. Minél na-
gyobb ez az arány, tehát ez a „pocak” minél nagyobb, annál egyenlőtlenebb a jö-
vedelemelosztás. Tehát a Gini-mutató minél magasabb, annál rosszabb az adott 
társadalom helyzete. 

A Gini-mutató láthatóan emelkedik Magyarországon is, 28 százalékra ment 
fel, és a fenti ábrán látható ötödökre osztásban a felső 20 százalék és az alsó  
20 százalék közötti viszony 4,3, ami egyébként, ha az alsó és felső 10 százalékot 
nézzük, akkor durván 8:1-hez lenne. Tehát tulajdonképpen az ábrán látható 
KSH-adatok igazolják az állításomat. 

A középosztály elvékonyodása, polarizáció
A következő dolog, amiről szót kell ejteni, az a középosztály elvékonyodása és 
polarizációja, ami Magyarországon is végbement, de látható, hogy a világgazdasági 
vagy világpolitikai folyamatok is ebbe az irányba tartanak. Magyarországon a kö-
zéposztályosodás a rendszerváltozás után jelentős mértékben meggyengült, és 
egyáltalán nem történt olyan megerősödés, ami a pol gár ság, a polgári társadalom 
kialakulásához elengedhetetlenül szükséges lett volna. Amikor arról beszélünk, 
hogy Magyarországon a demokrácia gyenge, akkor ez azért is van, mert gyenge  
a középosztály, nincsenek önálló, független egzisz tenciák. 

Ezen az ábrán 2006 és 2014 között két dolog szembetűnő: az egyik, hogy a leg-
felső jövedelmi réteg részaránya hogyan növekszik folyamatosan. Ez az, amit  
a po litika úgy fejez ki, hogy létrehozzuk az új magyar burzsoáziát. A másik oldalon 
látható, hogy a szegényeknek a részaránya, a legalsó osztálynak a részesedése is 
emelkedik, és látható, hogy itt a középen lévő két réteg 38-ról 33 százalékra megy 
vissza, tehát ha a jövedelmeket sorrendbe rakjuk, akkor a középen lévőknek  
a szerepe és a súlya monoton csökken. Vagyis éppen az ellenkezője történik 
annak, mint amit a politika nap mint nap híresztel, hogy egy erős középosztályt, 
egy polgári társadalmat akarunk kialakítani. Ezek a számok egyébként jellemző 
módon 2010 előtt sem mutatták azt, ami kívánatos lett volna. 2010 után azonban 
még markánsabban láthatjuk a középosztály gyengülését.
 
A következő, amit szintén nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a középen lévők 
sem igazából tekinthetők középosztálynak. A középen lévők sem képesek arra, 
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hogy egy tisztes, polgári életvitelt folytassanak, és ennek megfelelő magatartást 
tanúsítsanak. A különböző felmérésekből, társadalmi riportokból és egyéb for-
rásokból kiderül, hogy a társadalom alulról számított 60 százaléka nem képes  
a középosztályi identitás felvételére és követésére. Ami azt is jelenti, hogy nem képes 
például a társadalom nagy része arra, hogy az esélyegyenlőséget megteremtse.  
Az a helyzet alakult ki mára, hogy a családok nem tudják biztosítani a gyerekek-
nek a társadalmi felemelkedés lehetőségét, az állam pedig, úgy látszik, tudatosan 
nem is akarja ezt megtenni. Ennek a folyománya pedig az, hogy a humántőke 
építésében mi nagyon-nagyon lemaradunk, éppen azért, mert komoly állami 
jövedelem redisztribúció, állami szerepvállalás nincs a folya matban, márpedig 
azt gondolom, hogy egy versenyképes gazdaság számára erre lenne nagy szük - 
ség. Tehát nem azért lenne nagy szükség a középosztály megerősítésére, mert az 
olyan jól néz ki, vagy az politikai vagy akármilyen, elvont társadalmi aspektus - 
ból egy szép, tetszetős dolog lehet, hanem mert szűken közgazdasági szempont- 
ból is az volna. Ha megnézzük, csak azok a gaz daságok igazán versenyképesek, 
amelyekben egyrészt a jövedelemelosztás, a jö ve delem újraelosztása nagyon 
erőteljes, és ahol az állami szerepvállalás szintén erőteljes. Ismét utalni szeret-
nék a skandináv országokra. Közismert, hogy a versenyképességi rangsorok - 
ban ezek az országok ott vannak az első tízben, és közben egy nagyon erőteljes 
állami redisztribúciót valósítanak meg. 
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Egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a magyar háztartásokban  
(decilisek átlagolva, forintban, 2013-as év)

   a teljes minta átlagos havi nettó jövedelme egy főre leosztva
Forrás: Portfolio, KSH
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Ez az ábra nagyon jól alátámasztja az imént kifejtetteket: az egy főre jutó átlagos 
nettó havi jövedelem alapján összeállított jövedelemdecilisekből azt lehet látni, 
hogy az első hat decilisben az egy főre jutó jövedelem nem éri el az átlagos 
nettó jövedelmet sem. Ez azt jelenti, hogy hiába gondoljuk azt, hogy ezek azok 
az úgynevezett középső rétegek, a középen lévők vagy akár középosztálybeliek, 
amelyeknek a társadalmat kellene alapvetően vezetni és irányítani, amikor 
az ő átlagjövedelmük is alatta marad a teljes átlagnak. Nagyon jól lehet látni, 
mennyire „elhúz” ez az egész ábra a felső 10 százalék irányába, amelynél ez az 
átlag 200 000 Ft felett van egy főre számítva. 

Azt gondolom, az egyik legfontosabb következménye ennek a helyzetnek köz-
gazdasági szempontból az, hogy hátráltatja a gazdasági fejlődést, Magyaror - 
szág beilleszkedését a globális gazdasági világrendbe. A társadalmi szintű haté-
kony ság megteremtéséhez ugyanis, úgy gondolom, elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy egy méltányos és esélyegyenlőséget biztosító jövedelem-újraelosztási 
rendszer alakuljon ki. Közgazdaságilag ez a mondat, belátom, nem nagyon 
tartalmaz nóvumot, de higgye el, ha az olvasó közgazdász körökben forgolódik,  
és ilyen mondatokat mond, akkor csúnyán fognak ránézni. Ezt a rövid tanul-
mányt azért írtam meg, hogy olyan közgazdász véleményével is találkozzanak, 
aki ennek az állításnak az igazságát átérzi, és fel is meri vállalni. 
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Ahogyan az már az előző tanulmányból is kiderült, Magyarország a világ gaz-
dagabbik részébe tartozik, és ma van elegendő vagyon ebben az országban ah-
hoz, hogy senki se szenvedjen hiányt. Nagyon fontos, hogy ebből a tényből in-
dul  junk ki. Mégis, ahogy Mellár Tamás és Szél Bernadett írásaiból is kitűnik, 
ma Magyarországon az általános életszínvonal nagyon alacsony, sokaknak napi 
meg élhetési gondjai vannak, és még többen, vagy legalább ennyien a szélsőséges 
meg fosztottság állapotában élnek. 

A témát ismerők körében talán magától értetődik, de fontos újból leszögezni, hogy 
a szegénységet olyan állami politikával lehet felszámolni, ami az újraelosztásra 
épül, és a szociális védelmet alapvető jognak tekinti. Tehát nem valami külön-
leges adottságtól vagy az emberek jótékonyságától várhatjuk a szegénység felszá-
molását, hanem egy tudatos állami politikára van szükség. Egy olyan állami poli-
tikára, ami azon az alapvető értéken alapul, hogy egy országnak akkor jó, ha 
az állampolgárainak jó. Az ilyen állam inkább engedi a „potyautasságot”, azaz 
hogy esetleg néhány olyan ember is kap szociális támogatást, aki nem feltétlenül 
felel meg a követelményeknek, mint hagyja, hogy bárki kimaradjon egy szociális 
támogatásból. Ez pedig alapvetően hatalmi kérdés: annak a kérdése, hogy a dön-
tés hozók kiknek az érdekeit és milyen értékeket képviselnek. 

Az már a rendszerváltás utáni néhány évtizedből is kiderült, hogy Magyaror  - 
szá gon magától egyetlen kormány sem fogja ezt a fajta politikát bevezetni, úgy-
hogy a fel adat az, hogy ezt az állami politikát kikényszerítsük. Örülök, hogy a 
je len SDG-fejezet szerzői sok különböző szempontból – a szakpolitika, a köz-
gazdaságtan és a jog szempontjából – járják körül ezt a témát. Azonban úgy 
gon dolom, nem hagyható ki egy ilyen típusú tanulmánygyűjteményből az a 
meg állapítás, hogy alulról jövő nyomásra van szükség azon igazságos tár sa da-
lom politika bármely kormányból való kikényszerítéséhez, amelynek szüksé ges-
sége e tanulmányokból egyértelművé válik. Olyan mozgalmakra van szükség,  
 
10 Kulturális antropológus, Az igazság az utcán hever című könyv szerzője.

UDVARHELYI TESSZA:10 ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS SZEGÉNYSÉG – MIÉRT NEM 
LEHET A SZEGÉNY EMBEREK NÉLKÜL KÜZDENI A SZEGÉNYSÉG ELLEN?
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amelyeknek erős társa dal mi bázisuk vannak, tehát nem „gittegyletekként” mű-
ködnek. Olyan mozgal makra, amelyek demokratikusan működnek, tehát nem 
elsősorban kariz ma tikus vezetők gondolatait követik, hanem a működésükben 
is újratermelik a demokráciát. Olyan mozgalmakra, amelyek képesek és akar -
nak is hosszú távú stratégiai szövetségeket kötni, tehát nemcsak a saját gesz-
tenyéjüket kapargatják, hanem összefognak más társadalmi csoportokkal. Olyan 
mozgalmakra, amelyek nem ijednek meg a politikától, és amelyek nem gondolják, 
hogy politizálni, egy politikussal szóba állni bűn, vagy választott képviselőkkel 
együtt dolgozni ördögtől való dolog lenne. Ezenkívül olyan mozgalmakra van 
szükség, amelyek a radikálisabb eszközöktől sem riadnak vissza. Ma már nem 
elég, ha egy civil szervezet petíciókat ír, vagy szépen kéri a hatalom képviselőit 
arra, hogy valamit tegyenek. Olyan szerveződésekre van szükség, amelyek akár 
a törvényt is képesek megszegni azért, hogy valami sokkal nagyobb társadalmi 
igazságosságot meg tudjanak valósítani. És végül olyan mozgalmakra van szükség, 
amelyek tudatos stratégia és vízió alapján működnek, tehát nem azért csinálnak 
valamit, mert kedvük van hozzá vagy mert „menő”, hanem azért, mert közösen 
átgondolják és kidolgozzák, hogy mit akarnak elérni, és azt milyen eszközökkel 
tudják megvalósítani. Nem elegendőek mindehhez jóakaró pártok, profi 
szakértők vagy akár a manapság annyira elterjedt szolgáltató civil szervezetek. 
Magyarországon a legnagyobb hiány most a társadalmi mozgalmakból van, 
azokból a szervező désekből, amelyek segítenek az itt élőknek állampolgárként, 
azaz tudatos politikai lényként viselkedni, és nem helyettük végzik el a munkát, 
hanem őket hozzák olyan helyzetbe, hogy ki tudják küzdeni a saját igazukat.
 
Ha nincsenek ilyen mozgalmak, akkor az állam afféle szívességből teszi meg azt, 
amire a szegénység felszámolásához szükség van, és egyáltalán nincs garan cia 
arra, hogy hosszú távú változások állnak be. Ahogy Magyarországon az el múlt 
évtizedekben láttuk, még egy demokráciában is csak akkor „adnak” a kormá-
nyok, amikor ez érdekükben áll, és rögtön el is vesznek, amikor épp ez áll érde-
kükben. Ha az állampolgárok nem szerveződnek, akkor bármelyik kormány 
képes visszaélni a hatalmával. 

A szóban forgó társadalmi mozgalmaknak három feladata volna. Legelőször is 
az, hogy formálják a szegénységben élő emberek önképét és tudatosságát. Ma 
Magyarországon annyira le van rombolva a kiszolgáltatottságban élő emberek 
önbecsülése, hogy már maguk sem hiszik el, hogy nekik is jár a megfelelő szín-
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vo nalú élet. A második feladat az, hogy azoknak is formálják az önképét és 
tudatosságát, akik nem feltétlen élnek szegénységben, de a szegények szövetségesei 
lehetnek. Tehát ezeknek a mozgalmaknak a feladata, hogy megszólítsák az egyre 
szűkülő középosztályt is, és rávegyék őket arra, hogy felelősséget vállaljanak 
azért, ami 30 méterrel a kerítésükön túl történik. Ezeknek a mozgalmaknak  
a har madik feladata pedig az, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljanak a ha-
ta lom birtokosaira. Ezt a három dolgot egyszerre kell folytatni, és akkor van 
esély arra, hogy változást kényszerítünk ki a szegénység ügyében. Szeretnék 
idézni Kiss Csabától, aki a Rehab Critical egyik alapítója. Ő azt mondta, hogy 
olyan szerveződésekre van szükség, amelyek mandinerből politizálnak, vagyis 
elsősorban a társadalmat formálják azért, hogy az olyan politikusokat termeljen 
ki magából, akik ezeket az értékeket alapvetőnek tartják. De azt gondolom, 
hogy noha elengedhetetlen, mégsem elegendő a mandinerből politizálás. Nem 
elég a kulturális vagy a tudatosságnövelő küzdelem, hanem a hivatalos politikai 
intézményrendszerre is folyamatos nyomást kell gyakorolni.
 
A következőkben áttekintem, mit is jelent mindez a szegénységet érintő szak-
po li tikára nézve. Ha olyan szociális rendszereket építünk ki, ahol az érintettek 
csu pán könyöradományok kedvezményezettjei, akkor a rendszer folyamatosan 
újratermeli azt a fajta egyenlőtlenséget és azokat az elnyomó hatalmi viszo-
nyokat, amelyekből ez az egész probléma eredetileg is ered. A szociális ellátó- 
és támogatórendszereknek alapvetően az állampolgárság és nem a könyör ado-
mányok eszméjére kell épülnie.
 
A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoport aktivistájaként viszonylag 
sokat kerülök kapcsolatba a hajléktalanellátó-rendszerrel, ami a szociális ellátó-
rendszer egyik alrendszere, és elég jól mutatja azokat a tüneteket, amiket az egész 
szociális ellátórendszer ma Magyarországon mutat. Három szinten szeretném 
be mutatni azt, hogy az elnyomás újratermelése hogyan történik ezekben a rend-
szerekben. 

Az első szint azoké, akik az intézményrendszert vezetik. Nekem úgy tűnik,  
hogy a hajléktalanellátó-rendszerben a nagy szolgáltató intézmények vezető i- 
 nek alap vetően az a taktikája, hogy a hátsó szobák ban egyezségeket kötnek, és 
elsősor ban a saját túlélésükhöz szereznek erőforrásokat. Az ellátó intézmények 
kö zött nincs összefogás, sőt, versengenek egymással. Minden adott politikai 
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rendszernek van nak szerettei és utáltjai, amivel a szervezetek tisztában van-
nak, és pozíciójukat ki is használják. Annak ellenére, hogy ilyen számomra  
nem szimpatikus, rá adá sul sokszor antidemokratikus módon működnek ezek 
az intézmények, még így is sokszor éppen csak annyit tudnak elérni az állam - 
nál, hogy egyre több feladatra egyre kevesebb erőforrást kapnak. Tehát egyre  
több gondot vállalnak át az állam tól, amihez nem kapják meg azokat az erő-
forrásokat, amikből meg lehetne oldani ezeket a problémákat. 

Mindennek a következménye az, hogy a nagy szociális ellátó intézmények veze-
tői nem mernek és nem akarnak szerveződni, mert félnek attól, hogy még azt  
is elveszítik, amijük van. Valójában alattvalói státuszban, kiszolgáltatott hely-
zetben vannak ők is, és ami ebben a legtragikusabb, hogy cserébe ők is pontosan 
ugyanúgy viselkednek a munkatársaikkal és azokkal az emberek kel, akiknek 
segítséget nyújtanak, mint ahogy velük viselkedik az állam, tehát ezeket az alatt-
valói viszonyokat ugyanúgy újratermelik. Az „érdekvédőket” pedig ellen ségnek 
te kintik, akik veszélyeztetik a helyzetüket.

A következő szint a szociális munkások és a szociális szakemberek köre, akik  
a szociális ellátórendszerben dolgoznak, és szintén hasonló módon gondolkodnak. 
A szociális munkások lehetetlen körülmények között próbálják elvégezni a fel - 
a da taikat – ez a hajléktalanellátásban különösen igaz –, és valójában csak túl-
élnek. Szakmai munkát nem, vagy csak alig tudnak végezni. Ismét egy hátrányos 
helyzetű aktivistát idéznék, Fekete-Nagy Miklóst, A Város Mindenkié aktivis - 
tá ját, aki több éjjeli menedékhelyen élt már életében. Szerinte ma Magyaror - 
szá gon a szociális munkások alapvetően portásként funkcionálnak, és az, hogy 
elvégeztek egy főiskolát vagy egyetemet, a napi munkájukban nem tud érvé nye-
sülni. Annyira kevés az erőforrás, hogy csak az ajtót nyitják-csukják, és a há-
zirendet próbálják betartatni.
 
A szociális munkások egy olyan rendszerben vergődnek, amire úgy érzik, hogy 
nincs semmilyen hatásuk. Ki vannak szolgáltatva az intézményvezetőknek és 
fenntartóknak, és pontosan ugyanúgy, ahogy az intézmények vezetői nem mernek 
szerveződni egymással, hogy az államtól megfelelőbb erőforrásokat csikarjanak 
ki, a szociális munkások sem mernek szerveződni az intézményvezetőkkel szem-
ben, hogy saját maguknak megfelelő erőforrásokat csikarjanak ki, mert fél nek 
attól, hogy még azt is elveszítik, amijük van. És ezért cserébe éppen ugyan úgy,  
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mint a vezetők esetében, a szociális munkások is ugyanúgy viselkednek az „ellá-
tottjaikkal”, mint ahogyan velük viselkedik az állam vagy a munkaadójuk. Azaz 
ők is egyfajta alattvalói rendszerben működnek, és fenn is tartják ezt a rend szert. 
Az érdekvédőket ők is ellenségnek tekintik, akik veszélyeztetik a hely zetüket. 

A harmadik szint azoknak az embereknek a köre, akik ennek az ellátórendszer- 
nek az ügyfelei. Én még nem – vagy csak nagyon ritka esetekben – találkoztam 
olyan hajléktalan emberrel, aki nem volt aktivista, de meggyőződéssel gondolta 
volna azt, hogy neki mint állampolgárnak alapvető joga van a biztonságos 
lakhatáshoz. Ezzel szemben a hajléktalan emberek jellemzően azt gondolják 
magukról, hogy olyan áldozatok vagy szerencsétlen emberek, akiknek nem 
jár több annál, mint hogy egy nagyon rossz minőségű szállón élhessenek, és 
egyébként mindezért még hálásnak is kell lenniük. Ők is gyakran ugyanúgy 
versengenek egymással az erőforrásokért, mint ahogy az intézményvezetők és a 
szociális munkások, mert borzasztóan kevés van belőle. A szociális munkásokat 
sokszor ellenfélnek, és nem segítőnek vagy szövetségesnek tekintik, és persze 
az érdekvédőket sokszor ők is ellenségnek tekintik, akik nehezítik az amúgy is 
nehéz helyzetüket. 

Ez az elnyomó rendszer önmagát termeli újra folyamatosan, és jellemző rá, 
hogy amikor valaki jogosultként vagy állampolgárként lép föl benne, akkor az 
alapvetően problémaként jelenik meg mindenki más számára, és nem le he-
tőségként a fejlődésre. Ebben a rendszerben sem az ellátó intézmények ve zetői, 
sem a szociális munkások, sem az ügyfelek nem viselkednek tudatos állam-
polgárként, hanem mindenki alattvaló, és egymásra sem tudatos állampolgár - 
ként tekintenek, hanem mint valaki másnak az alattvalójára. Nem létezhet 
igazságos szociális támogatórendszer anélkül, hogy ennek a rendszernek a belső 
viszonyait alapvetően átalakítanánk.

A helyzet jellemzése eddig nagyon negatív volt, így most ideje rátérni arra, ho- 
 gyan is lehetne előrelépni. Álláspontom szerint a legfontosabb feladat elérni azt, 
hogy az ellátórendszer képviselői belássák, a saját sorsuk összefonódik az ügy-
feleik sorsával, és ne két különböző pályán mozogjanak. Nemrég részt vettem  
a szociális munka világnapján egy konferencián, ahol nagyon örültem annak,  
hogy az egész konferenciát áthatotta az érdekvédelmi szemlélet. Az elmúlt idő-
szakban a szociá lis szakma valóban mintha jobban elkezdett volna kiállni saját 
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ma gáért. A kon fe rencián több kerekasztalt szerveztek a szociális ellátók érdekeiről, 
a szak szer ve  ze tekről és az érdekvédelemről általában, ami nagyon örvendetes. 
Viszont ugyan ezen a konferencián egyetlen beszélgetés sem szólt a szociális el-
látórendszer ügyfeleinek az érdekeiről vagy az ő érdekeik védelméről. Úgy lá - 
tom, hogy még mindig két különböző sínen haladunk: a szociális szakemberek 
most már talán elkezdték felismerni a saját állampolgári mivoltukat, de az 
ügyfeleikét még nem. 

Persze várhatjuk, hogy ez a változás felülről érkezzen, vagyis hogy a hatalmon 
lévők jóindulatból vagy felismerésből megváltoztassák ezt a rendszert, de erre 
viszonylag kevés esély van. A történelem során a legtöbb valódi társadalmi válto- 
zás „lentről” és nem „fentről” indult, és a lent lévőknek kellett ezt kikényszerí- 
teni. Ezért tehát a magyar szociális ellátórendszer megváltoztatását is alulról  
kell elindítani. Ehhez a szociális ellátórendszer ügyfeleinek meg kell tanulnia 
azt, hogy állampolgárként viselkedjenek, és elvárják, hogy így is kezeljék őket.  
A szociális munkásoknak is meg kell tanulniuk, hogy állampolgárként visel-
kedjenek, és azt is, hogy elvárják: kezeljék őket is állampolgárként. A két csopor t - 
nak pedig közösen kell megtanítani az intézményvezetőknek és a hatalmon 
lévőknek, hogy mit jelent az állampolgári viselkedés, az elismerés és a tisztelet. 

El kell érnünk, hogy a szociális ellátórendszerben az érdekvédelmet, a kiállást 
ne hőbörgésnek tekintsék. Ne problémás ügyfélként kerüljenek be a köztudatba 
azok az emberek, akik kiállnak a jogaikért, hanem olyan legitim törekvésként, 
aminek a célja, hogy a rendszer igazságosabban és jobban működjön. Az érdek-
védelmi jelenlétet előnynek és nem hátránynak kell tekinteni. Valójában egy 
olyan szociális ellátórendszer lenne az ideális, ami magát az önszerveződést is  
beépíti a saját működésébe, tehát ahol érdemi érdekvédelmi és jogorvoslati 
lehetőségek vannak, érdemi lakógyűlések és érdemi kritizálási lehetőségek, és 
ahol ezeket nem elnyomnák, hanem tudatosan ösztönöznék. 

Minderre rendszerszinten azért van szükség, mert ahhoz, hogy az az újraelosz - 
tás, amiről Mellár Tamás tanulmányában is szó volt, társadalmi szinten is ér-
ték tudjon lenni, meg kell tanulnunk azt, hogy saját magunkat pontosan ugyan-
annyira kell tisztelnünk, mint másokat. Ehhez viszont folyamatos ellenőrzésre 
van szükség azoktól, akik megtapasztalják ennek a tiszteletnek a hiányát. Egy 
olyan szociális rendszert kell kiépíteni, amelyben az anyagi támogatás és az 
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állampolgárság biztosítása egyenlő értékű. Ha azt gondoljuk, fontosabb, hogy az 
emberek aludjanak valahol – bármilyen borzasztó hely is az –, mint az, hogy 
mennyire tisztelik őket, akkor egy ugyanolyan alacsony színvonalú szolgáltatást 
nyújtó és az alattvalói helyzetre épülő rendszer fog létrejönni, mint amilyen most 
is van. Ezért van szükség arra, hogy a szociális ellátórendszernek is célja legyen 
az, hogy tudatos állampolgárokat termeljen ki magából – mind azokból, akik 
fenntartják vagy benne dolgoznak, mind pedig azokból, akiknek szükségük van 
a támogatásra. Ha ez a két szempont – a jólét és az állampolgárság – egyszerre tud 
megvalósulni a szociális ellátórendszerben, már akkor közelebb kerülünk ahhoz 
az igazságosabb és fenntarthatóbb társadalomhoz, amiért ez a tanulmánykötet 
is létrejött. 

A szerzőnek feltett kérdés és az arra adott válasz:

K.:  Úgy gondolja, a szegények dolga, hogy tiltakozzanak a helyzetük ellen? Ha 
igen, szerintem csak olyan országban kell még a szegény embereknek is 
az utcára menniük a szegénység miatt, ahol az összes nem szegény vak és 
szívtelen. Gondoljon bele, humánusan elvárható-e egy éhes, fázó embertől, 
hogy tüntessen?

V.:  Alapvetően nem hiszek a Maslow-piramisban, ami arról szól, hogy az em-
bernek először fizikailag kell rendben lennie ahhoz, hogy el tudja érni a kitel-
jesedést, az önbecsülést. Szerintem ez nem ennyire egyszerű. Az utóbbi hét 
évben közvetlenül lakásszegénységben és hajléktalanságban élő emberekkel 
dolgozom együtt, és azt látom, hogy igenis éhes, fázó emberek aktivistákká 
és politikusokká válnak, mert ez az, amitől visszanyerik az önértékelésüket. 
Nem attól, hogy van egy priccs, ahol ágynemű nélkül alhatnak minden este. 
De mindehhez nem elég, hogy ők elhiggyék magukról, hogy állampolgárok, 
hanem az is kell, hogy mi túl tudjunk látni az ő fizikai valójukon. Ha a sze  gény 
embereket kizárólag csont és bőr biológiai lényeknek tartjuk, és egyál talán 
nem tudjuk őket elképzelni aktív társadalmi résztvevőként, akkor természe-
tesen nem tudjuk elképzelni azt sem, hogy kimenjenek tüntetni, vagy küzd-
jenek a saját elnyomásuk ellen. De ha meg tudjuk látni bennük ugyanazt az 
állampolgárt, akik mi vagyunk, akkor nemcsak el tudjuk képzelni, hogy ők 
is tüntetnek – ami a valóságban is megtörténik –, hanem még el is várjuk 
tőlük, hogy tüntessenek, sőt elvárjuk tőlük, hogy maguktól is elvárják, hogy 
tüntessenek. 
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Van egy példám, ami szerintem jól megvilágítja ennek a kérdésnek a tü kör-
jellegét. Sokszor, amikor a hajléktalanságról van szó, azt kérdezik az em be-
rektől, hogy „Ön szerint hogyan kellene a hajléktalanoknak segíteni: több 
szálló kellene, vagy lakásokat adjunk nekik?” És akkor a legtöbb ember erre 
általában azt a választ adja, hogy legyen több hajléktalanszálló. Mert az jó  
lesz nekik. A hajléktalanok a hajléktalanszállókba valók. 

Viszont, hogyha ezt a kérdést úgy tennénk fel, hogy ha ön hajléktalan len- 
ne, akkor lakásban vagy szállón szeretne-e élni, akkor viszonylag egyértel- 
mű a válasz: senki nem akar szállón élni, mindenki lakásban akar élni, hisz 
azt gondolja magáról, hogy neki ez jár. Ugyanezt gondolom akkor, amikor 
valakiben kétségként merül fel, hogy egy szegénységben élő embertől el vár-
ható-e a politikai tevékenység. 

Mindezzel együtt elengedhetetlen az olyan emberek részvétele is ebben a küz-
de lemben, akik nem élnek közvetlenül szegénységben, egyrészt a társadalmi 
szolidaritás alapvető és közösségteremtő értéke miatt, másrészt pedig azért, 
mert így a saját politikai, kulturális és gazdasági erőforrásaikat is rendelkezésre 
tudják bocsátani.
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Szeretném előrebocsátani, hogy mind a két oldalt tapasztalatból ismerem, jelenleg 
egy karitatív szervezetet vezetek, korábban öt évig voltam a hajléktalanügy 
miniszteri biztosa is. Nem tudtam jelentős sikereket elérni, semmi illúzióm nem 
maradt az államhatalom lehetőségeivel kapcsolatban. 

Rövid tanulmányomnak azt a címet adtam, hogy A nyomorúság hieroglifái, 
amivel semmi mást nem szeretnék, mint provokálni. Minden mondatom olyan  
lesz, amit hosszasan kellene magyaráznom, hogy érthető legyen, de én azt 
gondolom, túl sok kiadvány születik arról, hogy valakiknek valamit meg kellene 
csinálni, és túl sok előadás szól arról, hogy valaki itt nem lévő felelős azért, 
hogy a dolgok így történnek a szegényügyben. Azt gondolom, hogy ennél kicsit 
egyszerűbb a dolog, mert az egészen biztos, hogy mindig valami ellenzéki párt 
szeretné a szegénységet megszüntetni. Amikor hatalomra kerül egy párt, akkor 
abban a pillanatban kicsit visszakozik ettől, hiszen a társadalom nincs erre fel ké-
szül ve, nem akar ilyesmit. Lehet nyomást gyakorolni, ahogy Udvarhelyi Tessza 
írása javasolja, de sajnos az elmúlt 27 évben azt láttuk, hogy egyelőre ez a nyomás 
alulról nem különösebben mérhető. 

Tehát valamit mégiscsak kéne csinálni, mert egy dolog biztos: kell legyen akarat 
hozzá. Aztán jó lenne eldönteni, hogy mit akarunk csinálni, az se lenne baj, 
hogyha lenne hozzá valamilyen tudás, mert jól láthatjuk, hogy mondjuk néhány 
évvel ezelőtt volt erős akarat a hajléktalanság megszüntetésére, sikerült is az 
Alkotmányig eljutni. Akarat volt, döntés is volt, és aztán egy nagyon torz dolog 
született belőle. Azt gondolom, nem baj, ha van rá pénz, de a pénz is egy nagyon 
kettős dolog, én inkább azt szeretem, hogyha ugyan kevés pénz van, de akkor, 
amikor kell, és arra, amire kell. Az a baj, hogy egészen másra szokott lenni, csalni 
kell vele, indikátorkényszerek vannak, rendeleti kényszerek vannak, tehát nagyon 
sok baj van, de még ezt sem tartom akkora bajnak, mint azt, hogy nincs ember. 

11 Tanár, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, 5 évig a szegénységért felelős kormánybiztos.

VECSEI MIKLÓS:11 A NYOMORÚSÁG HIEROGLIFÁI
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Ember kellene, aki megcsinálja. Lehet mondani, hogy kevés a fizetés, de nem erről 
van szó. Szerintem semmiféle presztízse nincsen a munkánknak, a társadalom 
pedig nem is tudja, hogy miről beszélünk. Két fogalmat szeretnék bevezetni. 

Ezen a képen egy hevesi falu főutcáját lehet látni. Erről a főutcáról egyébként 
érdemes lenne egy egész tanulmányt megírni. Adódik mindjárt egy találós kér-
dés: hol lakik az uzsorás? Senki nem tudja, megfoghatatlan, ismeretlen. Meg 
lehet nézni a homokozót, meg lehet nézni a kerítést, a kutyákat és mindent, 
ami teljesen leírja ennek a településnek a hangulatát, a létezését. Ez egy szocpol 
házsor, ami így épült meg. Ezt csak velük lehet megcsinálni, velünk nem lehetne. 
A házsor végén lehet látni, hogy el se készültek, mára már csak egy lakás lakható. 
Mindegyiken van hétmillió forint tartozás.

Azt gondolom, hogy egy sor dologról nem beszélünk korrekt módon. Szegény-
séget emlegetünk, én egyébként keresztény emberként nem is nagyon szeretem, 
hogy a szegény kifejezésnek csak pejoratív értelme van. Azt gondolom, hogy  
a szegénységnek volt valaha egy ajánlott formája: elégedj meg azzal, amiből élni 
lehet, nem feltétlen kell mindent bezsákolni, és legyél azzal boldog, amid van. 
Szegénységnek mi azt hívjuk, amikor lehet, hogy elképesztően nagy erőlködés 
mentén, de mégiscsak sikerül az embernek a holnapját megteremteni. Maradnak 

© Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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célok, marad közösség, maradhat közös érték, erőfeszítések, nem félelemből vá-
lasztanak vezetőt, hanem a közös értékek mentén.

Ha valaki olyan szerencsés, mint én, hogy már régen volt fiatal, és élt a 60-as 
években, az emlékezhet arra a szegény Magyarországra, amelynek voltak közös 
értékei. Egy kis falunak például. Nagyon sok mindent nagyon ügyesen kitaláltak, 
a nagymamámnak nem volt nyugdíja még, soha nem sopánkodott, viszont 
a kertből mindent előteremtett, többek között két diplomát, és én hatévesen 
tudtam, hogy mi a csereértéke egy maréknyi málnának. Meg hogy a disznóból 
mit adunk el, és mit eszünk meg. És nem kellett fizetni a böllérnek, hiszen elvitt 
egy darab húst, és hihetetlen jól működött a kaláka, nagyapám pedig a saját borát 
itta. Még most is azokat a mondatokat mondogatom, amikor szerelek, amelyeket 
ő mondogatott magában. Örököltük ezeket az értékeket.

És amikor jött a falu bolondja, akit nem kellett „pc-n” másként nevezni, az a falu 
bolondja volt. Nem az volt a szégyen, ha a falu bolondját mondtam, hanem az, ha 
nem etettem meg. Az szégyen volt. 

Azt gondolom, hogy ezzel a szegénységgel olyan nagyon nagy baj nem volt.  
A probléma ott kezdődik, amikor a hiány akkorára nő, amikor már nem gon-
dolnak a holnapra, csak a mai nap számít. A mai nap túlélése. Ez a nyomorú - 
ság, ez volna tehát az első fogalom, amit be akartam vezetni. Amikor az ember 
olyan szinten kiszolgáltatott, hogy az esti betevőért mondjuk odaadja a testét. Ezt 
a középosztály prostitúciónak hívja. Pedig csak a gyerekét eteti meg. 

Nem mennék most el a még szélsőségesebb példákig, hanem még egy fogalmat 
hoznék be, én úgy hívom magunkat – a másik oldalt –, hogy a jóléti erkély. Akik 
valamilyen magasságból nézik ezt a világot, akik elöl állnak általában, azok 
látnak legmesszebb, és egyébként ez egy jó pozíció. Ez nem egy cinikus kifejezés, 
a jóléti erkély, azt gondolom, hogy így van elrendezve a világ. Akik kicsit hátrébb 
állnak az erkélyen, azok elhiszik általában azt, amit az elsők mondanak. Olyan 
emberből van kevés, aki az erkély alatti világot is megnézi, és az ott látottakról 
beszámol a többieknek.
 
Én nem vagyok olyan rossz véleménnyel a társadalomról, mint a fejezet né - 
hány másik szerzője, én azt gondolom, a társadalom nem ismeri azt a világot, amit  
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a szegénység jelent. Soha nem került olyan közel hozzá, hogy mondjuk meg tudja 
szeretni vagy meg tudja érteni. Maximum fél. Ha pedig itt továbbmegyünk egy 
kicsit, és egy hajléktalan embernek az egyébként jól ismert képét nézzük, ugye 
mindenki tudja, hogy hajléktalan. 

Egyébként, most ha elidőznénk itt egy kicsit, akkor valószínűleg egy sor más 
tudá sunk is lenne erről az emberről, amit persze nem tudunk, és ugye azt is érde-
mes kimondani, hogy a saját élmény nélküli vélemény az maga az előítélet, és 
min den ilyen mondatunk előítéletes, hiszen nem ismerjük őket, maximum csak 
látásból.

A hajléktalanügy azért tudott ekkora port kavarni, mert zavaró körülmény. 
Látszik a jóléti erkélyről. Nem aggódik senki. Szerintem igazából mi sem aggó - 
dunk. Minket is zavar. Büdös, koszos, miért éppen ott van, vigyék már el in nen. 
Tehát nagyjából ez a viszonyunk a hajléktalansághoz. Egyébként, amikor ön - 
kénteskedünk, akkor lehajolunk hozzá, meg jó fejek vagyunk, de amikor a szom -
szédunkban van, ott már nem szeretjük annyira. 

Nagyon sok mindennel van ez így, nem vagyunk ebben szerintem elég őszinték. 
Ha esetleg hajléktalan lenne a Kedves Olvasó, akkor a Nyugati pályaudvaron a leg - 
érdemesebb tartózkodni, mert ott aránylag kis körben mindenféle szol gál ta tá-
sokhoz hozzá lehet jutni. 

© Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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Nem kétséges számomra, hogy akár ennek a fejezetnek a szerzői is né hány 
óra leforgása alatt ma este össze tudnánk állítani egy jobb haj lék talanellátá si  
rendszert, olcsób bat, méltóbbat annál, mint ami most van. Nyilván a meg va-
ló  sításhoz kel lene né hány támogató a jóléti er kély elejéről, akik ezt aztán vég-
re  hajtatják. De az egészen biztos, hogy ha a fenti ké pen fekvő ala kok közül 
va laki fölül ne, azt mon daná, hogy 
mond juk szeretne leg alább valahol 
aludni vagy meg für deni, vagy kapni 
egy szelet ke nye ret, akkor az a válasz, 
hogy mindezt most is megkaphatja. 
Mert a Nyugati téren ezek az ellátások 
500 méteren belül elér hetőek. Sőt, ha 
nem jön be va la melyik intézménybe, 
akkor valaki odamenne hozzá, és 
akár a társadalom haragját legyőzve 
megetetné, betakarná valami nej lon-
zacskóval vagy ilyesmi. 

Ezt a képet nem tudom megállni, hogy 
ne mu tassam be, bár nem akartam  
a mene kültügyről írni, de ez egy aluljá-
ró, és az aluljáróban a haj léktalanokon  

© Magyar Máltai Szeretetszolgálat

© Magyar Máltai Szeretetszolgálat



48

kí vül mások is elő szoktak fordulni. Ezen a képen Habsburg Mihály főherceg, 
a Szu ve  rén Máltai Lovagrend akkori bu da pesti nagykövete térdel egy szír me-
ne kült előtt. A póz az érdekes. Azt gon dolom – és ezt üzenném mindenki nek 
–, aki ezt a pózt nem tudja felvenni, hogy csak ebből a pózból lehet látni azt a 
valóságot, amiről én beszélek. Aki ezt a pózt nem tudja fölvenni, az soha nem fog-
ja megismerni ezt a valóságot, viszont ha fölveszi és gyakorolja, és ez egyébként 
le het a lekuporodás is, oda, a másik ember közvetlen közelébe, ha ezt megtennék 
a mi döntéshozóink a jóléti erkély elejéről, akkor nem mondanának butaságokat. 

Én jobb véleménnyel vagyok az emberekről, szerintem egyszerűen nem ismerik 
a valóságot. Más képet láttak, valami egészen mást, és akik az ő képeiket látták a 
jóléti erkély közepén, azok elhitték. És azt gondolom, nincs meg bennünk az az 
erő, hogy fölvigyük az erkélyre a mi képeinket. Nem botrányként, nem egymással 
is veszekedve – hiszen egymással is veszekszünk –, hanem egy fajta higgadt 
fájdalomként, szerető gondoskodásként. Nem is merek már ilyen szavakat leírni, 
mert biztos paternalista leszek tőle vagy valami ilyesmi. 

Hergeljük egymást is ebben a kérdésben, mikor igazából ez egy szerethető 
fájdalom. Meg vagyok róla győződve, és azért vagyok ezen a pályán 27 éve, 
nézem nagyon közelről eze ket a jeleneteket. Akit eddig el tudtam cipelni 
magammal ilyen helyszínekre, soha nem vi tatkozott. Nem állítom, hogy tel-
jesen megváltozott, de hogy ugyan azokat az ostobaságokat nem tudta tovább 
mondani, az egé szen biztos. 

Erről megint sokat lehetne beszélni, a kukázó 
hajléktalan. Jóllehet a kuká zást Budapesten egy  
kerületben sike rült be til tani, és másutt is igye-
kez nek ad mi nisztratív eszközökkel kor lá toz ni, 
de az ott mégis egy lomtalanító cigány em ber  
a háttérben, gyönyörű kép. A lomjainkat néhány 
év vel ezelőtt államosították. Vigyázzanak a Ked-
ves Olvasók, ha a háromajtós szekrényt kite  szik 
az utcára, attól kezdve állami tulajdon, aki azt 
elviszi, szabálysértést követ el. Lehet menlevelet 
adni, nem nagyon hajtják most már ezt se végre, 
de azért azt gondolom, hogy ez na gyon sokat 
elárul az ál la potunkról. 

© Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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Hajléktalanság Buda pes ten. Ez 
még mindig Buda pesten, ilyen 
gyönyörűen mosolygó lányok 
járnak azokhoz, akik nem jön nek 
be hozzánk az intéz ményhez. 

Ez a kép már nem Bu da  pes ten 
készült. És azt gon do lom, itt 
kez dődik a baj. Ha megemlítjük 
a nagy gyer meknél 13 évvel 
idő  sebb anyu kát, a társadalomnak a há romnegyed része elkezd sopánkodni, és 
már tudja is, hogy a családi pótlé kért szülnek. Mennyire szép len ne, ha ennyi 

tudatosság len ne ebben a 
világ ban. Eb ben a világban 
nincs ilyen tu datos ság, itt, ha 
va laki péntek este éhes len-
ne, akkor száz  mé te res kör-
zetben nem kenye ret nem  
ta lál na, ha nem embert, akit 
meg szó lít hat na. De ez nem 
lát szik a jóléti er kély ről. Ez 
senkit nem érdekel, nem 
hívjuk haj lék ta lan sá g nak, 

sem minek sem hív juk, merthogy nem látszik. Itt nő föl a négy gyerek, és így néz 
ki a világuk belülről. 

Úgy gondolom, megérne egy 
félévet szociális munka szakon 
ennek a kis belső térnek az 
elemzése, a Jézus-képpel, az álló 
órával, a kosszal a földön. Hadd 
álljak meg a „kosszal a földön” 
kitételnél. Én pedagógus vagyok 
„gyárilag”, és azt gondolom, aki 
tanult gyermekpszichológiát, 
az tudja, hogy a gyermeknek 
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milyen fontos az, hogy másszon. Egy sor egyéb környezeti feltétel mellett. Ugye 
a karon ülő cigánygyerek az egy ilyen állandó kép, mintha a cigány emberek 
annyira szeretnék karon tartani állandóan a gyerekeiket. Nem, ez egy sok száz 
éves gyakorlat, soha nem lehetett földre letenni a gyereket a bogarak miatt, a kosz 
miatt, a körülmények miatt. Viszont a gyerekek nem tanulnak meg mászni. És 
mindent el is buknak az iskolában az első évben emiatt a körülmény miatt, és 
egyébként innen is ko lába se lehet járni. És nem azért, mert messze van, és nem 
azért, mert nincs tíz órai, hanem mert ebből a házból csak büdösen le het elindulni.

Az osztálytársak – a ké pen ez egy iskola – nem szín szerint szeg re gálnak, egy 
hatéves gye rek szín szerint nem szegregál, de szag szerint igen. Nem sze reti, ha 
büdös, aki mel lette ül, mint ahogy a vil lamoson mi sem sze retjük. Ez nem olyan 
na gyon bonyolult. Meg azt sem 
szereti, ha nem jól öltözött, meg 
azt sem szereti, ha neki nincs 
olyanja, mint neki, meg ha a 
tízórait kiveszi a ke zéből stb. 

Ez egy vidéki iskola ab la ka – 
2016-ban ké szül  tek a képek. 
Ugye, tűz ren dészetileg tel je sen 
sza bály talan, vi szont ha nincs 
fönn a rács, akkor min den eltű-
nik éjszaka. 
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Na és ez a kép, ami nagyon fontos 
sze rintem, ez az ételosztás. Nincs ét-
ke ző je az iskolának. Megkapják műa-
nyag dobozban délben a gyerekek az 
ételt, azzal a felkiáltással, hogy majd 
hazaviszik. Délben megkapja az éhes  
gyerek azzal, hogy majd 4-kor haza-
viszi. A gyerekek megeszik kéz zel az  
udvaron. Bármelyik Kedves Olva só- 
 tól kérdem: abban az iskolában, aho-
va az Ön gyerekei járnak, hány na-
pot lehetne így eltölteni? Hányszor 
engedhetné meg magának ezt az is - 
ko la? Három évig csinálták így. Sze-
rintem ez a rendszer más iskolában 
egy napot se bírna ki. Nem kellene hozzá politikus, nem kellene hozzá senki más, 
egy szülő kéne, aki fölmegy, és ráborítja az asztalt az iskolaigazgatóra. Ez egy ál- 
lami iskola, 310 gyerek jár ebbe az iskolába úgy, hogy amikor a kompetenciafel-
mérés van, mind a 310 gyerek tudhatja, hogy alatta van. A brekegés felismerése,  
a kukorékolás felismerése nem tartozik a kompetenciák közé ma, az egész ok - 
ta tási rendszerünk a budai középosztályra van kitalálva, az ellenőrzése is, a mé - 
 ré se is. Senkit nem érdekel a képeken látható iskola. 

Tudom, egy-egy állítás után órákig 
lehet vitatkozni, de szerintem egé-
szen másról folyik a szegénységgel 
kapcsolatos társadalmi párbeszéd. 
Ezer olyan történet van, amit be kel-
lene még mutatni, például az előző 
iskola történetét folytatva, a kutyák 
eszik meg mondjuk a maradékot az  
udvaron. Nagyon jól tápláltak a ku-
tyák ezen a településen. Ezt az utcát 
egyébként úgy hívják, hogy a Fejlődés 
útja. Valóban ez a neve ennek az 
útnak, a Jóistennek van humora. 
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És ez az optimista kép. Van 
még egy halom nagyon szép 
képünk is, de nem folytatnám 
most a bemutatásukat. Vannak 
válaszok. Szerintem vannak 
válaszok, de ha még 27 évet 
várunk arra, hogy az iskolai 
szeg regációról beszélgessünk, 
és Brüsszeltől várjuk a segít-
séget, nem fog semmi meg vál-
tozni. Szerintem, ha a komoly 
oktatáspolitikusok leülnének, 
és belátnák, hogy a szabad is-
kolaválasztás és a szegregáció 
együtt jár, és valami egészen 
mást kell kitalálni. 

Azt gondolom, hogy egészen más stílusban kellene elkezdeni beszélni. Egyetértek 
a fejezet más szerzőivel, hogy van helyzet, amikor nyomást kell gyakorolni, de 
szerintem inkább a megértést kellene elősegíteni, szerintem az emberek nem  
rosszak. Nemcsak a nyomásból értenek, van lelkük, azt gondolom, hogy meg-
győzhetők, ezek a képek mindenkinek megmutathatók, elmagyarázható nekik, 
hogy ha nem változtatunk, akkor 2050-re őrületesen nagy baj lesz. Tehát, ha 
szeretni nem tudnak, legalább féljenek. Merthogy nem lesz a korfa közepén 
senki, aki dolgozzon, hiszen 0 és 3 éves kor között minden eldől. Mindazokról  
a gyerekekről szó van, akiket a képeken felvillantottam, körülbelül 300 településről 
van szó, azért nem írtam településneveket, mert tulajdonképpen mindegy. 

Szerintem nagyon nagy baj van, de vagyunk elegen, akik gondolkozunk, sze-
rintem az integrációnak egy nagyon komoly formája az, amikor elindulunk  
és bemegyünk a szegények közé, és úgy megyünk be, ahogy be kell menni egy 
ilyen közösségbe, sokunknak. Azután pedig, hogy a példánk ragad vagy nem 
ragad, az azt gondolom, egy kicsit rajtunk is múlik. 
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Szerencsés helyzetben vagyok, mert a fejezetben szereplő tanulmányok között 
olyan álláspontok vannak, amelyekre építeni tudok, a szerzők több olyan félre-
értést eloszlattak már, amivel én is sokszor hadakozok. Mellár Tamás elemzi azt 
a félreértést, hogy a gazdasági növekedés önmagában csökkenti a szegénységet. 
Ez egy nagyon fontos félreértés, sokan gondolják még mindig így. Udvarhelyi 
Tessza foglalkozott azzal a szintén közkeletű félreértéssel, miszerint a szegénység 
csökkenése össztársadalmi szinten várható a jótékonyságtól. Nem várható. 
Vecsei Miklós is leír néhány félreértést, például azt, hogy a magyar társadalom 
úgymond nem áll készen a szegénység csökkentésére. Ez valóban félreértés, 
van nak adatok, amelyek szerint a magyar társadalom többsége támogatná ezt, 
úgy gondolja, hogy egyrészt túl nagy a szegénység, másrészt hogy az államnak 
többet kellene tennie a szegénység enyhítéséért, sőt a magyar társadalom relatív 
többsége azt is gondolja, hogy szívesen fizetne több adót azért, hogy csökkenjen 
a szegénység. Erről tehát vannak adatok. 

Úgy gondolom, hogy ezzel összefüggésben az is félreértés, hogy lehetne az 
állam megkerülésével csökkenteni a szegénységet. Nyilván, hogy miközben az 
államunk nem teljesíti az alapvető kötelességeit, például a szegénység enyhítésével 
kapcsolatban, elkerülhetetlen, hogy állampolgárként vagy emberként megtegyük 
azt, amit meg tudunk tenni. Helyben, a szomszédunkkal, kis közösségünkben, 
érdekvédelem vagy akár jótékonyság útján. Elég egyértelműek a történeti vagy 
összehasonlító politikatudomány eredményei, miszerint az, hogy mekkora egy  
országban a szegénység, összességében azon múlik, hogy a vizsgált idő sza kot  
megelőzően milyen társadalompolitikai intézkedéseket hoztak. Tehát Magyar-
országon, mint ahogy minden kapitalista osztálytársadalomban vagy minden  
modern társadalomban, vagy az állam fogja csökkenteni a jövedelmi egyen lőt-
lenségeket vagy senki. És ebből következik az is, hogy kiemelkedően fontos, mit 
csinál az állam, és mire költi az erőforrásokat.

12 Szociálpolitikus, az ELTE TáTK adjunktusa.

MISETICS BÁLINT:12 HAJLÉKTALANSÁG, KILAKOLTATÁSOK  
ÉS A LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG MAGYARORSZÁGON
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Az a dokumentum, amely az apropóját adja a mostani fejezetnek, egyebek mellett 
azt a célt is kitűzi, hogy 2030-ig legyen mindenkinek megfelelő, biztonságos és 
megfizethető lakhatása, illetve hozzáférjen az alapvető szolgáltatásokhoz is. Ez 
más néven tulajdonképpen a lakhatáshoz való jog biztosítását jelentené. Ezt 
mondta ki már 1966-ban az ENSZ tekintélyével és a nemzetközi jog erejével 
a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 
amelyhez egyébként Magyarország már a 70-es években csatlakozott. Ebben 
egyrészt a részes államok, így Magyarország is elismerte mindenki jogát a meg-
felelő életszínvonalhoz, ideértve a lakhatást is, és kötelezőnek ismerték el ma-
guk ra nézve azt a vállalást, hogy a rendelkezésre álló valamennyi erőforrás 
igénybevételével fokozatosan biztosítják ezeket a jogokat, ezeknek a jogoknak  
a teljes gyakorlását.13 
Azt gondolom, ebből az következik, hogy a lakhatáshoz való jog, vagy ha tetszik, 
akkor az ENSZ fenntartható fejlődési céljai tekintetében egyrészt az államnak 
csökkentenie kell a lakhatási szegénységet és a hajléktalanságot. Ehhez megfelelő 
társadalompolitikai intézkedéseket kell hoznia, rendelkezésre kell bocsátania a 
szükséges erőforrásokat, és mindamellett, hogy fokozatosan csökkenti a lakhatási 
szegénységet és a hajléktalanságot, valamilyen emberhez méltó minimumot 
azonnal és mindenki számára biztosítani kell. 

Az, hogy az emberhez méltó minimum ma nincs biztosítva Magyarországon, 
azt gondolom, hogy Udvarhelyi Tessza, illetve különösen Vecsei Miklós írásából 
mindenki számára kiderülhetett. Ma Magyarországon tízezrek élnek, a szónak a 
legszűkebb értelmében vett hajléktalanságban, tehát utcán, aluljáróban, túlzsúfolt 
éjjeli menedékhelyen, vagy átmeneti szálláson, saját maguk építette kunyhóban 
és így tovább. 

13  „…elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvonalára, ideértve  
a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakhatást […] a rendelkezésre álló valamennyi erőforrás 
igénybevételével, minden megfelelő eszközzel, ideértve különösen a jogszabályi intézkedéseket, 
fokozatosan biztosítja az Egyezségokmányban elismert jogok teljes gyakorlását”
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Egy adott pillanatban azok, akik egy év alatt megtapasztalják a hajléktalanságot 
a szónak ebben a szűk értelmében, sokkal többen vannak. Nézzük a fenti ábra 
adatait a kilakoltatásokról. Ez azért is fontos dolog, mert a lakhatási szegénységet 
sok minden befolyásolhatja. Például azok a világgazdasági folyamatok, ame-
lyek ről Mellár Tamás beszélt. A kilakoltatás az egyik legközvetlenebb tényező 
a hajléktalanná válásban. Magyarországon ráadásul jelenleg mindenféle el he- 
 lyezés biztosítása nélkül végrehajtható gyermekes családok esetében is, szem-
ben egyébként azzal, ahogyan ez a rendszerváltás előtt szabályozva volt, sőt 
szemben azzal, ahogy az az egyébiránt nem a társadalmi igazságosságáról ismert 
Horthy-korszakban szabályozva volt. A kilakoltatás egy állami aktus, tehát 
leszögezhetjük, hogy legnagyobbrészt az állam felelőssége, és különösen az állam 
felelőssége akkor, amikor az önkormányzati lakásállományról beszélünk, ahol 
nemcsak a végrehajtó vagy a végrehajtást kikényszerítő az állam, hanem maga 
a végrehajtást kérő tulajdonos is egyben. Azt látjuk a fenti ábrán, hogy az elmúlt 
másfél évtizedben, miközben egyébként az önkormányzati lakásállomány tovább 
csökkent, a kilakoltatások gyakorisága mintegy 2,5-szeresére nőtt. Tehát jóval 
kevesebb lakásból 2,5-szer olyan gyakran lakoltatnak ki családokat, embereket 
az önkormányzatok az adófizetők pénzéből. Ha megnézzük, 1200-nál járt 
2015-ben a kilakoltatások száma. Egyébként ennek a nagy része nem önkényes 
lakásfoglalás miatt, hanem hátralékok miatt történik.



56

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy 2003 óta nem lehet Magyarországon december 1. 
és március 1. között kilakoltatni embereket, akkor azt kapjuk, hogy 3-4 háztartást, 
3-4 családot lakoltatnak ki a statisztikai átlag szerint minden nap Magyarországon. 
Tehát ma is, mégpedig csak az önkormányzati lakásállományból, ami az 
összes lakásnak mindössze legfeljebb 2,5 százaléka. Azt látjuk, hogy különösen 
sokatmondó ez a gyors növekedés 2010 óta, és nem annyira arról van szó, hogy itt 
valami jóhiszemű tévedésben van a politikai uralkodó osztály, amit itt a fejezetben 
másutt eufemizálva döntéshozóknak neveznek, és nem is arról van szó, hogy nem 
lehet tudni, mit kellene csinálni. Az például elég egyértelmű, hogy ha nem akarjuk, 
hogy emberek hajléktalanok legyenek, akkor ne tegyük őket hajléktalanná. És 
ma a napi statisztikai átlag szerint az állam olyan bírósági határozatok alapján, 
amelyeket egyébként sem a rendszerváltás előtt, sem a Horthy-korszakban nem 
lehetett volna így meghozni, és amelynek a tetején az áll, hogy „Magyarország 
nevében”, tehát a Tisztelt Olvasók nevében és az én nevemben, két-három 
családot, háztartást lakástalanná tett. Vegyük ezt kiindulópontnak. 

10%

5%

0

15%

20%

Előfordul lakhatáshoz kapcsolódó hátralék Súlyos lakhatási depriváció
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Nem megfelelően fűtött lakásban él

Menjünk egy kicsit messzebb, mert nyilván nemcsak a kilakoltatás, és nemcsak 
a hajléktalanság az, ami probléma. Szél Bernadett képviselő említ összehasonlító 
adatokat, én itt a nem megfelelően fűtött lakásban élő emberek arányát, azoknak 
az arányát gyűjtöttem össze, akiknek a háztartásában előfordult az előző évben 
lakhatáshoz kapcsolódó hátralék, illetve a súlyos lakhatási deprivációban élőknek 
az arányát gyűjtöttem ki. Súlyos lakhatási deprivációról akkor beszélhetünk, 
amikor túlzsúfolt a lakás, és ezen kívül még sötét, vagy beázik, vagy nincs WC.
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A piros oszlopok a magyar adatok, és azt látjuk, hogy bármelyik megnyilvánulá-
sát nézzük a lakásszegénységnek, a magyar értékek nemcsak az Európai Unió át-
lagánál jóval magasabbak, hanem a hozzánk hasonló gazdasági fejlettségű olyan 
országokénál is jóval magasabbak, mint mondjuk Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia vagy Szlovénia. A különbség esetenként kétszeres, háromszoros. 
Már ez megalapozhatja azt a gyanúnkat, hogy a magyar állam még annyira se 
jól fordította az erőforrásait a lakásszegénység enyhítésére, mint mondjuk az 
említett négy hasonló földrajzi helyzetű ország. Fel kell azt is idéznünk, hogy az 
ENSZ-dokumentumban az erőforrások rendelkezésre bocsátásáról van szó. 
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Volt olyan időszak, amikor a magyar állam viszonylag sokat költött a lakhatásra. 
Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy GDP-arányosan 2000 és 2006 között a GDP 
körülbelül 1 százalékából a GDP 3 százalékára növekedtek az államnak a la kás - 
ügyi kiadásai. Ez akár egy pozitívum is lehetett volna, csakhogy ennek a növe-
kedésnek legnagyobbrészt az volt az oka, hogy a 2002-es választások előtt be-
vezetett, elsősorban a felső rétegeknek kedvező forinthitel kamattámogatások 
ennyire megterhelték a költségvetést. Ezért van az, hogy a lakáshitelek támogatása 
milliárdban kifejezve ilyen szorosan követi az összes lakásügyi kiadás alakulását, 
szemben például az alacsony jövedelműeknek hozzáférhető lakásfenntartási 
támogatással, ami viszont elenyésző összeg.
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Tehát a magyar állam részéről itt a lakáshitelekhez kapcsolódó személyi jöve-
delemadó-kedvezményre, kamattámogatásra és kiegészítő kamattámogatásra 
kell gondolni. Ebben a tíz évben az állam elköltött ezer milliárd forintot úgy, 
hogy annak körülbelül a kétharmada a felső, leggazdagabb 20 százalékhoz jutott. 
Ha csak az adókedvezményt nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy a jövedelmek 
szerint rendezett különböző társadalmi csoportok közül minél több jövedelme 
volt valakinek, annál több adókedvezményt kapott lakásügyben, és egyébként, 
a fekete vonal az ábrán azt mutatja, hogy milyen arányban kaptak a különböző 
jövedelmi csoportok az adókedvezményből. Azt látjuk, hogy a gazdagok sokkal 
nagyobb arányban és átlagosan sokkal nagyobb támogatást kaptak. Erre ment el 
tehát ezer milliárd forint úgy, hogy az alacsony jövedelműek lakásfenntartásának 
a támogatására körülbelül a tizedét költötte el a magyar állam. 
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A vizsgált korszakban a másik drága program a gázártámogatás volt. Annak 
kezdetben egy olyan konstrukciója volt, amely azt eredményezte, hogy a jöve-
delmi tizedekben meghatározott legszegényebb 10 százalék átlagosan 12 ezer 
forint alat ti támogatást kapott, míg a leggazdagabb 10 százalék 18 ezret. Erre 
pe dig el költöttünk a rendszer átalakításáig 300 milliárd forintot. Tehát 300 mil-
liárd forintot költöttünk úgy el, hogy abból 1,5-szer annyit kapott a leggazda- 
gabb 10 szá zalék, mint a legszegényebb 10 százalék.

Mi történik ehhez képest azóta, és különösen mi történik 2010 óta a szegénye - 
ket, alacsony jövedelműeket támogató programokkal? Az egyik ilyen fontos 
program az adósságcsökkentési támogatás volt, pontosabban adósságkezelési 
szolgáltatás és egy ahhoz kapcsolódó támogatás. 
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Itt látható, hogy a bevezetése után nem sokkal elkezdett növekedni a támo ga - 
tásban részesülők száma, majd 2010 után ez a felére csökkent. Emellett az 
adós  ságcsökkentést működtető önkormányzatok száma is elkezdett csökkenni 
2014-ig, 2015-re már azért nincs adat, mert közben ezt a támogatást úgy, ahogy 
van, kivette a szociális törvényből a kormányzat az országos lakásfenntartási 
támogatással együtt.

Még egy kicsit időzzünk el a forrásoknál, mert itt nagyon sok mindent lehetne 
összehasonlítani. Eddig a gazdagoknak és a kevésbé gazdagoknak járó állami 
lakástámogatásokat hasonlítottam össze, de azt is érdemes lenne megvizsgálni, 
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hogy az egykulcsos adó bevezetésével és az adójóváírás kivezetésével a magyar 
állam úgy adott ajándékba százmilliárdokat a leggazdagabb 10-20 százaléknak, 
hogy közben a tartós munkanélküliek 28 200 Ft-ot kapnak egy hónapban. Tehát 
a magyar állam kevesebbet ad egy tartós munkanélkülinek egy hónapra, hogy 
megéljen belőle, mint amit én kaptam az Ökopolisz Alapítványtól egy 15 perces 
előadás megtartásáért, aminek a szerkesztett változata olvasható az SDG 1. 
fejezetben, és nem azért, mert az Ökopolisz túlfizeti az előadókat. Másfél óra vs. 
egy hónap. 

Tehát körülbelül itt tartunk most, és végezzünk el még néhány összehasonlítást. 
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Menekültügyi kormánypropaganda, vagy ha tetszik, kormányzati kommunikáció 
szemben a megszüntetett adósságkezelési szolgáltatással 2010-ben és 2014-ben.
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Vagy idegengyűlölő uszítás, ez csak fél évig, 2016 márciusától októberéig zaj-
lott, tehát fél évről beszélünk, szemben több tízezer hajléktalan embernek az 
ellátása egy egész évben. Körülbelül mondjuk 130 százalékát annak, mint amit 
több tízezer hajléktalan ember egész éves ellátására fordít a magyar állam, fél év  
alatt sikerült kiszórnia az ablakon annak érdekében, hogy a magyar néppel meg-
gyűlöltessék a színes bőrűeket. 

30

25

20

15

10

5

0
Megbízott (offshore) vállalatok 

becsült éves haszna a  
„letelepedési kövényeken”

Megszüntetett  
lakásfenntartási 

támogatás (2014)

Hajléktalanellátás 
(intézményi normatíva, 2016)

Megszüntetett 
adósságkezelési szolgáltatás 

(2010)

35

De lehetne mást is mondani, például az ún. letelepedési kötvényeken becslések 
szerint a megbízott offshore vállalatok évente nagyjából 30-35 milliárd forintot 
nyernek, konzervatív becsléssel. Ehhez képest a megszüntetett lakásfenntartási 
támogatás, hajléktalanellátás, megszüntetett adósságkezelési szolgáltatás, ha ösz-
szeraknánk a három oszlopot, akkor sem biztos, hogy elérné ezt a kiadási szintet.
 
Mindezeket azért hangsúlyozom, mert attól, hogy az ENSZ Közgyűlése elfogad 
egy dokumentumot, nyilván nem fog semmi változni, sajnos. Attól, hogy minden 
részes állam elismeri a megfelelő életszínvonalhoz való jogot, ideértve a lakhatást 
is, ahogyan azt már kimondták 1966-ban, amihez röviddel utána Magyarország 
is csatlakozott, még nem lett senkinek hol laknia. 
Én azt gondolom, hogy attól se lesz igazságosabb összességében egy társadalom 
vagy egyenlőbb, hogy ki-ki a maga tájékán megteszi, amit egyébként nem is 
annyira állampolgárként, hanem emberként és felebarátként meg kell tennie. Ez 
fontos, de nem elég. 
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Ahhoz, hogy mindezek a ráfordítási arányok megváltozzanak, az kell (sajnos, de 
jó lenne, ha nem ez kellene), hogy rákényszerítsük a politikai uralkodó osztályt, 
hogy ezeket a döntéseket meghozza, vagy pedig olyan politikai uralkodó osztályt 
kell hatalomra juttatni, akiket nem kell rákényszeríteni arra, hogy ezeket az 
intézkedéseket meghozzák. Amire tehát ki szerettem volna futtatni ezt a gon-
dolatmenetet, az az, hogy nemcsak arról van szó, milyen nagy probléma a sze-
génység, a lakásszegénység és a hajléktalanság, hanem hogy indokolatlanul ilyen 
nagy probléma ma Magyarországon a lakásszegénység és a hajléktalanság. Ez 
nem egy szegény ország, ez nem egy háború vagy özönvíz sújtotta ország, ez egy 
aránylag gazdag ország, aminek nem az a baja, hogy a társadalom szegényellenes, 
nem az a baja, hogy nincs pénz, hanem az a baja, hogy a politikai uralkodó osztály 
csupán a szűk baráti társaságuk és ezenkívül legfeljebb a felső 1,5 millió szerencsés 
érdekeit képviseli rövid távon. Mert egyébként abban meg teljesen egyetértek 
Vecsei Miklóssal, hogy ebből már középtávon is hatalmas baj lesz. 

És akkor nagyon röviden a megoldásokról, mert az meg szinte magától érte-
tődő, hogy mi volna a feladat, tehát ez nem valami rejtélyes dolog, amihez fő-
hercegeknek kell a Nyugati aluljáróban térdelni. Halmokban állnak az egy be-
csengő szakpolitikai adatok a döntéshozók asztalán, de persze egy idő után nem 
állnak, mert gondolom, kidobják őket. 
a)  Először is egy országos lakásfenntartási támogatást kell bevezetni, mint aho-

gyan azt az európai jóléti államokban szokás. 
b)  Országos adósságkezelési szolgáltatást kell bevezetni. 
c)  Bővíteni kell a szociális bérlakáshálózatot, ami Magyarországon, ha csak  

a szociális bérlakásokat veszem, az összes lakás 1,5 százaléka, és ez szélső-
sé gesen alacsony arány európai viszonylatban, még egyébként kelet-európai 
viszonylatban is rendkívül alacsony arány. 

d)  Azonnal be kell tiltani a megfelelő elhelyezés nélküli kilakoltatásokat, esetleg 
első lépésben a gyermekes családok, betegek, idősek, mozgáskorlátozottak, 
várandós nők és hasonló helyzetben lévő emberek esetében, de mondjuk két 
év múlva mindenki esetében.

e)  Ezzel összefüggésben meg kell reformálni a hajléktalanellátást is, ami egyébként 
ezeknek a lakáspolitikai intézkedéseknek a következményeként válhatna 
arra alkalmassá, hogy ne a tartós utcai lét és a tartós, élősködőktől fertőzött 
tömegszálláson való elszállásolás közötti választást tudja csak felajánlani a leg-
szegényebb honfitársainknak. 
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Kérdésre adott válasz:14

Ha a válásokhoz kapcsolnánk a hajléktalanságot, akkor a válások és a haj lék- 
 talanság alakulásának együtt kellene járniuk. Mikor vált tömegessé Magyar or-
szágon a hajléktalanság? A rendszerváltás éveiben. A rendszerváltás éveiben  
a válások gyakorisága csökkent. Ugyanezt le tudnám vezetni az alkoholra vagy 
a kapcsolathiányra is, de az az igazság, hogy amíg valakinek van 28 200 Ft-ja, 
és abból él meg vagy nem él meg, 50  000 Ft a közmunkás minimálbér, lehet 
neki a legnagyobb társas hálója meg baráti hálója, ha az nem abban gondolkodik 
társadalompolitikailag, hogy mindenki költözzön oda a barátjának a kanapéjára, 
ő hajléktalan lesz, mert hogy ennyi a lakásár, és neki ennyi a jövedelme. És az 
a baj, hogy ennyire materialista, szegényeket büntető, jobboldali hegemón kör-
nyezetben, amikor valaki egy nagy presztízsű szeretetszolgálat vezetője, és azt 
hangoztatja, hogy itt igazából a szegényeknek össze kell szedniük magukat, az 
letagadja az osztályelnyomást. 

A másik kérdés, én úgy látom, hogy hihetetlen mennyiségű kilakoltatás történik. 
Ha lenne bármi szándék az önkormányzat részéről, hogy ne legyen kilakoltatás, 
akkor elkerülhető lenne. Tehát az önkormányzatok a lakásgazdálkodást nem-
ritkán a szegények kerületből való kiszorítására használják, vagy pedig a helyi erős 
párttal összefonódó vállalkozói maffia érdeke kiszolgálásának. Fel lehet újítani 
sok lakást, ahol van pénz, így lehet kiszámlázni a kétszeresét, így a lakás is felújul, 
mi is jól jártunk. A legtöbb településen az nem szempont az önkormányzatnak, 
hogy ne lakoltasson ki senkit például elhelyezés nélkül.
 
És amire konkrétabban rákérdezett a hozzászóló, a családsegítő központ be-
vonása például egy jó dolog, annak biztosítása, hogy a kilakoltatásokba legyen 
be leszólása azoknak a hatóságoknak, amelyeknek a gyermekek védelme lenne  
a feladata, de ehelyett azt csinálják, hogy a kilakoltatás által fenyegetett csalá-
dokat még azzal is megfenyegetik, hogy ha kilakoltatják őket, akkor erőszakkal 
állami gondozásba veszik a gyerekeiket, ez emberi jogi ellenes, az bizonyos. 
Illetve lehetne jó dolog az adósságrendezési szolgáltatás is, azonban itt is a rész-
le tekben rejlik az ördög, mert a legtöbb kerület Budapesten úgy határozza meg  
 
 
14  Sajnálatos módon a kérdés hangfelvétele annyira rossz minőségű volt, hogy nem tudtuk 

lejegyezni.
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az adósságrendezési szolgáltatást, hogy a legrászorultabbak abba nem férnek 
bele. Én a zuglói önkormányzat pénzügyi ellátási alapító koncepciójának a 
kidolgozásában részt vettem, és azt tudom mondani, hogy ott jó gyakorlat 
alakult ki az adósságrendezéssel és a kilakoltatás megelőzésével kapcsolatban. 
Például gyermekes családot nem lehet elhelyezés nélkül kilakoltatni, ezt több 
helyi rendeletbe is beépítették. 
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15 

Kicsit más oldalról fogom megközelíteni a témát, mivel jómagam a szegénység 
szűkebb értelemben vett témájával keveset foglalkoztam. A Szövetség az Élő 
Tiszáért Egyesületnél fenntartható gazdaságfejlesztési modellekkel foglalkozunk, 
illetőleg ezek elterjesztésével, elsősorban a Tisza mentén. Keressük azokat a jó 
példákat, amelyeket máshol is lehet hasznosítani. A szegénységgel kapcsolatban 
megoldási javaslatokat szeretnék bemutatni. Nem segélyközpontú, hanem egy 
helyi gazdaságfejlesztés-központú megoldási javaslatot szeretnék fölvázolni. 

Annál is inkább szükség van az ilyen megközelítésekre, mert láthatóan – ahogy  
a fejezet előző tanulmányaiból is kiderül – a nagypolitikához nehezen jut el  
legelesettebbek hangja. Viszont nagyon sok közösséggel találkoztunk a gyakor-
latban, akik válságos helyzetükben saját kezükbe veszik a sorsukat, afféle Münch-
hausen báróként saját magukat próbálják a hajuknál fogva kihúzni a mocsárból. 

A helyi, közösségi gaz da  ság fej-
lesztési törek vé sek olyan tu da tos  
beavat kozások a helyi gaz da ság  
szerkezetébe, ame lyek a fenntart-
ható helyi fejlő dést szolgálják. Az 
ott élők jó lé té nek megteremtését 
céloz zák, ami optimális eset ben a 
he lyi erőforrások, töb bek kö zött 
a természeti erő for rá sok gya ra pí-
tásával is együtt jár hat. Értelem-
szerűen ez a tevékeny ség a helyi, 

belső erőforrásokra épít, és optimális esetben a közösség tagjaitól indul, vagy 
olyan külső ráhatásra, amely a helyi kezdeményezéseket tudja mobilizálni. Utóbbi 
esetben együttműködnek a külső ösztönzők, segítők, illetve a belső aktorok. 

15 Közgazdász, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnöke.

KAJNER PÉTER:15 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉ-
SEK SZEREPE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK PROBLÉMÁINAK ENYHÍTÉSÉBEN
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A helyi gazdaságfejlesztés lé nye-
ges eleme, hogy autonóm, hely-
hez illő megoldásokat ke resnek, 
ame lyek léptékükben és hatá suk- 
 ban illeszkednek az adott helyhez. 
Nevezik ezt meg felelő tech no ló  - 
giának is – egy szerű és nem 
költséges, de a célnak megfelelő 
módszereket válasz ta nak. Például 
építkezés nél, ha ren delkezésre áll 
hely ben az agyag, akkor a vá lyo-
got, vagy a szalma szi getelést, ame lyek többek között ökológiai szempontból is 
előnyösebbek lehetnek más drága, iparosított technológiáknál.

Fontos, hogy a helyi gazdaságfejlesztést a közösség ellenőrzése alatt tartsa, de 
együtt kell működni a helyi önkormányzattal is annak érdekében, hogy egy-egy 
ilyen kezdeményezés jó mederben maradjon. 

A helyi közösségfejlesztési kezdeményezések tényleges (pl. termelői) vagy vir-
tuális helyi piac (pl. szívességbank) szervezését is fel kell vállalják a gazdasági 
értékteremtés céljából. Lényeges ugyanakkor, hogy a gazdasági célok mellett 
társadalmi, közösségi célokat is el kell lássanak. Fontos elemük a társadalmi in-
no váció. Gazdasági formájukat tekintve jellemzően valamilyen közösségi vállal-
kozás formájában valósulnak meg.
 
A továbbiakban főleg vidéki ösz - 
sze függéseket, illetve pél dá kat fo- 
gok bemutatni, ugyan akkor azt  
gondolom, hogy ezek az elvek vá- 
rosi környezetben is működhet-
nek. A hasonló, vá rosi kezdemé-
nye zé seknél má sok ugyan az alap- 
erőforrások, a környezet, de a lo - 
gikának ugyanannak kellene len-
nie, hogy a közösség érdekeit 
szolgálja a kezdeményezés.
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Paradox módon a vidék növekvő mértékű leszakadásának bizonyos értelemben 
„hasznai” is lehetnek. A kilátástalanság rászoríthatja a közösséget arra, hogy 
számbavegye belső erőforrásait, és a külső kényszerpályák helyett egy sajátos, 
helyben gyökerező fejlődési pályát kezdeményezzen. 

A helyi, közösségi gazdaságfejlesztés számos további haszonnal járhat. Helyi vál - 
lalkozói tevékenységet generál, ami megvalósulhat mondjuk egy önkor mány - 
zati vállalkozás képében is. Természetesen ezek a kezdeményezések mun ka - 
lehetőséget is teremtenek. Mozgósítják a helyi közösségeket, bővítik az együtt - 
működési hálót, tehát a szolidaritásnak, illetve a közösségi együtt működésnek 
a hálózatát újraélesztik vagy fejlesztik. Erősítik a helyi identitást – a leg több  - 
jük azzal indul, hogy felméri a belső értékeket. Pusztán már attól, hogy elkez-
denek az emberek arról beszélni, hogy például a határban milyen ter mészeti 
értékek vannak, vagy a fejekben mekkora gazdálkodási tudás rej lik, vagy 
milyen tradicionális helyi élelmiszereket ismernek, az önmagában bein dít 
egy fajta gondolkodást. Az emberek kihúzzák magukat tőle: jó-jó, szegé nyek 
vagyunk, de fontos értékeink is vannak, amelyekre büszkék lehetünk, ame-
lyek re építhetünk. A vidéki térségekben elinduló, döntően mezőgazdasággal 
összefüggő helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek, mivel városi közösségekkel 
is összekapcsolódhatnak, javíthatják a város és vidék közötti kapcsolatokat. 

Népességváltozás 
mértéke (%)

    15  fölött
      0-   15
  -15-     0
  -30- -15
  -30  fölött

map.mfgi.hu/naterForrás: Tagai, 2015.

A magyarországi járások népesség-
változása 2011 és 2051 között
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A fejezet más írásai is utaltak már arra, hogy az elöregedés, illetve az elvándorlás 
milyen mértékben sújtja a vidéket. Vecsei Miklós arra utalt, hogy itt 2050-re 
óriási bajok lesznek. Többek között a fenti ábrán látható modell eredmény is ezt 
támasztja alá. 

Ezt az előrebecslést az MTA KRTK Intézet készítette a Nemzeti Alkalmazkodási 
Térinformatikai Rendszer számára. Azt vették számba, hogy az elöregedés, 
illet ve az elvándorlás folyamata hogyan befolyásolják a népességváltozást a ha - 
zai térségekben. Azt látjuk, hogy 2011 és 2051 között, e modell eredményei 
sze rint az ország járásainak többsége „sötétkékre vált”, ami azt jelenti, hogy 30 
százalék fölötti népességvesztést fog elszenvedni. (A világosabb kék kisebb né-
pességcsökkenést jelez.) A népességfogyási trendtől gyakorlatilag csak a 15 szá- 
 zalék fölötti növekedéssel jellemzett budapesti agglomeráció, illetve néhány 
narancssárga színű térség tér el, ahol szintén a jobb piaci helyzet, a nyugati kap-
csolatok okán, vagy éppen egy nagy autógyár munkalehetőségei miatt akár 
népességnövekedésre is sor kerülhet. De maga ez a modell eredmény ösz-
szességében hihetetlenül nyomasztó. Azt is jelenti, hogy fizikailag lesz szűkében 
az emberi munkaerő ahhoz, hogy bizonyos munkákat ellássanak.

Agrártámogatások eloszlása 2015
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   200 fő alatt: a települések 13%-a,  
(˃400), a lakosság 5%-a

  60 település a megszűnés határán

  Vizsgált települések
  200 fő alatti települések

Települések a lét határán

Fontos kérdés, hogy milyen gazdasági lehetőségeket tudnak kihasználni a helyi, 
mondjuk mezőgazdasági vagy vidékgazdasági vállalkozások. Egy jellemző ada-
tot ragadtam most ki a lehetségesek közül. Ez az agrártámogatások eloszlása 
2015- ben. Azt látjuk, hogy a felső 10 százalék, tehát akik a legtöbbet kapnak 
ebből a támogatási rendszerből, a 76 százalékát viszi el az összes támogatásnak. 
A legalsó decilis, akiknek leginkább szüksége lenne rá, 0,18 százalékát kapja az 
összegeknek. A felső decilis az elmúlt években 70 és 80 százalék között vitte el a tá-
mogatásokat. Nyilván a lista élén a nevek változnak, de maga az arány sajnos nem. 

A másik grafikonon, a jobb alsó sarokban azt látjuk, hogy a mezőgazdasági 
tevékenységet folytató egyéni gazdaságok száma 2000 és 2013 között gyakorlatilag 
megfeleződött. Természetesen ezt nem önmagában a támogatásokhoz való hoz-
záférés nehézsége okozta, de e tényező is jelentősen hozzájárult. Ez azért óriási 
probléma, mert ezek fajlagosan több embert tudnak foglalkoztatni, mint a nagy-
üzemek, ezeknél nagyobb az esély arra, hogy mondjuk családtagok vagy más 
helybeliek be tudjanak kapcsolódni munkaintenzív tevékenységekbe. Az egyé ni 
gazdaságok számának zuhanása azt is jelenti, hogy a mezőgazdasági ak ti vitás  
és az erre építhető tevékenységek egyre kisebb szerepet játszanak a vidéki térsé-
gek közösségeinek életében.

Forrás: Települések a lét határán (KSH, 2014)
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Jól kirajzolódnak bizonyos válságtérségek is az országban. Ez az ábra megint csak 
egy kiragadott példa a vészcsengők közül. A KSH 2014-es összesítése szerint 
településeink 13 százaléka van már 200 fő alatt, és ebből 60 esetében olyan jelek 
azonosíthatók, melyek alapján a település a megszűnés felé tart. Többek között 
ezek azok a települések, ahonnan a kezdeményezőképesség, a valódi gazdasági 
erő, a fiatalok gyakorlatilag már eltűntek, és önerejükből nem valószínű, hogy ki 
tudnak lábalni a gödörből, ahová jutottak. 

Ahhoz, hogy a helyi gazda ság-
fejlesztést el tudjuk indítani, bel-
ső erőforrások szükségesek, ame-
lyekre lehet alapozni. Ezek nek 
a legtöbb kiszolgáltatott, ne héz 
hely zetbe sodródott vidéki te le- 
pülés, közösség híján van. A föld - 
árak miatt ma földhöz jut ni szinte 
lehetetlen, hogy ha valaki egy 
induló gazdaságot szeretne akár 
önkormányzatként, akár magángazdálkodóként. Viszont az állam az elmúlt egy-
másfél évben a tartalék földjeit javarészt eladta. Ezzel minimálisra csökkentette 
annak a lehetőségét, hogy mondjuk induló közösségi vállalkozásokat segítsen 
kedvezményes földtulajdonnal vagy bérleti lehetőséggel, akár szociális alapon. 
A földhöz jutás tehát egy hatalmas kérdőjel az induló, mezőgazdálkodási célú 
közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések számára. Ahol valami megy 
előre, azt látjuk, hogy a nagyüzemekhez képest zsebkendőnyi területeken küz-
denek ezek a kezdeményezések. 

A helyi fenntartható vízgazdálkodás lehetősége sem magától értetődő a helyi 
közösségek számára. A vízgazdálkodás irányítása centralizált, az ivóvízellátás, 
csatornázás koncentrált, a fejlesztések tőkeigényesek. Többek között a támogatási 
rendszerben a nagyok fent illusztrált „előnye”, valamint a bankrendszer alacsony 
kockázatvállalási hajlandósága miatt a tőkeellátás sem megoldható sok esetben. 
Mindezek mellett, különösen az elmúlt években felgyorsult az államigazgatás 
centralizációja, ami együtt jár azzal is, hogy a közhatalom egyre kevésbé 
átlátható és ellenőrizhető. Úgy érzékelhető, hogy a központi hatalom fellép azzal 
az igénnyel, hogy lehetőség szerint a lehető legtöbb társadalmi és gazdasági 
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folyamatot irányítsa közvetlen 
vagy közvetett eszközökkel. Mi-
nél nagyobbra nő egy helyi gaz-
dasági kezdeményezés, a kö zös-
ségi ellenőrzést annál kevésbé 
le het megvalósítani.

Vannak azonban olyan kezde-
mé nyezések, amelyek még ezen 
tendenciák ellenére is meg pró-
bál koznak kitörni a helyzetük ből 
a minimális helyi erőforrásaikra 
építve. Ilyenekkel foglalkoztam az elmúlt években, és a kollégáimmal számos jó 
példát találtunk. Nagyon sok ezek közül önkormányzati kezdeményezésre indul. 
A fenti ábrán, mintegy illusztrációként, a Panyolai Szatmári Ízek Háza Szociális 
Szövetkezet egyik prémium termékét látjuk. Ez azért érdekes, mert a helyi, 
száz százalékban gyümölcsből, mindenféle segédanyag nélkül, hagyományos 
módszerrel készülő szilvalekvár Szatmárban „a lekvár” – azaz teljesen minden-
napi. A boltokba kerülve viszont ez egyfajta luxusterméknek számít már.

Rozsályról bizonyára so kan hal - 
lottak, 800 lelkes tele pülés a ke - 
leti határnál. Itt is gyakorlatilag 
a helyi erő for rá sokra építettek, 
azonban némileg különleges 
helyzetben voltak. Az önkor-
mány zat még a 90-es évek ele-
jén 90 hektár földhöz ju tott.  
Tehát viszonylag jó helyzetből 
indultak, de ezt ki is tudták 
használni. Megszervezték a sa - 
ját közösségi gazdálko dá su kat,  
ösztönözték a saját kertek mű-

ve l ését, szociális tűzifaprogramot indítottak. Az az elvük, hogy aki tisztességesen 
dolgozik, az részesülhet ezekből a közösségi szolgáltatásokból. Közösségi fürdőt, 
mosókonyhát hoztak létre, ilyen formában is tudják támogatni az önkormányzat 
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eszközeivel azokat, akik erre 
rászorulnak. Elin dí tot ták az 
Adj egy méter esélyt a helyinek 
programot is, amelynek ke-
re tében a helyi gazdálkodók 
ter mékei megjelenhetnek a 
he lyi boltban.

Markóc egy 70 fős tele pü lés 
a horvát határ közelében. Itt 
a polgár mes ter a fenn tart ha-
tóság, illetve a gyü möl csé szet iránt elkötelezett Lantos Tamás. Az ő kezde mé-
nyezésére hozta létre az önkormányzat ezt a csemetekertet. Ingyenes cse me-
teosztással a helyieket rávette arra, hogy gyümölcsfák ültetésével fektessenek be 
a jövőjükbe. Nemrégiben in dult el egy közösségi gyümölcsfeldolgozó, amelybe  
a saját termékeket is be lehet vinni. A közmunkaprogramot a polgármester olyan 
irányba „térítette el”, hogy a köz munkába beleszámította azt is, hogy ha vala-
ki a saját gazdaságát csino sítgatta. Azon az elven tette ezt, hogy az önálló gaz-
dálkodás rutinjának meg teremtése, fenntartása a közösségnek is értéket jelent. 
Tehát a he lyi önellátást ilyen formában is tudta ösztönözni, és ezzel sokan éltek 
is. A köz munka jelentős ré szét a gyümölcsészet fel len dí té sére használta, pél dá ul  
a tele pü lés minden köz  te rületét be ültették gyü mölcs fával. Mind ezzel az or mán-
sá gi gyümölcsész tradíció ra építve a gaz da sági haszon vé teleket is meg alapozza.

Nagyon izgalmas és ered-
mé nyes példa a tiszaadonyi, 
amely 1999-ben indult – a 
kép bal szélén látható Laka-
tos József polgármester kez-
deményezésére, aki azóta 
is polgármester. Itt három 
al programot működtetnek. 
A te lepülésen hosszú, év-
szá  za dos hagyománya van a  
kecs ke tartásnak, erre építve  
az ön kormányzat vá sá rol ta  
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meg az első települési közös kecskeállományt. Vásároltak továbbá 2,2 hek - 
tár föl det, valamint két istállóépületet. Itt elindítottak egy önkormányzati vál-
lal kozást, de van ennek a programnak két olyan alprogramja, ami még ennél 
is izgalmasabb. Az egyik alprogram arra épül, hogy az önkormányzat rászo - 
 ruló családokhoz helyez ki kecskéket, akik ezeket szaporítják, fölnevelik.  
A takarmányt részben az önkormányzattól kapják a prog ramban részt vevők,  
a tejet pedig elfogyaszthatják, valamint a szaporulatot is. Gazdasági tevé keny-
séget végeznek, nem közvetlen pénzbeli vagy tej formájában megjelenő támo-
gatást kapnak; mégis értelmes munka révén tudnak segíteni a saját sorsukon. 
Ehhez az ön kor mányzat szakmai támo ga tást nyújt, például biztosítja az állat-
orvosi segítséget. Van egy 
olyan része ennek a prog ram-
nak, amely ben a piaci ter me-
lést is meg oldották, szin tén ki - 
helyezett kecs kékkel. Az ön kor - 
mányzati sajt feldolgozóban, a 
helyben ke let kező tejből mi nő-
ségi saj tot gyár tanak, ami nagy 
áruház láncoknál is kap ható.

Civil, illetve gazdálkodói kez-
de ményezésre indultak a ha -
zai, közösség által támo ga  tott 
mezőgazdasági kez de mé nye zé - 
sek. Itt az Ökotársulást sze ret-
ném kiemelni. Ennek ese té ben  
városi emberek kap cso lód tak  
be egy vidéki közösség, He-
ren csény életébe. A kezde mé - 
nyezők földet vásároltak a kö- 
zségben, a gazdaságot pedig 
részben maguk, részben pedig 
a helyi közösség tagjai által 
működtetik, művelik, és a gaz - 
dálkodásból jó minőségű élel-
miszerekhez jutnak. 
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Fontos megemlíteni a szociális farmokat, amelyek nagyon jó kezdeményezé-
sek, kifejezetten a leszakadó térségek önállósodását segíthetik. Maga a szociá lis 
farm elsősorban azt jelenti, hogy valamilyen szempontból hátrányos hely ze tű 
vagy sérült embereket a gazdálkodásba bevonás segítségével gyógyítanak vagy 
rehabilitálnak, esélyhez juttatnak. A zöld környezet, az értelmes munka jó hatással 
van a betegek vagy hátrányos helyzetűek életminőségére. Azért lényeges ez a 
megközelítés, mert az erőforrásaikat vesztett, elszegényedő vidéki közösségekben 
nem csupán munkahelyet kell teremteni, de a munkaképesség re ha bilitációjára 
is szükség van. A szociális farmok egyik jó példája BioSzent andrás, ahol 
megint csak a helyi pol gármester, Üveges Gábor a kezdeménye zés elindítója és  
motorja. Ők 6000 m2-rel kezdték, 
most 2,5 hektáron gazdál kod-
nak, és annyira felfuttatták a gaz-
dálkodást, hogy mára ők a tér - 
ség első szá mú ökogazda sága,  
saját fel dolgozóüzemük is van. 
A korábban látott ön kor mány-
zati modellekhez ha son lóan mű - 
ködnek: a köz mun ka ke  re té-
ben az ön kor mányzat kert jé-
ben dolgoznak, de a he lyi e ket 
ösztönzik saját kertjük mű ve lé-
sére is. 

A szociális farmokon vég zett munka egészséges em  berekre is jó hatással le het. 
Az oktatási célú kez  de ményezések se gít sé gével a gaz dálkodási tevékeny sé ge ket 
tudják városi gyerekek, felnőttek számára közel hoz ni, megtanítani. 

A szociális farmok zászlóshajója a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága, 
ahol szinte el sem lehet mondani, hogy hányféle tevékenységet végeznek. Ők 
au tis ta majorságként, betegek rehabilitációjának céljával indultak. Ma már az 
állat tartás, növénytermesztés mellett feldolgozóüzemük, éttermük, aszta los mű-
helyük is van. Közmunkások is dolgozhatnak a majorságukban, de többek között 
börtönviseltek is végezhetnek itt jóvátételi munkát, ami szintén a re ha bi litáció 
egy formája. 
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Összegzésképpen a kö-
zös ségi kez demé nyezések 
si kerének leg fon to sabb té-
nye zőit emeltem ki. Ezek 
a kezdeményezések álta-
lá ban egy-egy „helyi hős” 
em  berfeletti mun ká já ra 
é pül nek. Na gyon sok eset-
ben pedig azt lát  juk, hogy 
a le  szakadó térségekben 
az önkormányzatok az 
utol só olyan aktorok, ahol 
va la mi féle minimális gazdasági potenciál és innovációs képesség van. Így maga 
a polgármester válhat helyi hőssé, ha ehhez megvan az ambíciója és a kitartása. 

Ahhoz, hogy ezek a kö zös-
ségi kezdeményezések hosz-
szú távon is életképesek ma-
radjanak, arra van szükség, 
hogy a helyi közösség el - 
kö teleződjön irántuk (he-
lyi mobilizálás), külső ösz-
tön zést is kapjanak, vala-
mint a köz hatalom, a tá-
mo  gatási rendszer segítse, 
vagy legalább ne gátolja a 
mű ködésüket (hivatalos tá - 
mo gatás). E tényezők nél-
kül kérdéses ezek fenn ma-
radása. Szerencsére azok a  
pél dák, amelyeket itt be mu-
tattam, életképesek és fej-
lődőképesek is, még ha küz-
delmes is az útjuk. 
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Kérdésre adott válasz:16

A hosszú távú trendek azt mutatják, hogy Magyarországon 2050-re várhatóan  
8,5 millióan leszünk. Ha e trend szélesebb társadalmi hatásait nézzük, akkor 
várható, hogy valószínűleg lesznek olyan települések, amelyeket nem lehet 
megmenteni a kihalástól. A tanulmányomban hivatkozott KSH elemzés azt 
mutatja, hogy most körülbelül 60 olyan település van, ahol ha nem történik 
gyökeres fordulat, akkor elnéptelenednek. Mert már nincs iskola, nincs bolt, 
gyakorlatilag nincs olyan ember, akire a kitörést lehetne alapozni. Nagy kérdés, 
hogy mit tudunk ezzel kezdeni. A hazai települések több mint ezer év alatt 
alakultak ki ebben a formában. Nem pusztán arról van szó, hogy elöregedő 
korszerkezet alakult ki, hanem az is, hogy elvándorolnak a kistelepülésekről az 
emberek, tehát igazából a tájban élő ember tűnik el. 

Sajnos működik az erőforrás-szivattyú a vidékről a város felé. Láttuk, hogy 
a támogatásokhoz, tőkéhez, földhöz sok közösség nem fér hozzá, a helyi 
erőforrások feletti rendelkezést elveszítik. Az alapvető baj szerintem ez. A táj-
jal való együttélést, a tájnak a közösség általi kezelését lehetetleníti el a váro si a - 
sodás, illetve a koncentráció, ami minden szinten zajlik. Ezt tartom a legfőbb 
problémának. Az „csak” egy tünet, hogy települések szűnnek meg. Tehát igazából 
nem a településeket kellene megmenteni, hanem a tájjal való együttélést mint 
életformát feltámasztani. 

16  Sajnálatos módon a kérdés hangfelvétele annyira rossz minőségű volt, hogy nem tudtuk 
lejegyezni.

„A sötétséget már egyetlen gyertya lángja is kioltja”
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17

Úgy vélem, a jelen fejezetben, minthogy az első SDG-célról szól, helye lehet 
annak, hogy magukról a fenntartható fejlődési célokról is ejtünk néhány szót.  
Ez a vállalkozás egyébként nem előzmények nélküli az ENSZ történelmében.  
A 60-as évek óta többféle programmal próbálják a szegénység mértékét csök-
kenteni, évtizedenként ismétlődően, ezáltal fejlesztési évtizedeket valósítottak 
meg, amelyekkel meglehetősen mérsékelt eredményeket tudtak felmutatni. 
2000-től a millenniumi fejlesztési célokat határozták meg, ami gyakorlatilag  
az SDG-program előzménye, ugyanakkor nagyon sok teendő maradt ezután  
is, tehát az SDG alapvetően az előző programok hibáit próbálja kijavítani ezzel  
az előttünk álló 15 éves új programmal. Többek között azért is lehet erre 
esély, mert az SDG sokkal tágabb körben határozza meg a problémákat, sok-
kal összetettebb szemléletmódot használ a problémák megközelítésekor, illet-
ve alapvetően az országok számára a globális feladatokon túl azt is előírja vagy 
legalábbis ajánlja, hogy a saját területükön, a saját társadalmukban is pró bál - 
ják meg orvosolni a meglévő problémákat. Nemzeti szinten tehát a saját or-
szá gunkra vonatkozó célokat is érdemes rendszerbe foglalni. Magyarorszá gon 
a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Keretstratégia az, ami erre hivatott, és ez 
összhangban van egyébként az SDG 1. céljával.

Az SDG 17 átfogó, ágazati célján belül összesen gyakorlatilag 34 célról be szél-
hetünk és 77 alcélról, ha kivesszük azokat, amik a közügy és a külgazdaság ille - 
tékességi területére tartoznak, illetve azokat, amik igazából Magyarország szá-
mára irrelevánsak globális célként. Egyébként az összesen 169 fenntartható fej-
lesztési alcél közül még kevesebb, 83 cél az, ami alapvetően Magyarország szá-
mára közvetlenül is fontos. 

Mi az ENSZ alapvető motivációja a szegénység elleni küzdelemben? Alapve - 
tően az, hogy a világnak biztonságot nyújtson, ennek megfelelően egy adott 
országon belül, így Magyarországon is nyilván az lehet a cél, hogy a társadalmi  
 
 
17  Szociológus, a Partiszkon Társadalomkutató Egyesület elnöke.
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béke fenntartását elősegítse. Egyébként hazánk ENSZ-nagykövete is részt vett 
a kö zös ségi célok kidolgozásában, a munkacsoport társelnökeként kollégáival 
orosz lán részt vállaltak ezeknek a céloknak a megfogalmazásában. 

Térjünk most rá arra, hogy mi is a helyzet Magyarországon a szegénységgel, 
szociológiai megközelítésből. Alapvetően létezik szegénység Magyarországon, 
ez nem is kérdés, bár nem szeretünk ezzel szembesülni. A szegénység elleni 
küzdelem világnapja alkalmából adtam egy rádióinterjút, ahol a riporter részéről 
elhangzott az a kérdés, hogy létezik-e szegénység Magyarországon, a válaszom 
természetesen igen volt, de valószínűleg ez nem nyerte el a tetszésüket, mert 
a válaszomat a kérdéssel együtt ki is vágták. Örülök, hogy azért a jelenlegi 
fejezetben most mégis lesz lehetőségem néhány szóban leírni, hogyan is néz ki 
ma Magyarországon a szegénység helyzete. 

Az nagyon fontos, hogy ha a szegénységről akarunk beszélni, akkor ahhoz  
a megfelelő mutatókat kell megtalálni, hogy a szegénység valós mértékét fel 
lehessen tárni. Vannak olyan mutatók, például a relatív jövedelmi szegénység, 
ami alapján egyébként a magyar szegénység átlaga az uniós átlag alatt van. Ez 
nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy ez a mutató nem képes tökéletesen 
lemodellezni, hogy milyen is a szegénység helyzete valójában. Vannak ennél 
sokkal alkalmasabb mutatók, és itt a Társadalmi Riport 2015 kötet egyik tanul-
mányára támaszkodnék, amikor erről beszélek, ez pedig az anyagi depriváció.  
Ez egy összetett, több indikátorból álló mutató, és sokkal jobban képes be-
mu tatni a szegénység dimenzióit. Jelenleg az Európai Unió egyébként egy ki-
lenc indikátorból álló modellt használ, de meg kell jegyezzem, hogy a tervek 
sze rint ezt fel fogja váltani majd egy 13 indikátorból álló mutató. Ha valaki te - 
hát a je lenleg használt kilenc indikátorból legalább háromban hiányt szen ved, 
akkor depriváltnak, ha legalább négyben, akkor súlyosan depriváltnak te kint-
hető. Az új rendszerben ez öt, illetve hét mutató megléte esetén jelent majd dep-
rivációt, illetve súlyos deprivációt. 

Mi a helyzet tehát itthon? A szóban forgó indikátoroknál például figyelembe 
vesszük, hogy ha valaki mondjuk egy adott évben nem képes egy hetet elmenni 
nyaralni; vagy mondjuk váratlan anyagi kiadás esetén szinte megoldhatatlan 
helyzetbe kerül; vagy nem tudja kellőképpen felfűteni a lakását a fűtési szezon-
ban; vagy nem képes kétnaponta húsételt tenni az asztalra. A Tárki Háztartás 
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Monitor vizsgálatának eredményeire alapozva azt lehet mondani, hogy 2009 
környékén nagyon magas volt a deprivációs arányszám, 40 százalék vagy 
akár 50 százalék felett is lehetett Magyarországon, ami a válság hatására még 
növekedett is, és csak 2012–2014 környékén kezdett el csökkenni. A rászorulók 
vagy a kevésbé jó anyagi helyzetben lévő csoportok körében körülbelül kétéves 
késéssel, a középosztály és az alsó középosztály helyzetének javulása után volt 
csak tapasztalható ez a javulás. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy jelenleg 
lényegesen kedvezőbbek az adatok, mint 2009-ben. Erre még akár elégedet- 
ten is tekinthetnénk, ugyanakkor, ha összehasonlítjuk az uniós eredmé- 
nyekkel, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországon ezek a szegénységi adatok 
lényegesen kedvezőtlenebbek, mint akár például a környező országokban, ame-
lyek 2004-ben velünk együtt csatlakoztak, sőt az unióhoz azóta csatlakozott 
országok is megelőznek minket. Ezen országok átlagánál rosszabb, az uniós 
átlagnál pedig messze rosszabb számokat produkálunk. Igazából e tekintetben 
Romániával és Bulgáriával vagyunk egy szinten. Nagyon sok tennivaló van, 
és alapvetően azt mondhatjuk, hogy Magyarország a szegénység elleni harc 
szempontjából nem jó irányba halad, nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, 
erőforrásokat, amelyek alkalmassá tennének minket arra, hogy csökkentsük  
a társadalomban a depriváció szintjét.

Érdemes megnézni, milyen kockázati tényezők azok, amelyek alapvetően ma-
gukban hordozzák a deprivált helyzetbe kerülés veszélyét. Elsősorban a mun- 
 ka intenzitás mértéke, valamint a háztartásfő végzettsége, illetve a háztartásfő 
etnikai hovatartozása az, ami kiemelt kockázati tényezőként szerepel. Ha ezek  
a kockázati tényezők fennállnak, akkor a fenyegetett körből az alacsony iskolá-
zottsá gúak lesznek elsősorban azok, akik valóban deprivált helyzetbe kerülnek.  
A ro mák esetében nagyon magas számról beszélhetünk, illetve a vidéken élők 
esetében is, tehát a depriváltak mindössze 10 százaléka él a fővárosban, a közsé-
gekben viszont körülbelül 45 százalékuk, illetve ugyanennyi a vidéki városok - 
ban. Az indikátorok közül természetesen nem mindegyik játszik egyformán 
jelentős szerepet a depriváció kialakulásában. Magyarországon a depriváltak, 
illetve a súlyosan depriváltak esetében a két, szinte 100 százalékban jelen lévő 
probléma az, hogy nem tudnak elmenni egy hétre nyaralni, illetve nem tudják 
felfűteni a lakásukat. Szintén igen gyakori, hogy nincs húsvásárlásra lehetőség, 
illetve a hirtelen felmerülő kiadások szinte megoldhatatlan nehézségek elé 
állítják az embereket.
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A szociológia szempontjából tehát véleményem szerint akkor lehet a szegénység 
problémáját jól kezelni, ha feltárjuk a valós mértékét, lokalizáljuk azokat a cso-
portokat, akik egyébként ezeknek a problémáknak az elszenvedői. A meg fe le lő 
indikátorok mentén kell kiépítenünk a szegénység kezelésére vonatkozó prog-
ramokat, a programok eredményét pedig az ezekből képzett mutatószámok alap-
ján tudjuk mérni. Csak ilyen módon tudjuk azt elérni, hogy ezek a sze génység-
gel kapcsolatos problémák Magyarországon végre olyan irányt vegye nek, hogy 
lehetőség legyen ezeket belátható időn belül felszámolni, vagy leg alább olyan 
keretek közé szorítani a szegénységet, ami már valamilyen szinten tolerálható  
a társadalom szempontjából. 
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Az SDG-ről közérthetően, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Fejlesztési és 
Hu manitárius Főosztály, 2016. november 15. nefe.kormany.hu/az-sdg-rol-kozerthetoen 

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia tük ré-
ben, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, 2016. november 16. nfft.hu/az-ensz-fenn tart-
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18

A fejezet többi tanulmányában felvetett problémák megoldásához megfelelő 
jogszabályok kellenek, amelyeket megfelelően végre is hajtanak. A jog termé-
sze  tesen önmagában nem elegendő a szegénység felszámolásához vagy legalább 
jelentős enyhítéséhez, azonban egy adott terület joga sok mindent elárul egy 
tár sadalom szándékairól és képességeiről. A szegénység jogának minőségét 
első sorban az határozza meg, hogy mennyire következetes a jogalkotó, a sze-
gény ség joga mennyire áll össze egy egységes rendszerré, vagy éppen mennyire 
ellentmondásos. Mielőtt belekezdenék a szegénység jogának tárgyalásába, 
hadd tegyek az egész tanulmányhoz egy kérdőjelet, miszerint lehetséges, hogy 
a „kirekesztettség joga” kifejezés tulajdonképpen egy önellentmondás, hiszen 
joga csak azoknak van, akik valamilyen módon részt tudnak venni az állam 
éle té ben. Ahogyan Ferge Zsuzsa fogalmaz: „A kirekesztettek nem találkoznak 
»az állammal«. […] Ám a kirekesztettek mindig »helyben« vannak, legyenek fa-
lu si munkanélküliek, gyesből élő egyedülálló anyák, a lift nélküli harmadik eme-
leten lakó mozgáskorlátozottak, cigánysoron élők, budapesti hajléktalanok. Nagy 
nemzeti nekibuzdulások, országos stratégiai programok, ha lennének is, auto ma-
tikusan nem érik el őket.”19

A szegénység jogának következetesen végigvitt rendszere a következőképpen 
nézne ki: a nemzetközi jog több szerző által is hivatkozott emberi jogi és célzot-
tan szegénységellenes rendelkezései valamilyen módon megjelennek a magyar 
Alaptörvény elvi rendelkezéseiben, ezeket állami tervek, programok bontják  
le, majd ágazati kódexek viszik tovább, kormányrendeletek, miniszteri rende-
le tek részletezik, és végül történik valami a gyakorlatban. Ha a folyamat vége  
hibás, azaz a szegénység jogának végrehajtása elégtelen, annak több jogon kívüli 
oka is lehet a társadalom értékrendjében, szervezettségében, a közösségek 
ere jében és más tényezőkben, de az is bizonyos, hogy a végre nem hajtott jog 
önmaga is rossz, hiszen hiányoznak belőle a végrehajtás garanciái. Ezek lehet- 
 
 
18 Jogász, pszichológus, az Ökopolisz Alapítvány társelnöke.
19 Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés, Esély, 2002/6.

FÜLÖP SÁNDOR:18 A SZEGÉNYSÉG JOGA
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nek például: a világos, ellentmondásmentes jogalkotói akarat kifejezése, annak 
kö vet kezetes végigvitele az imént jelzett jogi-logikai folyamaton, a jogalkotói 
szán dék erősségét jelző megfelelő intézményi, költségvetési, eljárási megoldások, 
szankciók és számos egyéb jogtechnikai elem.
 
Az Alkotmány Preambulumában van egy nagyon szép mondat: „Valljuk az el  - 
esettek és a szegények megsegítésének kötelességét”.20 Azt látjuk, hogy az alkot-
mányozók jól érzékelték, hogy a szegénység problémája rétegezett, ahogyan 
Vecsei Miklós írásában is olvashatjuk, vannak a szegények és a még szegényebbek, 
tehát az utóbbiak már bizonyos szempontból feladták a küzdelmet, az „elesettek” 
kifejezés nagyon pontosan visszaadja ezt a jelentést.

Két nagy csoportja van a szegénység szempontjából releváns alkotmányos ren-
delkezéseknek. Az emberi méltósággal kapcsolatos jogok és a szociális jogok, 
tehát nemcsak kenyéren él az ember, az Udvarhelyi Tessza által már felemlített 
Maslow-piramis kritikájához ennek az alapvető alkotmányos tételnek a kapcsán 
is nyugodtan visszatérhetnénk. Nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a háztartások 
vagy az egyedül élő emberek az utolsó fillérjeiket mondjuk a mobiltelefonjuk 
megőrzésére fordítják, mert az emberi méltóságuknak, a társadalmi pozíciójuknak 
ez az utolsó kifejeződése. 

Az emberi méltóság az élethez való joggal egy sorban szerepel a magyar alkot-
mányban, és az Alaptörvény nem is áll meg itt, megkísérli megfogalmazni, mit 
is jelenthet az emberi méltóság, amelynek sérthetetlenségét a normaszöveg ki  - 
mondja.21 Az alkotmányozók két rokon fogalommal definiálják az emberi mél - 
 tóságot, a szabadsággal (önrendelkezés, cselekvési szabadság) és az egyen lő-
séggel. Valóban, bármelyik sérelme egyúttal az emberi méltóság sérelme is.  
A szabadsággal és önrendelkezéssel kapcsolatban az Alkotmánybíróság meg-
fogalmazása közelebb visz bennünket ennek az összefüggésnek a belátásához, 
amikor azt írja, „az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá”.22

20 Alaptörvény, Nemzeti Hitvallás, 14. hivatkozás.
21  Valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság. Alaptörvény, Nemzeti Hitvallás, 10. hivatkozás.
22  A 64/1991. (XII. 17.) AB határozat (ABH 1991, 297, 308.) emblematikus szövegét a megjele-

né se óta nem kevesebb, mint 16 további alkotmánybírósági határozat idézte, legutóbb a 
4/2013. (II. 21.) AB határozat.
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Az egyenlőség és az emberi méltóság összefüggése hasonlóképpen szoros. A sze-
génység ugyanis relatív fogalom, attól függően vagyok szegény, hogy a mel lettem 
lévőnek hány kecskéje, hány számítógépe van, és az több-e vagy ke ve sebb, mint 
az enyém. Az ember, ahogy Ranschburg Jenő tanár úr mondta, „státuszkereső 
lény”, azaz méltósága a másokkal való összehasonlítástól függ, tehát az egyenlőség 
mint alkotmányos alapjog az emberi méltóság lényegét jelenti.

Az ember ugyanakkor sajnálatos módon szinte kifogyhatatlan fantáziával ren-
del kezik a tekintetben, hogy az egyenlőséget hogyan lehet megsérteni, és ezzel a 
másik embert megalázni: faj, bőrszín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési vagy 
egyéb helyzet szerint – mindezeket az Alaptörvény foglalja össze a diszkrimináció 
tilalmának fogalma alatt.23 Hozzáteszi mindjárt, hogy „az esélyegyenlőség és  
a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel kell segíteni”, egye-
bek között „külön védeni kell a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és 
a fogyatékkal élőket”.24

Egyfelől tehát a méltóság, a szabadság és az egyenlőség, másfelől pedig a szociális 
jogok25 alkotják a szegénység jogát. A szociális jogok közül az Alaptörvényben 
legelsőként, teljesen indokoltan a gyermekek jogait szabályozzák: „minden gyer-
meknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges véde-
lemhez és gondoskodáshoz”.26 A magyar alkotmányozó itt kizárólag a szülők 
fe le lős ségét hangsúlyozza, kiemelve a taníttatás kötelezettségét,27 de emellett   
 
23 Alaptörvény, XV. cikk (2) bekezdés.
24 Alaptörvény, XV. cikk (4)–(5) bekezdés.
25  A szociális jogokból következő szociálpolitika részének tartja a szakirodalom az oktatást 

és az egészségügyi ellátást is. Lásd Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, ELTE, 
Buda pest, 1991, idézi az Alkotmány Kommentár (KJK Kerszöv.). Az Európai Szociális 
Kar ta (kihirdette az 1999. évi C. törvény) II. része hét további elemet tartalmaz, amelyből 
a részes feleknek legalább ötöt el kell fogadniuk: a munkához való jog, a szervezkedési 
jog, a béralkuhoz való jog, a társadalombiztosításhoz való jog, a szociális és egészségügyi 
segítségre való jog, a család joga a szociális, jogi és gazdasági védelemhez, valamint a mig-
ráns dolgozók és családjaik védelemhez és segítséghez való joga. 

26 Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés.
27 Alaptörvény XVI. cikk (3) bekezdés.
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nyilvánvalóan fennáll az állami és önkormányzati felelősség is, ezt a jogrend-
szer egészét tekintve egyértelműen megállapíthatjuk. A gyermekkor határa a   
18. élet  év, de ebben már nem annyira következetes a jogunk, ha az oktatásra 
vagy a munkavállalás lehetőségére vonatkozó jogszabályokat vesszük figyelembe,  
to váb  bá a polgári jogi cselekvőképesség és a büntetőjogi felelősségre vonható - 
ság te kintetében is létezik egy 14. és 18. év közötti átmeneti időszak. A gyermek-
munka tilalma (bár nem kivétel nélkül) és a családi adóterhek meghatározása 
sorána gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételére irányuló kötelezettsé - 
gek28 egé szítik ki az alkotmányos védelmet. 
 
A szociális biztonság további területei az anyaság, betegség, rokkantság, fo gya-
té kosság, özvegység, árvaság külön további feltételek nélkül, illetőleg – a magyar 
al kotmányozó nem túl nagy dicsőségére – csupán feltételesen, az önhibán kí-
vül bekövetkezett munkanélküliség. Mindezek a jogosultságok csak a magyar 
állampolgárokat illetik meg. A szegénység jogának alsóbb szintű, részletes sza-
bályai, úgy látom, hogy ezeket a korlátozó megközelítéseket korrigálják. Vi szony- 
  lag következetesen végigviszi a jogrendszerünk ezzel szemben a szociális biz -
tonság azon feltételét, miszerint annak jellege és mértéke „a közösség számára 
hasz  nos tevékenységhez igazodóan is megállapítható”. 

Az alkotmányos alapelvek talán legtöbb vitát kiváltó eleme a lakhatás joga, 
amit nem jogosultságként, csupán egy olyan államcélként fogalmaz meg a nor-
maszöveg, aminek biztosítására a kormánynak és az önkormányzatoknak töre-
kedniük kell.29 A lakhatás jogának mintegy logikai párja a helyváltoztatás joga 
(amit viszont természetesen alanyi jogként tartalmaz az Alaptörvény), illetőleg 
ide tartozik még az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása is. 
A lakhatás és a közszolgáltatások rendelkezésre állását akár egy meghatározott 
minimális szinten is, az alkotmányban valóban nem lehet garantálni. Nem lehet 
ugyanis előre tudni, hogy az államnak mire lesz pénze és persze hajlandósága. 

A lakhatás területén az Alaptörvény, talán szükségtelenül, állást foglal a hajlék-
talanprobléma kezelésének egy sarkalatos kérdésében is, amikor kimondja, 
hogy „az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és  
 
28 Alaptörvény XVIII. és XXX. cikk.
29 Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdés.
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a he lyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék 
nélkül élő személy számára szállást biztosítani”.30 A fejezet több szerzőjénél 
ugyanis olvashatjuk, hogy a világban nem ez az egyetlen megoldás létezik, 
sok helyütt törekednek önálló lakások biztosítására, ahol a magánélet és ez zel  
az emberi méltóság minimumfeltételei sokkal jobban biztosíthatók. Ráadásul 
a hajléktalanság utcai jeleinek a felszámolásáról volt egy elhúzódó vitája a kor-
mányzatnak az Alkotmánybírósággal, amelynek 2011-es, 2012-es dön té s ei 
határozottan bírálták az utcai hajléktalanság kriminalizálását. Az Alkot mány-
bíróság több alapvető határozatában31 rögzítette, hogy a szegénység önmagában 
nem bűn, a hajléktalanság, a közterületek életvitelszerű használata nem szank-
cionálható, mert ezeket a jelenségeket inkább szociális intézkedésekkel kell 
orvosolni. Ezzel együtt, ezek után a negyedik alaptörvény-módosítás betette a 
normaszövegbe azt a némileg kompromisszumos megoldást, hogy az önkor-
mányzatok szankcionálhatják ugyan a hajléktalanságot, de csak akkor, ha nem az 
önkormányzat által erre kijelölt területeken tartózkodik valaki életvitelszerűen.32

A szegénység jogának második szintje az Alaptörvény után az állami tervek. 
Progresszív, magas szakmai felkészültségről árulkodó szövegek vannak az ágazat 
legfontosabb tervezési dokumentumában, a második Nemzeti Társadalmi Fel-
zár kóztatási Stratégiában (a továbbiakban: Stratégia).33 A Stratégia nagyon sok 
helyen utal a kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött 
keretmegállapodásra, amely sok tekintetben jelentős befolyást gyakorolt magára 
 
 
30 Alaptörvény XXII. cikk (2) bekezdés.
31  Így a 38/2012. (XI. 4.) AB határozat megállapította, hogy a szabálysértésekről szóló 2012. 

évi II. törvény 86. § szerinti „Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése” 
tényállása alaptörvény-ellenes, még akkor is, ha az Sztv. ennek feltételéül szabja, hogy csak 
olyan területeken alkalmazható, ahol az önkormányzat a hajléktalanellátás feltételeit nem 
biztosítja. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában kimondja, hogy a közterületen 
való élés egy rendkívül súlyos krízishelyzetet jelent, ami általában nem a hajléktalan 
emberek szabad választásának az eredménye. 

32 Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdés.
33  Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók – szegény csa - 

lá d ban élő gyermekek –, romák (2011–2020), Budapest, 2014. szeptember, Emberi Erő-
források Minisztériuma, Szociális és Társadalmi Felzárkózásért felelős Államtitkárság. 



87

a szövegre, illetőleg jelentős szerepet szánnak ennek az együttműködésnek  
a Stra tégia végrehajtásában is. Nem lehetett könnyű politikai döntés a Felzár-
kóztatási Stratégia roma vonatkozásait ilyen mértékben túlhangsúlyozni, hiszen 
az ellen nyilvánvalóan a Stratégia készítői és elfogadói is tiltakoznának, ha a 
do kumentumot mindössze egy átfogó romaügyi stratégiának hívnánk, bár tar-
talmilag valóban nem áll messze ettől. 

A Stratégia szerzői hangsúlyozzák a tudományágakon és jogi, közigazgatási 
ha tósági, intézményi kereteken átívelő rendszerszemlélet szükségességét, ami-
nek érvényesülnie kell nem csak az ágazatközi, horizontális irányban, ha nem 
vertikálisan, az összefüggések feltárásától és a tudományalapú terve zést ől kezd-
ve34 az intézkedések gyakorlati végrehajtásán, monitorozásán át a megfelelő  
in di ká torok segítségével történő kiértékeléséig. Ugyancsak a rendszerszem-
lé letnek kell érvényesülnie a különböző területi egységek fejlesztése közötti 
összhang megteremtése során is. A felzárkózási politika nagy vonalakban törté-
nő fel vá zolása során – összhangban a jelen fejezet több tanulmányának meg-
állapítá saival – a Stratégia kinyilvánítja, hogy a társadalmi leszakadás, különál - 
lás, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás komoly gazda-
sági hátrányokat is jelent, emellett nehezen kezelhető társadalmi feszültségek - 
hez vezet. A Stratégia legnagyobb témakörei a romaügy, a roma nők helyzete 
kü lön, a gyermekek helyzete, a területi hátrányok leküzdése, az oktatáshoz és 
a mun kavállaláshoz, valamint az egészségügyi ellátáshoz, a lakhatáshoz és az 
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 

Véleményem szerint az SDG tükrében a stratégia megközelítése konzervatív, 
szűkebb értelemben fogja fel a szegénység elleni harc legfontosabb területeit, 
mint azt a nemzetközi tudományos élet képviselői tették a fenntarthatóság hosz-
szabb távú megvalósításáról szóló globális terv megfogalmazása során. Fontos 
volna tehát, hogy a Stratégia és annak végrehajtása a jövőben olyan irányba 
fejlődjön, amely figyelembe veszi az SDG 1.3 célját is, amelyben a védelmi mi-
nimum biztosításáról van szó, ami jogi szempontból az állami célkitűzéseket  
 
 
 
34  A Stratégia a nemzetközi szakirodalomban bevett „science based policy” kifejezést a tü kör-

fordítás helyett inkább „bizonyítékalapú” tervezésnek fordítja.
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a kétoldalú jogviszonyok, a kikövetelhető, érvényesíthető emberi és állampol-
gári jogok irányába mozdítaná el. Az SDG 1.4 célja pedig a szegénység le küz-
déséhez szükséges alapvető társadalmi-gazdasági feltételrendszer bevoná sát 
irányozza elő a szociális politika szűkebb területére: biztosítani kell, hogy a se-
bezhető társadalmi csoportok jobban hozzáférjenek a gazdasági erőforrásokhoz 
és a mikrohitelekhez. Magyarországon a rendszerváltás óta például a kisebb 
családi gazdaságok termőföldhöz és agrártámogatásokhoz való hozzájutásának 
támogatását szinte minden politikai erő hangsúlyozza, ám a tények, ahogyan 
Kajner Péter tanulmányából is láthattuk, nem támasztják alá a várakozásainkat. 
Sajnálatos módon a Stratégia jelenleg nem szentel megfelelő figyelmet ezeknek 
az alapvető kérdéseknek. Ugyancsak fontos lenne figyelembe venni az SDG  
1.5 célját, ami a szegények természeti katasztrófákkal szembeni kitettségének 
és védekezőképességeinek az erősítéséről szól. Végül, nemcsak egyes célokat, 
ha nem az SDG jövőre irányultságát, a hosszabb távú előre tervezés szükséges  - 
ségét is joggal kérhetjük számon a Stratégián.

Érdemes a Stratégia szerkezetét és főbb tartalmi elemeit összevetni a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Államtudományi Kutatóműhelyének Jó Állam Jelentés 
2015 című kiadványa35 Közösségi jóllét címet viselő fejezetével is, amely a tu do- 
mány oldaláról igyekszik a téma legmodernebb megközelítését kifejteni. A kö-
zös ségi jóllét megközelítéssel a szerzők a szegénység témakörének jellemzően 
gaz dasági jellegű értékelését a szélesebb tartalmú életminőség-vizsgálat irányá- 
ba moz dították el, számos, az életminőség és a hosszabb távú fenntartható - 
ság szintjét jelző indikátort felhasználva. Maga az anyagi jóllét is összetett foga- 
lom ebben a kutatásban, a jövedelem, a szegénység és társadalmi kirekesztődés, 
a foglalkoztatás és az oktatás dimenziói jellemzik. Az életminőség változásait az 
egészségügyi és szociális védőháló mellett a mentális közérzet indikátoraival írták 
le. Ide tartozik még a család és a háztartás összetétele, a fogyasztás szín vonala 
és szerkezete, a fiatalok és az idősebbek helyzete, a munka minősége, a sport 
és szabadidő-felhasználás, és általában az életvitel időmérlege. Végül, az NKE-
kutatás egy dinamikus eleme a kormányzati képességek változására vonatko- 
zott, mégpedig a gazdasági és szociális politika jellegére és általános irányára,  
 
 
 
35 Szerk. dr. Kaiser Tamás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016. 
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arra, hogy a közösségi jóllétet célzó szakpolitikai intézkedések milyen tényleges 
be folyást tudtak gyakorolni az életünkre.36

Mindazonáltal jelenleg a kormányzat hivatalos álláspontja a szegénység elleni 
harc területén a Társadalmi Felzárkózási Stratégia, amely alapvető célszámait  
az európai közösség célkitűzéseiből vezeti le. Az egész Európai Unió terüle tén  
2020-ig 20 millió fővel csökkentenék a szegénységben és társadalmi kirekesz-
tettségben élők számát,37 amiből Magyarország félmilliós keretszámot vállalt. 
A tágabb nemzetközi jogi környezetből sajnálatos módon még csak az ENSZ 
2000-ben elfogadott millenniumi fejlesztési céljait (MDG) jelzi mint igazodási 
pontot, jóllehet a Stratégia frissített változatának elfogadásakor az SDG végleges 
szövege már rendelkezésre állt. A nemzeti szintű stratégiai környezetben viszont 
örvendetesen egységes szemlélettel a 2014-es Stratégia közösséget és kontinui-
tást vállal a 2009-es keltezésű Legyen jobb a gyermekeknek! stratégiával, valamint 
a 2007-es Roma Integráció Évtizede Programmal. 

A Stratégia helyzetfelmérés fejezetében a KSH adatai alapján megállapítják, hogy 
2009–2010-ben a jövedelmi szegénység a magyar népesség 12,4, illetve 12,3 szá- 
 zalékára volt jellemző, azt is megjegyezve, hogy más források alapján ez a  szám 
 
 

36  Ezzel összhangban Ferge Zsuzsa már 2002-ben felhívta rá a figyelmet, hogy a szociális 
prog ramok hagyományos területein, a jövedelem, oktatás-képzés, foglalkoztatás, egészség 
és lakhatás, hasonló súllyal foglalkozni kell néhány újonnan felmerülő, de szorosan ide tar-
tozó területtel is, mint a környezet, a kommunikáció, a társadalmi részvétel és a különböző 
szolgáltatásokhoz, elsősorban az internethez való hozzáférés (Ferge: Az EU..., 2002, 9.).

37  Európa 2020 Stratégia, amelynek célszámait az EUROSTAT által használt három mutató-
számot, a jövedelmi szegénységet, az alacsony munkaintenzitású háztartásokat és az anya gi 
deprivációt figyelembe véve határozták meg hazánkra nézve, mégpedig úgy, hogy a három 
mutatószám közül bármelyiknek megfelelő személyt már szegénynek és ki rekesztettnek 
tekintették. A három mutató közül talán leginkább ismert az anyagi dep ri váció fogalma, 
amely 9 fogyasztási tétel közül legalább háromnál anyagi okból való lemondásra kényszerülő 
családokra vonatkozik. A 9 ok: 1. váratlan kiadás fedezése, 2. évi egy hét üdülés, 3. számlák, 
részletek fizetése, 4. megfelelő étkezés, 5. a lakás megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes tv, 
8. telefon, 9. személygépkocsi.



90

némileg magasabb, 13,9 százalék volt.38 2009-ben összesen 870 ezer 60 év 
alatti ember élt alacsony munkaintenzitású háztartásban,39 míg a súlyos anyagi 
depriváció 2010-ben a lakosság több mint egynegyedét érintette.40 A deprivá - 
ció egyes tételeiben a helyzet ennél még sokkal rosszabb, így a lakosság több - 
sége (75 százalék) nem rendelkezik elegendő megtakarítással az esetlegesen 
felmerülő váratlan kiadások saját erőből történő finanszírozására. E tekintetben  
az EU-ban sereghajtók vagyunk, az EU27 átlaga 2009-ben 35 százalék volt.41  
Mintegy 200 ezer gyermeket, a gyermekek több mint 10 százalékát veszé lyez-
tetettként tartanak nyilván a gyámhatóságok, többségüket anyagi okokból, egy 
részüket magatartási okokból (is). Közülük 24 ezer gyermeket vettek gyámható-
sági védelembe, amely szám nagyobbik részét a gyermekotthoni elhelyezettek 
(17  792 volt ez a szám 2010-ben), kisebbik részét pedig nevelőszülőknél el-
helyezett gyermekek teszik ki. Mintegy 400 ezer gyermek részesül rendszeres 
ingyenes étkeztetésben, azaz minden ötödik magyar gyermek. Ha ezeket az  
adatokat összevetjük a Vecsei Miklós tanulmányában szereplő látlelettel, meg-
lehetősen elkeserítő képet kapunk.

38  A Jó Állam Jelentés árnyaltabb képet ad e tekintetben, mutatói az alkalmazásban állók 
nettó átlagkeresete, a foglalkoztatási helyzet, a háztartások megtakarítási rátája, az adósság 
mértéke, illetőleg a jövedelmi egyenlőtlenség vizsgálata alapján. (30–33.) 

39  Az alacsony munkaintenzitás mutatószámát fejlettebb országokban torzíthatják azok az  
új munkavégzési formák, amikre a régebbi keletű „szabadúszó” kifejezés csak részben 
illik. Lásd Gábos András et al.: Anyagi depriváció Magyarországon, 2009–2015. In: szerk. 
Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi Riport, Tárki, Budapest, 2016, 132.

40  Míg a jövedelmi szegénység relatív mutató, az adott ország szegénységi küszöbéhez mért, 
azaz a medián jövedelmének a 60 százalékánál kevesebb jövedelmet jelent, míg az anyagi 
depriváció objektív abból a szempontból, hogy akkor tartozik ide valaki, ha az EU-ban 
közösen kialakított 9 jóléti tétel közül legalább háromhoz nem jut hozzá. Lásd B. Kis Anna 
– Gábos András: Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon. In: 
Társadalmi Riport, 2016, 151.

41  Ferge Zsuzsa Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek című cikkében 
(Esély, 2008/2.) három tényezőre irányítja rá a figyelmet: a megosztó nacionalizmusra, amely 
a polgárokat felosztja a nemzetiekre és a többiekre és elfedi az ennél mélyebb társadalmi 
tartalmakat, az önkormányzatiságra, amely a településeknek szinte korlátlan szabadságot 
ad parciális – többnyire természetesen erősebb – érdekek érvényesítésére, illetőleg a magyar 
neoliberalizmus sajátos neokonzervatív merevségére.
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A hátrányos helyzet területi eloszlásával kapcsolatban a Stratégia helyzet fel-
méréssel foglalkozó fejezete 94 hátrányos helyzetű, ezen belül 47 ún. leg hát rá - 
 nyosabb helyzetű (LHH) kistérséget említ.42 A hasonló nagyságú és gaz da sá gi  
fejlettségű országok közül Magyarország egyike a legnagyobb területi külön b sé-
gekkel bíróknak. Ha nincs a közelben életképes városi központ, ami legtöbbször 
a megyehatárok közelében fordul elő, ezeknek a településeknek általában meg-
pecsételődik a sorsuk.43 1990-ben összesen 964 darab 500 lakos alatti településünk 
volt, 2011-ben már 1051, összesen 281 ezer lakossal, ami átlagosan falvanként 
276 főt jelent – mindez megerősíti a Kajner Péter írásában foglalt adatokat. 

A Stratégia helyzetelemzése mindehhez még hozzáteszi, hogy ezeknek a kiste-
le püléseknek még 2011-ben is csak 28,4 százalékán volt csatornahálózat, ami 
ugyan 1990-hez képest jelentős javulás, viszont az egészségügyi, szociális, okta - 
tási és kulturális intézmények elérhetősége többnyire inkább romlott eze ken  
a helyeken. 1990-ben és 2000-ben az 500 fő alatti településeken egyaránt össze-
sen 54 háziorvos dolgozott, ami 1990-ben 18 helységre jelentett egy orvost, 
2000-ben, mivel a kistelepülések száma nőtt, nyilván még kevesebbet, 2010-re 
pedig 69 háziorvos dolgozott, mégpedig 15 települést kiszolgálva, a trend tehát 
e tekintetben megfordult, de még mindig igen rossz a helyzet. 2003 óta 230 
településen szűnt meg az általános iskola.44 

A bűncselekmények is az elmaradott régiókban fordulnak elő a leggyakrabban, 
különös tekintettel az olyan cselekményekre, mint az uzsora vagy az ember-
kereskedelem.45 Az LHH térségek, amelyek sok helyen egybefüggő területet 
alkotnak, az oktatás terén is leszakadóban vannak, holott, ahogyan a Stratégia  
fogalmaz, éppen ezeken a helyeken lenne a minőségi, a hátrányos helyzetű gyer-
mekek problémáit kezelni képes oktatási rendszerekre a legnagyobb szükség.46  
 
42 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról.
43 Több más tényezőt is említhetne a Stratégia, így pl. a zsákfalvakat (Ferge, 2008, 4.).
44  Az OECD 2007-ben végzett felmérése alapján mintegy 50 OECD-ország közül Magyar or-

szágon a legerősebb a tanulók társadalmi-gazdasági háttere és a felsőfokú képesítés meg-
szerzése közötti kapcsolat (Ferge, 2008, 6.).

45  Lásd az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. 
törvényt.

46 Stratégia, 3.6. pont.



92

A felnőttképzésben, ha lehet, még nagyobb a probléma. Magyarországon a fel-
nőtt lakosság mindössze 9 százaléka vesz részt valamilyen oktatásban/kép-
zés ben. Ezzel utolsók vagyunk az Európai Unióban, ahol ez a szám átlagosan  
36 szá zalék. Nem nehéz elképzelni, hogy mekkora versenyhátrányt jelent ez 
mind az egyéneknek, mind az országban boldogulni próbáló vállalkozásoknak, 
mind pe dig az egész országnak. Ráadásul az ország 15 év feletti lakosságának 
44,5 szá zaléka digitálisan írástudatlan.47

Ami a foglalkoztatást illeti, a kormányzat a közfoglalkoztatással, közelebbről az  
ún. Start-munkaprogrammal igyekszik javítani a számokon. E programot szá-
mos szakmai kritika éri, azonban vannak pozitív elemei is, a Stratégia szint jén 
mindenképp. Ezek: a mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés ága za-
tainak támogatása, a saját szükségletek megteremtése, sőt a helyi közétkeztetés 
támogatásának lehetősége. Ezen a ponton találkozhatnának a Kajner Péter ta-
nul mányában elemzett helyi és önkormányzati kezdeményezések a központi 
állami szándékokkal. Emellett konjunktúra esetén az építőiparban is élhetnek 
ezzel az eszközzel, minden esetben figyelemmel arra, hogy a foglalkoztatási ele - 
mek, szolgáltatások és pénzbeli támogatások együttesen segítsék a tartósan 
mun kanélküliek foglalkoztathatóságának erősítését. Ugyanezen okból a prog-
ram része a képzés és az oktatás is. Mindenesetre a Stratégia egyértelművé 
teszi, hogy a foglalkoztatási helyzet javítása48 csak összehangolt, a gazdaságra, 
a helyi közlekedésre, oktatásra, egészségügyre, lakhatási feltételekre és szociális 
szolgáltatásokra egyszerre kiterjedő intézkedéscsomaggal volna lehetséges.49

A Stratégia egészségügyi helyzetfelmérése elsősorban a roma lakosság körében 
talált siralmas adatokat. A 19 éves kor feletti roma népesség 66,3 százaléka 
szenved valamilyen betegségben, 23 százaléka egyszerre 3 vagy több betegségben 
is. A leggyakrabban előforduló 201 belgyógyászati betegségcsoport nagyobb  
 
 
47 Stratégia 3.7.2. pont.
48  A Jó Állam Jelentés a foglalkoztatottság kérdésében a gazdaságilag aktív népesség számát 

kísérte figyelemmel, amely 2013 végére meghaladta a 4 millió főt, és az utóbbi évtized leg-
magasabb foglalkoztatási értéke lett. Ebben az évben a foglalkoztatottsági ráta 61,4 szá zalék 
volt, a közfoglalkoztatottak nélkül pedig 59,3 százalék. (43–44.)

49 Stratégia 3.7.1. pont, illetőleg Következtetések alfejezet.
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részében a romák aránya legalább kétszerese a teljes népességének (pedig abba, 
ugye, az ő adataik is beleszámítanak), de van hat olyan betegség (pl. asztma, 
egyes gyomorbetegségek), ahol több mint ötszöröse, illetőleg további háromban 
(látáskárosodás, vashiányos vérszegénység és a tüdő fertőző megbetegedései) 
több mint tízszerese. A szegénységgel ezek a betegségek többnyire közvetlen 
összefüggésben vannak, a nem megfelelő étkezés, a dohányzás, illetőleg a pre-
venció hiánya sorolható a leggyakoribb okok közé.50 Meg kell jegyezni, hogy más 
források szerint a teljes lakosság egészségügyi helyzete is rossz, különösen, ha 
nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk, és az időbeli trendeket is figyelembe 
vesszük. Míg 1960-ban a várható átlagos élettartamban nem volt jelentős kü - 
lönbség Magyarország és az EU15 átlaga között, addig 2014-ben a 40 éves ma-
gyar férfiak életkilátása 6,8 évvel volt rövidebb, mint az EU15 átlaga, és 2,2 év- 
vel rövidebb, mint a másik 3 visegrádi ország átlaga.51

A Stratégia helyzetelemző fejezetei között utolsóként a lakhatásról szerepelnek 
adatok. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a teljes lakásállomány hazánkban 
4,39 millió, amiből üresen áll 452 ezer, 25 ezret pedig más célokra használnak. 
A legtöbb nem lakott lakás (a teljes szám egyharmada) a községekben található, 
de még Budapesten is meglehetősen sok van (egynegyedük). Az önkormányzati 
bérlakásállomány, ahogyan arra Misetics Bálint is rámutatott a fejezetben található 
írásában, európai összehasonlításban is szélsőségesen alacsony, mindössze  
2,4 százalék. Ausztriában ugyanez 23 százalék, Csehországban pedig 17 száza- 
lék. A Stratégia becslése alapján legalább 300 ezer háztartásnak lenne szüksége 
mi nőségi és megfizethető bérlakásra, miközben még a városokban is legalább 
150-200 ezer lakás üresen áll, köztük jelentős számú önkormányzati tulajdon. 
A lakhatáshoz való jog szempontjából lényeges még a kilakoltatás kérdése, 
amelyre legalább a téli hónapokban moratórium áll fenn.52 A szegregátumok 
megszüntetésére meglehetősen bátortalan kísérlet volt az ún. telepprogram, 
amelynek tartós hatása véleményem szerint nem volt. A Stratégia is aláhúzza, 
hogy ebben a kérdésben átfogó, folyamatos szakmai jelenléten alapuló komplex  
 
 
50 Stratégia 3.8. pont.
51  Orosz Éva – Kollányi Zsófia: Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi 

összehasonlításban. In: Társadalmi Riport, 2016, 335.
52  Az 1994. évi LIII. törvény 182/A. § (1) bekezdése alapján, december 1. és március 1. között.
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foglalkoztatási, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi programoknak kellene ki-
egészíteniük az alapvető lakhatási intézkedéseket. Csak ilyen háttérrel lehetne 
megalapozottan dönteni a teleprehabilitáció vagy telepfelszámolás itt-ott valóban 
felmerülő kérdéseiben.53  

A Stratégia legfontosabb célkitűzése az, hogy a szegénység leküzdésének célja 
áthassa a teljes kormányzati munkát mind központi, mind önkormányzati 
szinten, ami mérhető lenne különösképpen az Európa 2020 Stratégia keretében 
kidolgozott Nemzeti Reform Programban a szegénységgel kapcsolatos indi-
kátorok számszerű teljesítésében. Az integrált megközelítés legfontosabb szabá-
lyozástechnikai megoldása az összes részletszabályt átható, értelmező közös 
alapelvek kidolgozása. Emiatt a Stratégia mintegy tucatnyi alapelvet sorol fel 
és ismertet röviden. Az alapelvek között előkelő helyen szerepel a társadalmi 
integráció (beépítés) elve, ami a nemzeti összetartozás és a szolidaritás jegyében 
„az elkülönülés diszkriminatív társadalmi mintázatainak” a felszámolását jelenti. 
Ugyanakkor ennek az alapelvnek a kifejtésében a tervezők megjegyzik, hogy 
a megfelelő szakmai feltételek biztosítása nélkül véghezvitt integráció rossz 
példái gyengítik a demokráciába vetett hitet, a szándékolttal ellenkező hatást 
eredményeznek, növelik a közösségi feszültségeket, az etnikai ellentéteket.  
A szegregáció felszámolására elsősorban az iskolákban lenne igen nagy szükség, 
ehhez azonban speciális pedagógiai felkészültség és módszerek kellenének, 
amelyek jelenleg még nem állnak rendelkezésre.54 Egy másik fontos alapelv,  
a fokozatosság elve annak elismerésén alapul, hogy a források végesek, ezért  
a leghátrányosabb helyzetben lévőkre kell koncentrálni, a problémák gyökerét 
célzó, illetőleg a leghatékonyabb megoldásoknak kell elsőbbséget biztosítani.55  
További alapelvek aláhúzzák a támogatottak személyes felelősségét, illetőleg  
ezzel szoros összefüggésben a projektek kidolgozásában, monitorozásában való 
részvételük szükségességét, továbbá a roma szervezetek, más civil és egyházi 
szervezetek bevonását.56

53 Stratégia 3.9. pont.
54 Stratégia 5.1.3. pont.
55 Stratégia 5.1.6. pont.
56 Stratégia 5.1.9. és 5.1.10. pontjai.
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A Stratégia az EU 2020 Stratégia keretén belül a 20–64 évesek körében a fog-
lalkoztatottsági arányt 75 százalékban irányozza elő; az oktatásban a lemor-
zsolódási arányt 10 százalék alá kívánja csökkenteni (mindkét esetben az EU 
általános irányszámával megegyező a magyar célkitűzés); el akarja érni, hogy 
2020-ban a 30 és 34 év közötti lakosok legalább 30,3 százaléka felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezzen (itt az EU egésze 40 százalékot tűzött ki); a szegénység-
ben és kirekesztettségben élők száma pedig, ahogy arra már a Stratégia ko-
rábbi ren delkezései is utaltak, a 2008-as (a gazdasági válságot még megelőző) 
bázisévben megállapított 2,83 millióhoz képest 450  000 fővel csökkenjen57  
(a teljes EU-s szám 20 millió). 

Rendkívül lényeges, hogy az európai célokhoz való igazodás mellett a Stratégia 
azzal egy sorban említi a kormány és az Országos Roma Önkormányzat közötti 
keretmegállapodást, mint a célkitűzések alapvető forrását. A megállapodás néhány 
meglehetősen sarkos fordulatot is tartalmaz, például „a jövőben a hatalommal 
való visszaélést a romákat befogadó, diszkriminációmentes közérdek szolgálata 
vált sa fel”, és hogy – Udvarhelyi Tessza téziseivel egybehangzóan – „a romák 
mind szélesebb köre megismerhesse az állampolgári jogokat és kötelezettségeket,  
a jogrendszert és a közigazgatás működését”, továbbá – mintha Vecsei Miklós  
és a fejezet más szerzői diktálták volna – „a közösségi központok segítsék érdemben 
az elemi életviteli körülményeket is nélkülözők lakhatási feltételeit”.58

A gyermekjóllét terén a Stratégia előirányozza a korai képességgondozást, a gyer  - 
mekszegénység elleni integrált kistérségi programokat, illetőleg további Biz - 
tos Kezdet gyermekházak létrehozását. Az oktatás-képzés terén pedig a 3 éves  
 
 
57  Külön kitér a Stratégia a romák helyzetére és már 2015-ig 100  000 munkanélküli roma 

fog lalkoztatását, 50 000 roma piacképes szakképzését és 80 000 felnőtt roma állampolgár 
alapfokú készségfejlesztési programokban (írás, olvasás, számolás, informatika) való rész-
vételét irányozza elő. Ugyanitt, a Stratégia célként tűzi ki, hogy a köznevelési rendszerben 
valamennyi segítségre szoruló gyermek ingyenes étkeztetésben részesüljön, számottevően 
nö ve kedjen a házi gyermekorvosok és védőnők száma, illetőleg 150 000 roma állampolgár 
ré sze süljön lakossági szűrővizsgálatokban. (Stratégia 6. pont, bevezető rész). 

58  1136/2011. (X. 14.) sz. Kormányhatározat, amelynek melléklete e pontok elérése érdekében 
részletes intézkedési tervet is tartalmaz. A melléklet elérhető a romagov.kormany.hu honlapon. 
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kor tól kötelező óvodáztatás feltételeinek a megteremtését, a lemorzso ló dott 
tanuló kat támogató szolgáltatások hatékony területi koordinációját, a roma fia-
talok ösztöndíjprogramjait és szakkollégiumi hálózatát, sportolási lehetőségeik 
kibő vítését irányozza elő.59

A foglalkoztatás terén a munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások és pénzbeli 
ellátások összehangolt alkalmazása, illetőleg a gazdaság- és vállalkozásfejlesz- 
té si programokban a hátrányos helyzetű emberek számára a munkahelyterem-
tés, a magas élőmunka-igényű ágazatok támogatása, illetőleg az atipikus 
foglalkoztatási formák támogatása a cél. A szak- és felnőttképzésben erősíteni kell 
a duális rendszerű képzést, a szakiskolai és ágazati szakközépiskolai képzéseket, 
a tanulószerződések rendszerét, a felzárkózási modulokat és a felnőttkori visz-
sza kapcsolódást, a felnőttképzések támogatását és egyenrangúvá tételét az is ko-
larendszerben szerzett szakképesítéssel, illetőleg a felnőttképzésekhez és a fel-
nőttképzési támogatáshoz való hozzáférés igazságosabbá tételét.60 

A szociális gazdaság fejlesztése a helyi lehetőségekre és helyi szükségletekre épít, 
szorosan összefügg a szociális földprogrammal, valamint a közösségi és szö - 
vetkezeti vállalkozások támogatásával. „A fenntartható és versenyképes vi déki  
életmód elterjesztése mellett a vidéki foglalkoztatottság növeléséhez jelen tősen 
hozzájárulhatnak az ökoinnovációs programok. A zöld gazdaság típusú meg ú ju- 
ló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházás ösztönzési programok során a beta-
nított és segédmunkát alkalmazó területeken a leghátrányosabb helyzetű csopor-
tok, köztük a romák számára kiemelten kell biztosítani munkalehetőségeket.”61  
Azt gondolom, hogy a Stratégia ehelyütt kapcsolódási pontokat mutat a Kajner 
Péter írásában szereplő, a gyakorlatban már megvalósult szociális gazdasági  
kísérletekkel – rendkívül fontos lenne, hogy a Stratégia szóban forgó pontjának  
 
 
59  Stratégia 7.3. pont. Muszáj megjegyeznem, hogy a sporttal foglalkozó rész szakszerűsége 

némi kívánnivalót hagy maga után, hiszen a szerző alapvetően négy […] sportágat javasol, 
ahol a hátrányos helyzetű fiatalok sporttáborokban is megismerkedhetnek a sportágak 
alap  jaival: „kajak-kenu, cselgáncs, kosárlabda és dzsúdó”.

60  Ezeket a szempontokat beépítették a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénybe, 
valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénybe.

61 Stratégia 7.4.3. pont.
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végrehajtása során ezeket a kísérleteket hathatós támogatásban részesítsék, 
illetőleg gondoskodjanak arról, hogy kedvező tapasztalataikat minél szélesebb 
körben elterjesszék.

Az egészségügy területén a Stratégia legfontosabb témakörei:62 a népegészség-
ügyi szűrések, többek között a mobil szűrőállomások segítségével; a tudatos 
család tervezés, elsősorban a roma nők körében; a közfinanszírozott egészség-
ügyi ellá tórendszerben a területi és szakmai aránytalanságok fokozatos felszá - 
mo lása; praxisközösségek, kistérségi alapellátási központok kialakítása; külö - 
nösen a gyer mek esetében a védőoltásokhoz; egészséges élelmiszerhez és  
egészségesebb kör nyezet kialakításához való hozzáférés biztosítása; az egész-
ségügyi szakterületen képzettséget szerzett romák számának növelése; ezzel 
párhuzamosan romológiai oktatás bevezetése az egészségügyi és szociális szak-
dolgozók képzésének teljes vertikumában; továbbá az iskolai pszichológusi háló-
zat létrehozása, kiszélesítése, illetőleg az állami gondoskodásban élő gyerme - 
kek mentális ellátásának a meg teremtése.63 

Végül pedig, a lakhatás terén ki kell terjeszteni az adósságkezelő szolgáltatásokat 
a kistelepülésekre is; az uzsorakölcsönök alternatívájaként ki kell építeni a mik-
rohitelprogramokat;64 felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rend-
szerét; programokat kell indítani a szegregált, alacsony infrastruktúrájú tele pek 
rehabilitációja, az ott élők társadalmi felzárkóztatása érdekében, a lakhatás mellett 
szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási szempontok mentén.  
A szorosabban vett lakhatás kérdéseivel kapcsolatban a közüzemek esetében  
felmerül az előre fizetős mérőkészülékek elterjesztésének szükségessége; egy új 
bérlakásrendszer kialakítása; illetőleg ezzel szoros összefüggésben a mobilitás 
lehetőségeinek a megteremtése.

62  Ugyanezt a kérdést a Jó Állam Jelentés az egészségben eltöltött évek számával és a születés-
kor várható élettartammal közelítette meg. (39–40)

63 Stratégia 7.5. pont.
64  Említettem korábban az SDG 1.4 pont kapcsán a mikrofinanszírozás kérdéskörét, ami itt  

a Stratégiában is megjelenik. Ugyanakkor véleményem szerint a fogalom puszta említésével, 
a pénzügyi, intézményi és eljárási feltételek kidolgozása nélkül nem remélhető értékelhető 
eredmény, a szociális indíttatású mikrohitelek megjelenése Magyarországon csupán egy 
gyenge kívánalom marad.
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Mivel nem tartoznak egyetlen ágazati feladatkörbe sem, néhány, a szegénység 
elleni harcban kulcsfontosságú terület a célkitűzések felsorolása utánra maradt. 
A Stratégia aláhúzza, hogy a társadalom bevonása nélkül, pusztán állami, 
hatósági intézkedésekkel a kirekesztettség felszámolását nem lehet megoldani.65 
Bevonandók elsősorban az érintettek, különös tekintettel a romák, emellett 
szélesebb körben a helyi lakosság, a lakossági közösségek, önszerveződések, civil 
szervezetek, szakmai szervezetek és az egyházak bevonására is szükség van az ide 
vonatkozó jogszabályok előkészítésébe és végrehajtásának ellenőrzésébe, illetőleg 
a szabályozó körbe való visszacsatolásra. Idézi a Stratégia ezzel összefüggésben 
az Európai Unió állásfoglalását: „A partnerség és az együttműködés előmozdítása 
és így a jó gyakorlatok programszintű elterjesztése és a tapasztalatok elősegítése 
[…] viszonylag kevés ráfordítással megsokszorozhatja az egyes szereplők ered-
ményességét. Ki kell alakítani a jó gyakorlatok elterjesztésének mechanizmusát, 
amelybe szükséges bevonni olyan szervezeteket, amelyek a célcsoportok elérésé- 
 ben segíteni tudnak. Nemzeti és nemzetközi szintű hálózatépítésre és a már meg-
lévő kezdeményezések kiterjesztésére, fejlesztésére is szükség van.”66 

A kétirányú szemléletformálás és a kommunikáció cím alatt a Stratégia egy 
sor kampányt, szociális, egészségügyi, közigazgatási, igazságszolgáltatási és 
rendfenntartási dolgozók számára nyújtott képzést említ, továbbá a roma kul-
túra, színház, múzeum, galéria, önálló rádió- és televízióstúdiók támogatását 
irányozza elő. Aláhúzza, hogy a médiában is nagyobb teret kellene biztosítani  
a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma szereplőknek. A közszolgálati tele  - 
vízió egyes csatornái a kora délutáni műsorsávban már jelenleg is napi 25-26 
percben nemzetiségi magazinműsorokat sugároznak, köztük a Roma Maga - 
zint, illetőleg kevésbé rendszeresen egyéb roma kulturális műsorokat is.67 Ezek 
ki terjesztése más elektronikus és írott sajtótermékekre, gyarapításuk tartalmi - 
lag és formailag elengedhetetlenül szükséges lenne.

Nem hallgat a stratégia a közösségi konfliktusokról és a szegénységgel össze-
függésben lévő tipikus közbiztonsági, bűnözési tendenciákról sem, amelyekben  
a szegénység által sújtott területek, családok és emberek mint elkövetők és  
 
65 Stratégia 7.7.1. pont.
66 Council Conclusions 9029/2011.
67 Stratégia 7.7.2.
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mint áldozatok is többszörösen felülreprezentáltak. „A tartós rászorultság, a ki - 
 látástalanság, a jobb státuszúakkal való kapcsolat hiánya miatt körükben gya-
koribb a középosztály által megfogalmazott célok és eszközök elutasítása, ezáltal 
sem a termelésben, sem a társadalmi értékteremtésben nem tudnak részt venni. 
A szegény szubkultúra sajátos érték- és célrendszerét követik, amit a körükben 
gyakrabban előforduló kisebb – sokszor csupán a tehetetlenségből fakadó – va-
gyon elleni és egyéb bűncselekmények miatt a közvélemény összeköt a bűnözői 
szubkultúrával.”68 Ezek ellen a tendenciák ellen a kormányzat ún. uzsora elleni 
munkacsoportokkal, olyan programokkal, mint az Ovi-zsaru, a Dada és az 
Ellenszer, a mintegy 200 helyen elindult iskolai bűnmegelőzési tanácsadókkal 
és áldozatsegítő programokkal próbál küzdeni. Azt ugyanakkor a Stratégia is 
elismeri, hogy a tankötelezettség felső határának csökkentése a bűnelkövetői 
magatartás esélyét növelheti.69

Ami a társadalmi felzárkózás politikai megvalósítását szolgáló intézményi és 
pénzügyi háttért illeti, jó hír, hogy az Európai Szociális Alap kereteinek legalább 
egyötödét kötelezően a társadalmi felzárkózás céljaira kell majd fordítani, ami az 
erre a célra szolgáló források megnégyszerezését jelentheti.70 Szervezeti oldalon 
a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát, a korábbi Or szágos 
Esélyegyenlőségi Hálózat utódját említi a Stratégia első helyen, amely 19 megyei 
és egy fővárosi irodával rendelkezik. Országos szinten a Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság fogja össze a korábban különböző szak minisztériumok 
alatt működő programokat, és többnyire ez a hatóság koor di nálja a meglehetősen  
nagy számú, felzárkóztatással foglalkozó bizottság mun káját is. Ezek a bizottságok  
a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, a Roma Koordiná - 
ciós Tanács, a Cigányügyi Egyeztető Tanács, a „Legyen jobb a gyermekeknek”  
 
 
68  Stratégia, 7.7.3. pont – a mondat bizony önmagában is megérdemelne egy alapos szemantikai 

és szintaktikai elemzést.
69 Stratégia 7.7.3. pont.
70  Ennek során azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a mélyszegényekhez is eljussanak 

a megfelelő támogatások, mivel, ahogyan Farkas Péter figyelmeztet, a mélyszegények mind-
össze egyötöde jut hozzá rendszeres szociális segélyhez. Rosszabbodó szociális helyzet és  
a kirekesztettség Magyarországon a válság időszakában, LeMonde diplomatique, magyar 
kia dás, 2016. szeptember.



100

Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság, az Emberi Jogi Munkacsoport és Kerek-
asztal, az Antiszegregációs Kerekasztal. A terület tudományos hátterének meg-
teremtéséért és elterjesztéséért a Türr István Képző és Kutató Intézet, illetőleg 
regionális képzőközpontjai a felelősek. Civil oldalon okvetlenül meg kell említeni 
a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot és további négy egyházi fenntartású 
cigány szakkollégiumot. Az egyházi szakkollégiumok a TÁMOP 4.1.1.D kons t-
rukció keretében 2012-től hároméves időtartamra összesen 862  273  904 Ft tá-
mogatást nyertek el, amelyből ösztöndíjprogramokat, szakmai programokat, 
mentorrendszert, karrier-tanácsadást, valamint könyvek és folyóiratok beszerzését 
finanszírozzák.71

Figyelemre méltó, hogy a Nemzeti Felzárkózási Stratégia intézkedéseinek ala-
kításához, nyomon követéséhez milyen sokféle adatforrás áll rendelkezésre, 
ami nek alapján az Államtitkárság mintegy féléves időközönként jelentéseket 
készít. Az európai vállalásokhoz tartozó indikátorok alapján az Államtitkárság 
saját indikátorrendszert alakított ki, amelyhez egyebek között felhasználja a 
KSH népszámlálási adatait, munkaerő-felméréseit, európai alapú jövedelmi és  
életfeltétel-felméréseit (EU-SILC) és az Életünk Fordulópontjai elnevezésű, 
16  000 felnőtt magyar állampolgárra kiterjedő, 2001 óta folyó, 3-4 évenkénti 
adatfelvétellel működő követéses vizsgálatát. Ezenkívül rendelkezésre állnak 
még az európai lakossági egészségfelmérés, a Tárki Háztartás Monitor, illető-
leg Életpálya-kutatásai, különböző romakutatások, kompetenciafelmérések, 
az Oktatási Hivatal által kezelt PISA-vizsgálat, valamint az Egyenlő Bánás mód 
Hatóság diszkriminációval kapcsolatos felmérése.72  

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia II. (2014) nem az egyet - 
len olyan nemzeti szintű állami terv, amelynek jelentős szerepe van a szegény - 
ség elleni harcban. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS, 
2013), a Nemzeti Energiastratégia (2011), a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009),  
az Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009), a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti 
Stratégia (2007) és az Országos Fogyatékosügyi Program (2015) mindenképpen 
ide tartozik még. Talán a legfontosabb az NFFS, amely az emberi erőforrásokat  
 
 
71 Stratégia, 8. fejezet.
72 Stratégia, 9. fejezet.
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a négy nemzeti erőforrásunk egyikének nevezi, és felhívja a figyelmet a hosszabb 
távon fenntarthatatlan folyamatokra. „Magyarország népessége veszélyes ütem-
ben fogy. A gazdasági fejlődéshez, a fenntartható módon működő gazdaság 
kialakításához szükséges innovációk kifejlesztését megalapozó tudás gyarapítá-
sában lemaradóban vagyunk az ezen a téren elöl járó országokhoz képest. A magyar 
emberek egészségi állapota is rosszabb, mint ami gazdasági fejlettségi szintünkön 
elvárható lenne, s rosszabb, mint a szomszédos országokban. Hazánkban jelen - 
tősek e területeken is a regionális egyenlőtlenségek, s a tudás gyarapításának vagy  
az egészség megőrzésének jelentős akadálya a szegénység, a társadalmi kirekesz-
tettség. […] A leszakadó térségek lakosainak az alapvető infrastruktúra hiányá-
ban kevés esélyük van a kitörésre a mélyszegénységből, a munka hiánya pedig  
a társadalmi élet minden területén (pl. értékrendszer, kultúra) a szegregációt erősíti. 
A mélyszegénység aláássa a társadalmi igazságosság érvényesülésébe vetett hitet 
is. Az e térségekbe irányuló, megfelelően tervezett komplex, többek között oktatási  
és képzési, egészségügyi, gazdaságfejlesztési, valamint lakhatási programok ezért  
a társadalmi összetartozást is szolgálják.”73

A tervezési szintet elemezve, összefoglalóul azt mondhatjuk, hogy – szemben 
az Alaptörvény következetes elméleti tisztaságával – talán jóval pragmatikusabb 
jellege miatt ez a szint nem viszi végig a társadalmi kirekesztettség és a szegénység 
két elemének, az emberi méltóságnak (szabadságnak, egyenlőségnek) és a szo-
ciális biztonságnak a kettősségét, viszont, ahogyan a következőkben látni fogjuk, 
a törvényi szint visszatér ehhez a struktúrához.  

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény célja az egyenlő emberi méltóság biztosítása, jogvédelem a 
hátrányos megkülönböztetést elszenvedőknek, esélyegyenlőség és a társadalmi 
felzárkózás előmozdítása. A törvény meghatározása szerint közvetlen hátrá-
nyos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredmé-
nye ként egy személy vagy csoport valós vagy vélt következő sajátosságai: neme,  
fogyatékossága, egészségi állapota, életkora, társadalmi származása, vagyo ni 
hely zete, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőt-
lenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő  
 
 
73 NFFS, 5. fejezet.
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sze mély vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Minthogy kétség-
kívül általános emberi jogról van szó, az esélyegyenlőségi törvény hatálya a 
Magyarország területén tartózkodó természetes személyekre, ezek csoportjaira 
és szervezeteikre terjed ki, állami, önkormányzati, hatósági jogviszonyok, köz-
szolgáltatások, szociális, egészségügyi ellátás, szerződések, szolgáltatások, állami 
támogatások, a lakhatás (pl. önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy 
kamattámogatás nyújtásával kapcsolatosan, állami vagy önkormányzati tulaj-
donú lakások és építési telkek értékesítése vagy bérbeadása során, különös 
tekintettel a szegregáció kizárására), oktatás, képzés, valamint munkaviszony 
kere tében. Mindezek során tilos a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, az 
ehhez vezető közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes 
elkü lönítés és a megtorlás nem, fogyatékosság, vagyoni helyzet és a felsorolt 
egyéb tényezők alapján. 

A felsorolt tilalmakkal szemben a törvény egyik kiemelendően progresszív ren-
delkezése a helyi esélyegyenlőségi programok kötelezővé tétele. Az esély egyen-
lőségi törvény végrehajtására született a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. sz. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet, amelyek alapján 
minden önkormányzatnak és kistérségi társulásnak kötelező esélyegyenlőségi 
prog ramot készítenie, ellenkező esetben kizárják magukat egy sor állami támo-
gatásból.

Az alkotmányos alapokból következő második témakör a szociális biztonság.  
A szociális törvény, azaz a többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális 
ellátások különböző formáit, szervezetét, az ezzel kapcsolatos jogosultságokat, 
továbbá érvényesítésük garanciáit szabályozza. A törvény személyi hatálya szű-
kebb, mint az esélyegyenlőségi törvényé: csak a magyar állampolgárokra, még-
pedig csak az országban tartózkodó magyar állampolgárokra vonatkozik, bizo-
nyos feltételek fennállása esetén ugyanakkor kiterjed még a hontalan, bevándorolt, 
letelepedett, elismert menekült személyekre, ha ők más, nemzetközi forrásból 
nem részesülnek egyéb szociális támogatásban. A szociális ellátásoknak két nagy 
területe van, a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátások. A pénzbeli ellátá - 
sok: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkáro-
sodá si és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, valamint települési támoga - 
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tás, a ter mészetben nyújtott szociális ellátások: normatív közgyógyellátás és 
egészség ügyi szolgáltatás. A szociális törvényen kívüli, egyéb jogszabályok sza-
bályoz zák a szociális ellátás olyan fontos területeit, mint a társadalombiztosítás 
és a ma gán  nyugdíjakra jogosultak kötelező egészségbiztosítási ellátása,74 a csa-
ládok támogatása,75 a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása,76  
a gyermekek védelme és a gyámügy,77 valamint a megváltozott munkaképességű 
személyek különböző ellátási formái.78

A legfontosabb szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagond - 
noki szolgáltatás, étkeztetés,* házi segítségnyújtás,* családsegítés,** jelző rend-
szeres há zi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szo-
ci á lis mun ka, nappali ellátás.** Ezek közül a települési önkormányzatok köte - 
lesek meg szervezni az egy *-gal megjelölt szolgáltatásokat, és feltételesen a  
**-gal meg je lölteket, továbbá éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek át-
meneti szállását biztosítani meghatározott településnagyság felett. Az állam kö-
teles megszervezni a fogyatékos személyek gondozóházát, valamint a pszichi át-
riai betegek és szen vedélybetegek átmeneti otthonát.79

Az ellátások, szolgáltatások igénybevétele önkéntes, de bírói vagy gyám ha  - 
tó  sági határozaton is alapulhat. A rászorulóknak joguk van az ellátáshoz, egyé- 
ni szükségleteik figyelembevételéhez, egyenlő bánásmódhoz, továbbá a szol- 
 gáltatást nyújtó intézmény adatainak a megismeréséhez, alkotmányos jogaik nak 
(itt elsősorban az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi- lelki egész-
ség hez való jogra kell gondolni) tiszteletben tartásához, a szabad mozgáshoz,  
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára és az intéz mény házi-
rendjére, az adott intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és 
értékeinek megfelelő védelméhez, továbbá panaszt tehet, illetőleg az ellátottjogi 
képviselőhöz fordulhat.

74 1997. évi LXXXIII. törvény.
75 1998. évi LXXXIV. törvény.
76 1991. évi IV. törvény.
77 1997. évi XXXI. törvény.
78  Itt számos jogszabályról van szó, amelyeket a 2011. évi CXCI. törvény rendezett egységes 

szemlélet alapján.
79  A szolgáltatások rendszerének összefüggéseit részletesen elemzi Goldman Róbert és két 

szerzőtársa A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása c. ta-
nul mánya. In: Társadalmi Riport, 2016, 356–360.
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Áttekintettük a szegénység jogát Magyarországon az Alaptörvénytől, az euró-
pai iránymutatásokból kiinduló tervezésen keresztül a méltóságot és a jóllétet 
támogató két nagy ágazati törvényig, illetőleg az azokat végrehajtó kormány- és 
miniszteri rendeletekig, továbbá a kifejezetten a szegénység jogával párhuzamos, 
más ágazatokra vonatkozó legfontosabb jogszabályokig. A joganyag kohere n  - 
ciáját illetően kétségeink támadhattak, hiszen láttuk, hogy a 90-es évek eleje 
óta szervesen alakuló joganyag és a legújabb tervezési dokumentumok nehezen 
illeszthetők össze, alapvetően más fogalomrendszert használnak és más a fel épí-
tésük, megközelítési módjuk is. A különböző tervezési dokumentumok – első-
sorban pedig a Stratégia – nem elemzik a végrehajtásukat szolgáló jog anyagot, 
sem a felsorolt többszintű jogszabályrendszer nem hivatkozik – ki mondva vagy 
akár csak kimondatlanul – az ismertetett tervezési szintre. Bizo nyosnak látszik, 
hogy a szegénység elleni harcot ez a kettősség nagyban hátráltatja. 

Természetesen nem gondolhatjuk azt, hogy a fejezetben szereplő szakmai, gya-
korlati tanulmányokban lefestett meglehetősen negatív kép az ágazatról pusz-
tán a joganyag ellentmondásosságának tudható be, hiszen a szegénységtől el-
ha tárolódó társadalmi megítélés, a szolidaritás hiánya, illetőleg a szegénység 
csök ken tésére fordított állami, költségvetési források elégtelensége bizonyára 
külön-külön is legalább ennyit nyomnak a latban. A joggyakorlat elemzése 
során azt találjuk, hogy az alapul szolgáló joganyag ellentmondásossága mellett 
további hiányosságokra is fény derül. Meg szeretném ismételni a tanulmány 
bevezetőjében említett és a cikkben, illetőleg az egész fejezetben szereplő többi 
tanulmányban szereplő tények, adatok által megerősített feltevésemet, miszerint 
megfelelő, a jogalkotói szándékokat szolgáló gyakorlat csak akkor lesz egy 
állami tervből vagy átfogó anyagi jogszabályból, ha van mellettük őket szolgáló 
eljárásrend és az eljárásokért felelős intézmények. Ezek az intézmények pedig 
kellően összehangoltan, hatékonyan végzik a munkájukat, és természetesen 
a megfelelő forrásokkal is el vannak látva. Maga a szegénység elleni harcra 
fordítható pénzügyi háttér elégséges volta is jogi kérdés bizonyos mértékig, és 
ezzel kapcsolatban sajnálatos módon azt látjuk, hogy hazánkban a költségvetési 
törvényekben nincs már kifejezetten a szegénységügyre felcímkézett összeg, 
legutoljára 2010-ben volt ilyen.
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Ugyanakkor, bár társadalmi hatékonyságuk vagy akár csak láthatóságuk is 
nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, természetesen vannak olyan intéz-
mények, amelyek a szegénységügynek az egyenlőség és méltóság, és/vagy szo-
ciális szolgáltatások oldalát próbálják kezelni. Az első körben a legfontosabb 
ilyen szervezet az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), amely független80 központi 
hatóság, a központi szervezeti egységen kívül legalább egy referenssel minden 
megyében is jelen van. Évi mintegy 200 panaszügyet intéznek érdemben, ezen-
kívül általában 1500 ügyet zárnak le tájékoztatással. A társadalmi hatékony - 
sággal kap csolatban mégis jelentős aggályokat kelt az Udvarhelyi Tessza és kol-
légái által 400 hajléktalan körében végzett A Város Mindenkié akciókutatás,81 
amelyből kiderült, hogy például a hajléktalanok alig 10 százaléka próbált meg 
valaha egyáltalán valamilyen jogi eszközzel, panasszal élni. Ez az adat azt mu - 
tatja, hogy az EBH szolgáltatásai az egyik leginkább érintett társadalmi csopor-
tnak csu pán elenyésző részét érik el. Megerősítve láthatjuk ezáltal a tanulmány 
elején Ferge Zsuzsától idézett paradoxont.

Az EBH leggyakoribb ügycsoportjai ennek megfelelően inkább a fogyatékos- 
 ság gal, valamilyen nemzetiséghez tartozással vagy anyasággal (terhességgel) 
kap csolatosak. 2015-ben 240 érdemi ügyből a hatóság 33 esetben állapította 
meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelmé - 
nyét, és 17 esetben a felek egyezségkötését jóváhagyó határozatot hozott.  
A hátrányos megkülönböztetés területeit tekintve a legtöbb jogsértést megálla-
pító határozat a foglalkoztatással kapcsolatban született. A szankciók körében  
a hatóság a leg több esetben eltiltotta az eljárás alá vont ügyfelet a további jog - 
sértő magatartás tól. Bírság kiszabására a megállapított jogsértések 82 százalé-
kában, 27 esetben és összesen 8 305 000 Ft összegben került sor. Minden har-
madik ügyben a ha tározat nyilvánosságra hozatalának elrendelését is tartal - 
mazta a közigazgatási döntés a hatóság, illetve az eljárás alá vont ügyfél honlap - 
ján. A hatóság dön téseivel szemben 24 esetben fordult az ügyfelek valamelyike  
 
 
80  Az EBH függetlenségének közepesen erős garanciái: a szervezeti és költségvetési önállóság, 

az, hogy elnökét a köztársasági elnök nevezi ki (azonban a jelölés joga a miniszterelnöké), 
továbbá az, hogy határozatai ellen közigazgatási szintű jogorvoslat nincs, csak bírósági 
eljárás.

81 Udvarhelyi Tessza: Az igazság az utcán hever, Napvilág Kiadó, Budapest, 2014.
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bírósághoz 2015- ben. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság két ha-
tározatot és két végzést helyezett hatályon kívül, és új eljárás lefolytatására utasította 
a ható ságot. A hatóság szervezeti felépítése 2015. január 1-től Kommunikációs  
és Partnerségi Főosztállyal bővült. A főosztály alapfeladata a hatósági tájékozta-
tás és információszolgáltatás nyilvánosságával a diszkriminációmentesség el-
vé nek, az egyenlő bánásmód követelményének és védelmének, a jogorvoslat 
lehető ségének és a diszkriminációval szemben garantált jogok érvényesülésé - 
nek kommunikációs támogatása.82

Az emberi méltóság védelme szempontjából jelentős szervezetként még meg 
kell említeni a Független Rendészeti Panasztestületet, amely rendkívül dicsére - 
tes módon a honlapján a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot is ajánlja az ügy-
feleknek.83 A Panasztestületen és az erre szakosodott civil szervezeteken túl-
me nően általánosan minden hatósághoz közérdekű bejelentéssel lehet élni a 
panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.)  
alapján. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amely-
nek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét 
szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján az 
alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely tágabb 
értelemben vett hatóság, például közigazgatási szerv, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, kötelező tagság alapján működő köztestület, a Ma - 
gyar Honvédség, rendvédelmi szerv, közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv  
e jogkörében, nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,  
közjegyző, törvényszéki végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó vagy közszolgál-
tatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy 
alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a ren-
del  kezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a köz-
igaz gatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvos - 
lati lehetőség nincs számára biztosítva.84 

82 Az EBH honlapja alapján. www.egyenlobanasmod.hu/article/view/a-hatosagrol 
83 www.repate.hu/index.php?lang=hu 
84 Ajbt. 18. §.
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A biztos nemcsak panaszok vagy bejelentések alapján jár el, hanem hivatalból 
is. A szegénység témakörében az alapjogi biztos talán legfontosabb tevékenysége 
az, hogy minden évben, visszatérően vizsgálatot folytat a hajléktalanok ügyében. 
Ezzel újból a figyelem középpontjába állítja a legelesettebbek problémáit, ame-
lyekkel a tanulmány elején idézett szép alkotmányos kinyilatkoztatáson kívül  
a szegények joga meglehetősen keveset foglalkozik. Az ombudsman ezen a 
területen 2011-ben az „aluljáró-tisztogatással” kapcsolatban tárt fel problé má-
kat, 2012-ben a „túlélő pontok” megszüntetését és az új szálláshelyeket vizsgálta, 
2014-ben és 2015-ben a nyilvántartási rendszer (KENYSZI) visszásságaira mu-
tatott rá. 2016-ban az ombudsman a téli krízisidőszakban vizsgálta a hajléktalanok 
ellátását és helyzetét.85 A hivatal munkatársai felkeresték az aluljárókat, pálya-
udvarokat és hajléktalanszállókat, felvették a kapcsolatot az illetékes ható sá-
gokkal, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Nemzeti Rehabilitációs és  
Szociális Hivatallal, illetőleg a Budapesti Főpolgármesteri Hivatallal és a Kor-
mányhivatallal, valamint a legjelentősebb civil szervezetekkel, így a Menhely 
Alapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (MMSz). A vizsgálat kie-
melt kérdései voltak a kihűlésveszély, a személyi okmányok hiányából fakadó  
nehézségek, a lakcímnélküliség, a munkavállalás nehézségei még a klasszikus 
idénymunkák tekintetében is, továbbá a mélyszegénységben élő, rászoruló, de 
még nem fedél nélküli emberek egyre növekvő számú megjelenése a hajléktalan-
ellátó intézményekben. Vizsgálták továbbá a hatósági eszközök alkalmazását 
egyebek között az életvitelszerű tartózkodással, az e célra használt ingóságok 
közterületen való tárolásával, továbbá a guberálással kapcsolatosan. Egy nagyon 
fontos vizsgálati szempont volt az, hogy az egyes egészségügyi, szociális ellá - 
tók, mentőszolgálatok, utcai szociális szolgálatok, egészségügyi centrumok; 
hatóságok és más szervezetek milyen mértékben tudják összehangolni a tevé-
kenységüket, együttműködésük mennyire megtervezett, formalizált. 

Az ombudsmani jelentés részletesen leírja az MMSz programjait, szállás le he-
tőségeit, a nappali melegedőket, az éjjeli menedékhelyeket, köztük az ún. ala-
csony küszöbű (a köznyelvben „fapados”) szállásokat, ahol érvényes tüdőszűrő 
iga zolás nélkül, esetleg intoxikált állapotban is befogadják a hajléktalanokat, aki - 
ket ide többnyire az ügyeletes krízisautó szállít be. A rossz egészségi állapo tuk  
 
 
85 AJB-240/2016. ügyszámon.
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miatt segítségre szorulókat a Batthyány téri Első Befogadóban látják el a szociális 
munkások, ahol orvosi ellátásban is részesülnek – itt azonban csak legfeljebb 
öt napot tölthetnek. Sajnálatos módon a KENYSZI nyilvántartási rendszere 
éberen ügyel arra, hogy nehogy valaki egyidejűleg vehessen igénybe különböző 
szociális és egészségügyi ellátásokat – nem kevés bürokratikus terhet róva az 
egyébként is rendkívül leterhelt szociális ellátó szakemberekre. Udvarhelyi 
Tessza tanulmánya e fejezet elején már figyelmeztetett ennek a megközelítésnek 
a visszásságaira. Hasonló adatokat tárt fel a Menhely Alapítvánnyal folytatott 
megbeszélés is, azonban itt egy új elem volt az, hogy adatok merültek fel az 
aluljárókban kialakult hajléktalan mikroközösségekbe beépült bizonyos bű nö-
ző elemekről, akik a hajléktalanokat terrorizálva hasznot hajtanak a nyomo-
rúságukból. Az aluljáróban élő hajléktalanok mégis ragaszkodni látszanak ezek-
hez a közösségekhez. Az alapítvány diszpécserszolgálatához tavaly télen két hó-
nap alatt 8704 hívás érkezett.

Ami a társadalom felelősségvállalását illeti a legelesettebbek iránt, közelebb- 
ről pedig az állampolgárok hozzáállását a hajléktalanokhoz, a krízisszolgá- 
latok gyakran kapnak állampolgári bejelentéseket, ugyanakkor olyan esetekre 
is volt példa, amikor súlyos helyzetben lévő hajléktalanokat a járókelők, lakók 
hosszabb ideig figyelmen kívül hagytak. Olyan esetről is értesült viszont az 
ombudsmani vizsgálat, hogy bizonyos lakóközösségek hosszabb ideig jól to-
lerálják meg ha tározott, egy idő után megszokottá vált hajléktalanok jelenlé - 
tét – ez a jelen ség tá volról emlékeztet a Vecsei Miklós által jelzett történeti té-
nyek re a „falu bolondjával” kapcsolatos íratlan közösségi kötelezettségekkel kap-
cso latosan.

Kedvező megállapítása az ombudsmani jelentésnek, hogy a rendőrség egyetlen 
ismert esetben sem kívánt rendészeti eszközökkel fellépni a hajléktalanokkal 
szemben, és szabálysértési eljárás megindítására sem került sor a vizsgált 
időszakban. Ugyanakkor a hajléktalan akarata ellenére történő intézkedésre 
bizonyos esetekben, amikor a hajléktalan élete és egészsége súlyos veszélyben 
forog, talán mégiscsak szükség lenne. A helyzetet súlyosbítja, hogy „az OPNI 
[Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet] bezárása óta nincs olyan egészségügyi 
intézmény, amely a pszichiátriai kórképekkel együtt élő hajléktalan férfiak bent-
lakásos rendszerű ápolását, gondozását, esetleges rehabilitációját szolgálná, 
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ugyan akkor a szociális szakma kompetenciarendszere nem terjed ki a velük való 
foglalkozásra, így gondozásuk megoldatlan.”86

2016. évi vizsgálatának tanulságait az alapjogi biztos azzal foglalja össze, hogy 
„az állam alkotmányos kötelezettségét akkor teljesíti, ha a szociális támogatási 
rendszert megszervezi és működteti. Egyedüli korlát, hogy átmenetileg sem 
okozhat területenként vagy társadalmi csoportonként ellátatlanságot, sem pedig 
emberhez méltatlan ellátási körülményeket”.87 Az Alkotmánybíróság ítélkezési 
gyakorlatára88 támaszkodva az ombudsman kimondja, hogy létezik a szociális 
biztonsághoz való jognak egy olyan magja, amely meghatározott, kivételes  
esetben az alanyi joghoz hasonlóvá válik. Ez a korábban hivatkozott európai 
dokumentumokból ismerős megélhetési minimum biztosítása, amire a polgárnak 
akkor van joga, ha önmaga semmilyen módon nem képes azt előteremteni. 
Ez pedig az ombudsman szerint is független attól, hogy az érintettek jelenlegi 
egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetükbe önhibájukból vagy önhibájukon 
kívül kerültek. Hozzáteszi ugyanakkor: „a hajléktalanság nem jelent törvé - 
nyen kívüliséget, a társadalmi együttélés alapvető normáit mindenkinek be kell 
tartania. Világosan és egyértelműen el kell ugyanakkor választani a hajléktalanok 
(krízis-) ellátását és az esetlegesen elkövetett szabályszegések szankcionálását: az 
állami büntetőhatalom gyakorlása, illetve a szociális segítségnyújtás külön böző 
funkciók és feladatok, amelyek egybemosódása alkotmányosan súlyos követ-
kezményekkel jár.” Mindezek után az alapjogi biztos 2016. évi hajléktalaügyi 
vizsgálatát néhány a fertőtlenítő fürdetésre, a nyilvántartási rendszerre, illetőleg 
a lábadozók jogszabályi hátterének pontosítására vonatkozó intézkedéssel zárta.

A szegénység jogának, e jog rendszerének értékelésekor magam is tartózkod - 
nék a szélsőséges kijelentésektől. Tény, hogy az alkotmányos alapok szilárdak, 
az arra épülő törvényi és alacsonyabb szintű szabályozás évtizedeken keresztül  
 
 
86 AJB-240/2016. jelentés, 7. 
87  A vizsgálat adatai szerint 2015-ben egész évben a Hajléktalanokért Közalapítvány összesen 

372,9 millió Ft értékben írt ki pályázatokat a hajléktalan emberek ellátásának céljaira,  
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 
(VII. 30.) Korm. rendelet által meghatározott eljárási rendben.

88 Elsősorban a 32/1998. (VI. 25.) AB és a 37/2011. (V. 10.) AB határozatok alapján.
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kialakult jogintézményei valamilyen szinten működőképesek. Minimális moz - 
gásteret kínál azonban ez a jogszabályi háttér a gyakorlati szociális ellátó 
szolgálatok számára, amely a civil szervezetek és az egyházak segítsége nél-
kül aligha lenne életképes. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia ettől 
a rendszertől valamelyest elszakadva, jó szándékú, de nem eléggé hatékony 
politikai deklarációnak tűnik. Jogászként a szegénység jogának egységes szem-
léletű, következetes kialakítását mindezek alapján megoldatlan, rendkívül sür-
gető feladatnak látom. Ennek ak tualitását aláhúzza, illetőleg a legfontosabb te-
endőket is kiemeli az ENSZ SDG-határozata,89 annak modern tartalma, az azzal 
kapcsolatban tett vállalások nem zetközi jogi tekintélye.

89  Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja, az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, 70/1. sz. határozat
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90

Az országgyűlési biztosok az ombudsman intézmény megalakulásától kezdő - 
dően minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeztek fellépni a legkülönbözőbb 
okok miatt kiszolgáltatott emberek alapjogainak, egyenlő méltóságának vé del - 
mében. A biztosok a kezdetektől fogva egyértelművé tették azt is, hogy a jog-
védelem és az egyenlő méltóság szempontjából nincs jelentősége annak, hogy 
az érintettek a kiszolgáltatott helyzetbe önhibájukból vagy önhibájukon kívül 
kerültek. 

A töretlen ombudsmani gyakorlat arra is következetesen hívja fel a figyelmet, 
hogy az állam számára – legyen az jogalkotó vagy jogalkalmazó szerv – nem 
fakultatív feladat a polgárairól való gondoskodás. A felelős intézkedés a megfelelő 
ellátási rendszerek, kivezető mechanizmusok átgondolt működtetése, a helyzet 
jogállami megoldása minden időben kötelező.

A jogintézmény fennállása óta nem volt olyan év, amely során esethez, aktuális 
eseményhez, jelenséghez, kialakult rossz gyakorlathoz, negatív folyamathoz kap-
csolódóan az ombudsman ne hívta volna fel a figyelmet a társadalom kevésbé 
előnyös helyzetben élő tagjainak egyre kilátástalanabbá váló helyzetére, az el-
szegényedett társadalmi csoportok problémáinak összeadódására. Napjaink- 
ban is jellemző az ombudsman intézmény fennállása óta töretlen ombudsmani 
gya korlat, melynek szellemében a biztos minden lehetséges és rendelkezésre álló 
eszközzel a legkiszolgáltatottabb, leghátrányosabb helyzetű csoportok jog- és  
ér dekérvényesítési lehetőségeinek biztosítására, az alapjogok hatékony érvé nye -
sí tésének elősegítésére törekszik. Az ombudsmani jelentésekben, de temati kus 
rendezvényeken vagy vendégelőadóként megtartott felszólalásaimban is rend-
re hangsúlyozom, hogy a rászorulókról való gondoskodás kötelezettsége konk-
rét állami-önkormányzati feladat, amely nem merülhet ki az elvi lehetőség biz to-
sításában.

90  Az alapvető jogok országgyűlési biztosa. Véleményét a kötet tervezetének megküldésére, 
válaszként készítette.

SZÉKELY LÁSZLÓ90: A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM OMBUDSMANI ESZKÖZEI
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Ha csak az utóbbi 5 évet tekintjük át abból a megközelítésből, hogy a szegénység 
milyen minőségei mutatkoztak meg eljárásainkban, az tapasztaljuk, hogy a pa-
naszok alapján az ombudsmani vizsgálatok mélyülésével, a negatív gazdasági 
folyamatok családi háztartásokban történő leképeződésével egyre drámaibb kép 
bontakozik ki. Ezért már nem az a kérdés, hogy vannak-e az ombudsmannak 
eszközei a szegénység elleni küzdelemhez, sokkal inkább az, hogy ez az esz-
köz tár mennyire képes alakítani a vizsgált esetek jogalkalmazóinak korábban 
visszásnak, vagy éppen alapjogsértőnek minősülő gyakorlatát, mennyire ké pes  
érzékenyíteni az eljáró szerveket az elesettek, kirekesztettek, depriváltak prob-
lémáinak tekintetében.

A gazdasági válság tünete a létminimum alatt, vagy mélyszegénységben élők 
jelentős és egyre szélesedő társadalmi csoportja. Ennek a társadalmi cso port-
nak a tagjai eltérő okokból (pl. az egzisztenciális helyzetük, életkoruk, egész ségi 
és/vagy mentális állapotuk miatt) minősülhetnek veszélyeztetettnek, azon ban 
e helyzet miatt valamennyi állami, közhatalmi beavatkozással szemben ki szol-
gáltatottak. Amint arra az elmúlt évek jelentései, beszámolói visszatérően rá-
mu tattak – legyen szó bármilyen, akár indokolatlan közhatalmi beavatkozásról, 
vagy állami feladat, kötelezettség elmulasztásáról – az érintettek jog-, illetve 
érdekérvényesítő képessége rendkívül csekély. Esetükben ezért súlyos és közvetlen 
következményekkel járhat az is, ha az állam – valamely intézményén keresztül 
– nem tesz eleget egyes alkotmányos feladatának, nem vagy nem megfelelően 
látja el a speciális, rászorultakat segítő szabályozás és gyakorlat kialakításával, 
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit. 

A formális jogegyenlőség érvényesítése mellett is egyértelmű, hogy a szegény-
ségben élő emberek kiszolgáltatottabbak a jobb egzisztenciális helyzetű tár-
saiknál. A rossz anyagi helyzetűek nehezebb körülmények között élnek, de még 
a legrosszabb állapotban lévő épületben, leromlott környezetben, vagy épp fedél 
nélkül sem kérdőjelezhető meg a magánszférájuk, emberi méltóságuk.

A hajléktalanok alapjogait vizsgáló egyik első, 2008-ban indított ombudsmani 
projektet lezáró jelentésben foglalt intézkedés jelentősége abban áll, hogy dek-
larálja: a hajléktalantelep egyébként jogszerű felszámolása esetén sem merülhet 
ki a gondoskodási kötelezettség a potenciális lehetőségek elvi biztosításában,  
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illetve az azokról való tájékoztatásban.91 A zuglói esetet később a ferencvárosi 
hajléktalantelep felszámolásához kapcsolódó ombudsmani eljárás követte, a sort 
pedig a kőbányai önkormányzat közterületi „akciójának” előkészületeit vizsgáló 
jelentés zárta. Ez utóbbi azt is igazolta, hogy a tervezett intézkedések jogszerűségét 
megkérdőjelezheti, ha a kellő körültekintés és gondosság hiányában, alapvető 
előkérdések tisztázása nélkül jár el az önkormányzat. Ennek az eljárásnak a lé-
nyege a jelentésben tükröződik: a hajléktalanság problémakörének kezelésében 
kizárólag olyan programok, intézkedések elfogadhatóak, amelyek szociális 
jellegűek (személyre szabott szociális jellegű megoldások alkalmazása) és alkal-
masak a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedésének hosszabb távú 
elő segítésére (az érintettek érdemi tájékoztatása és bevonása sorsuk tevékeny 
alakításába). 

A szegénység – az erőforrások birtoklásának teljes hiánya, a klasszikus vagyon-
talanság – jellemzően a munka nélkül és/vagy fogyatékosan, esetleg nyugdíjból, 
vidéken, szórványos vagy hátrányos településen, régiókban élő embereket, 
családokat érinti leginkább. Ezeknek az embereknek minden támogatás, ellátás, 
a legapróbb segítség is a mindennapi túlélést jelentheti. Az ombudsmani eljá-
rások tapasztalatai, az ezekhez fűződő kutatások elemzései alapján ezért arra 
is szükséges rámutatni, hogy a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok ed-
dig érintett tagjai mellett a veszélyeztetett társadalmi csoportba sorolandók  
a hagyományos értelemben hajléktalannak ugyan nem tekinthető, de a társadalom 
peremén élő szegény emberek, sőt a mélyszegénységben élők százezrei is.

Így került az ombudsmani vizsgálat fókuszába az anyagi szegénységgel össze-
függő uzsoráztatás is. Az uzsora-bűncselekmények problémaköre szintén foko-
zott je len tőségűvé vált a válság folyamán. A mélyszegénységben élők számá ra 
gyakran az uzsoraszerződés az egyetlen útja annak, hogy legalább időle gesen  
 
 
91  Az ombudsmani álláspontot 2012. november 12-én született határozatával az Alkotmány-

bíróság is megerősítette, amely – többek között – megállapította, hogy sem a hajléktalanoknak 
a közterületekről való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése 
nem tekinthető olyan alkotmányos indoknak, amely megalapozná a hajléktalanok közte-
rü leten élésének szabálysértéssé nyilvánítását. A hajléktalanság szociális probléma, amit az 
állam nak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie.
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készpénzhez vagy nélkülözhetetlen javakhoz jussanak, az egyetlen módja an-
nak, hogy a rászoruló bizonyos, nem nélkülözhető termékeket megszerez zen,  
illetve esedékessé vált tartozásait rendezze. Az ombudsmani vizsgálat arra irá-
nyította rá a figyelmet, hogy az uzsorajelenség büntetőjogi szempontú meg-
közelítése mellett nagyon fontos számba venni azokat a rövid és hosszú tá vú 
intézkedéseket, amelyek kiutat jelenthetnek az uzsorahitel felvételére kénysze-
rítő élethelyzetből. Ennek egyik fontos aspektusa az uzsora áldozataivá váló  
– jellemzően különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó – személyek segí-
tése, mely ideális esetben hozzájárulhat az újabb áldozattá válás bekövetkezé-
sének megelőzéséhez, illetve a visszacsúszás megakadályozásához.

A hulladékkezelés rendkívül összetett problémakörének vizsgálata is arra vi-
lá gított rá, hogy ahogyan a lakosság fizetőképessége romlik, úgy okoz egy re 
nagyobb problémát a megélhetési nehézségekkel küzdő lakosoknak a hulla-
dék díj megfizetése is. Ez azonban egy újabb problémát indukál: nem kívánt je-
lenségként az illegális hulladékégetés és hulladéklerakás, hulladékelhagyás ese-
teinek növekedését is eredményezi. 

Az ombudsmani eljárások alapjogi megközelítésének egyik sarokpontjává vált  
a szociális tűzifa „érpataki modell” szerinti elosztásának vizsgálata. A vizsgálatot 
lezáró jelentés külön is kiemelte, hogy a rászorultság igazolásán túlmenően 
egyéb magatartásbeli vagy szubjektív „érdemességi” feltételek nem állíthatóak 
fel. Az önkormányzati rendeletben előírt szubjektív, önkényes, a rászorultság 
megállapításával semmiféle kapcsolatban nem álló feltételek az alapvető jog-
állami értékeket kérdőjelezik meg, és súlyosan sértik a potenciális kérelmezők 
emberi méltósághoz való jogát és az egyenlő bánásmód követelményét.

Az alapjogok érvényesülését feltáró vizsgálatok során kiemelt figyelmet szen tel-
tek a mélyszegénység, kiemelten a gyermekszegénység problémakörének, kü  lö-
nösen azokban a helyzetekben, ahol a súlyos anyagi deprivációhoz társa dal mi 
kirekesztettség, erős marginalizálódási folyamat, illetve a gyermeki jogok sérü-
lésének jelentős veszélye is párosul.

A gyermekek egészséges életkezdésének feltételeit a szegénység összefüggésé-
ben vizsgáló eljárásom az egészséges környezethez való jog jelentéstartalmát  
e megközelítésből elemzi, és így jutunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy en nek 
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tartalma merőben eltér a súlyos szegénységben, illetve mélyszegénységben élő 
gyermekek esetén. Számukra ugyanis nemcsak a „magasabb szintű” környezeti 
kockázati tényezők (levegőtisztaság, vegyszermentes környezet, bioélelmiszerek 
hiánya) jelentik az elsődleges veszélyt, hanem gyakran a minimális környezeti 
feltételek – így a megfelelő étkezési, lakhatási és higiénés lehetőségek – kényszerű 
nélkülözése. A kismama és a születendő gyermek környezetének minősége 
meghatározó a felnőtt ember későbbi egészsége tekintetében, ez azonban fo ko-
zott problémaként jelenik meg olyan háztartásokban, ahol az életkezdés nél kü-
lözéssel, szegénységgel, deprivációval társul.

A szegregátumokban élő, hátrányos helyzetű gyermekek egészséges kör nye zet - 
hez való jogának érvényesülését helyszíni vizsgálatok keretében is igye ke ze tük 
felmérni. E nem reprezentatív vizsgálatból általános tapasztalatként az fogal-
mazódott meg, hogy a közfoglalkoztatás jellemzően nem vezet vissza a „rendes” 
munka világába; a térségi gettósodással is érintett telepeken élők jellemzően 
perspektíva nélkül élnek; az új generáció mobilizációs esélyeinek javítása nélkül  
a szegénység bővített újratermelésére lehet számítani; a szegre gált intézmények- 
ben tanító tanárok, tanuló gyermekek új motivációs rend szerét ki kellene építeni.

A panaszbeadványok alapján 2014-től tapasztalható, hogy a gyakorlatban to-
vábbra sem látszik fékeződni az a tartós elszegényedési folyamat, amely a gaz-
dasági világválság kirobbanása óta tart. Más dimenziókban termelődik újra a 
kiszolgáltatottság, a szociálpolitika szűkülő eszközrendszere pedig nem képes va-
lódi, hosszú távú segítséget nyújtani a mélyszegénységben, illetve tartósan a lét - 
minimum alatt élők problémáinak tartós javításához, a legelesettebbek nem 
vagy csak esetleges mértékben jutnak hozzá segítséghez és támogatásokhoz.  
Az ombudsmani gyakorlatot nézve esetenként valóban nehéz definiálni azt, 
hogy mi számít szociális jellegű panasznak, hiszen a beadványozók nagy része 
nem konkrét hatósági eljárásokat kifogásol, hanem „utolsó lehetőségként” fordul 
a biz tos hoz, folyamatosan ellehetetlenülő életkörülményei és egyéni cselekvési 
lehetőségének hiánya miatt.

Az ország különböző területeiről származó számos panasz vizsgálata ered - 
mé nyeként hívtam fel egy jelentésemben92 a figyelmet az ország elöregedett,  
 
92 Lásd: AJB AJB-6510/2013. számú jelentés
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50–100 éves vályog lakóépületeiben élőkre. Az alacsony státuszú lakóterülete - 
ken fekvő, leromlott állagú, életveszélyes állapotú lakóépületekben – a szeg-
regációs körforgás következtében – jellemzően mélyszegénységben élők lak-
nak. A tudomásomra jutott esetekben a hatóság – többszörösen kiszab ható,  
500 ezer forintig terjedő – bírság kilátásba helyezésével kísérelte meg rászorí-
tani a kötelezetteket az előírt helyreállítási kötelezettség teljesítésére. A lakó - 
ház hely reállításhoz a bent élők nem rendelkeznek kellő anyagi erőforrással,  
az önkormányzat általában – költségvetési forrás hiányában – sem a kar ban-
tartáshoz, sem az állagmegóvás hoz, illetve a helyreállításhoz nem tud segít - 
séget nyújtani. Nyilvánvaló tény viszont, hogy a helyreállítás hiányában szá-
molni kell az életveszélyes épületben való huzamosabb tartózkodás végső kö-
vetkezményével, illetve a család haj lék talanná válásával.

A vizsgálat tapasztalatai alapján rámutattam arra, hogy az elrendelt helyreállí - 
tási munkák elmaradásának oka, hogy ehhez az eljáró építésügyi hatóság szá-
mára sem áll rendelkezésre költségvetési forrás. Annak megállapítása mel lett, 
hogy a következetes hatósági jogalkalmazói tevékenység elmaradása nem felel 
meg a jogbiztonság követelményének, javasoltam költ ségvetési forrás el kü lö-
nítését az életveszélyes állapot elhárítását célzó, hatóság által elrendelt munkák 
megelőlegezése céljából.

A tágabb értelemben vett lakhatással függött össze annak a panasznak a vizsgá - 
lata is,93 amelyben a beadványozó azt sérelmezte, hogy élettársával életvitelsze-
rűen ugyan a településen tartózkodtak, megélhetésükhöz azonban településről 
tele pülésre járva gyűjtötték az újrahasznosítható hulladékot, emiatt hosszabb 
ideig távol voltak a falutól, ez pedig kizárta őket a támogatásokból. A vizsgálat 
igazolta, aggályos, hogy az önkormányzat a településen állandó lak hellyel ren-
delkezőkre korlátozta a helyi szociális rendelet hatályát, mert ennek alapján az  
a rászoruló, aki életvitelszerűen az önkormányzat területén él ugyan, de sem  
ott, sem más településen állandó lakóhellyel nem rendelkezik, eleve – min den 
további fel tétel teljesülésétől függetlenül – kívül rekedhet a szociális ellá tórend-
szeren: lényegében az ellátórendszer számára láthatatlanná válik. Jelentésemben 
ezért az önkormányzatot a szociális törvény rendelkezéseivel ellentétes korlátozó 
előírásokat tartalmazó önkormányzati rendelet módosítására hívtam fel. 

93 AJB-5371/2014. számú jelentés
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A hozzám forduló fedél nélküli rászorulók figyelmét is gyakorta kell felhívnom 
arra, hogy amennyiben nem tudnak lakó- vagy tartózkodási helyet létesíteni, 
jogszabály rendelkezése alapján a hivatalos eljárásokban való elérhetőségük 
akkor is biztosított kell legyen számukra. Ennek lehetőségét teremtette meg az 
értesítési cím jogintézményének bevezetése, amelyről az eljáró hatóságoktól 
a vizsgálatok tapasztalatai szerint kevéssé kapnak tájékoztatást. A lakcím hiá-
nyában történő értesítési cím létesítésével összefüggésben ezért arról tájékoz-
tatom a lakcím nélküli panaszosokat, hogy számukra is nyitva áll az értesítési 
cím létesítésének lehetősége, amelyet megjelölhetnek a szociális ellátás folyósí-
tásá nak címeként is, így emiatt nem esnek el a támogatásoktól.

A panaszok nagy száma évek óta jelzi a huzamos ideig (sokszor évekig) fűtet-
len lakásban élők problémáját. A nehéz anyagi helyzetben lévők esetében a fűtet - 
len lakás az életet veszélyezteti a téli hidegben. Ezekben az esetekben jobbára  
egy lehetőség marad az ombudsman számára: figyelmeztetni az érintett ön kor -
mányzatot életvédelmi kötelezettségének teljesítésére, különös tekintettel a rá - 
szorulók téli hideg időjárás miatt fokozott veszélynek kitett állapotára. A tűzi-
faosztás helyi gyakorlatának áttekintése átfogó vizsgálat keretében azért vált 
szükségessé, mert egyre több panasz érkezett rászorulóktól, többgyermekes, beteg 
gyermeket ápoló családoktól, egyedülálló időskorúaktól, akik azt sérel mez ték, 
hogy kimaradtak a támogatásokból, az adományok nem jutottak el hozzájuk. 

Az emberi lét alapvető feltételeiről való gondoskodással, illetve az emberi éle-
tet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos állami köte-
lezettség teljesítésének egyik különös esete a kihűléses halál megelőzése, az ennek 
érdekében alkalmazott egyik eszköz pedig szociális alapon a tűzifa biztosítása 
a rászoruló, nélkülöző emberek, családok számára. A megélhetési minimumot 
biztosító se gítség elmaradása a rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan 
rászorulók szá mára hosszú távon életben maradásuk ellehetetlenüléséhez vezethet. 
Nem túlzó gondoskodás tehát az állam részéről, ha a szociális kötelezettségüket 
hely ben ellátó önkormányzatok számára központi költségvetésből olyan for-
rás elkülönítéséről és soron kívüli folyósításáról gondoskodik, amellyel ilyen  
élethelyzet megoldható és egy esetleges egyéni tragédia megelőzhető. A jelen-
tésembe94 foglalt kezdeményezésemre a belügyminiszter jelezte, hogy a szociális  
 
94 Lásd: AJB-2217/2016. számú jelentés
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tüzelőanyag-pályázat célja a krízishelyzetben lévőknek való segítségnyújtás a téli 
fűtési időszakban, így a támogatás felhasználása során a helyi önkormányza tok - 
nak mérlegelniük kell, hogy a közigazgatási területükön élő, kérelmet benyúj-
tók közül mely személyek minősülnek a támogatásra leginkább rászorulónak. 
Az útmutatóban ezért a továbbiakban hangsúlyosabban jelenítik meg a pályá - 
zó önkormányzatok számára azokat a tudnivalókat, amelyek elősegítik a támo-
gatás optimális felhasználását.

Az ellátásra való jogosultság igazolásával kapcsolatos panaszok is sokasodnak. 
A szűkülő munkavállalási viszonyok miatt legvégső esetben a közérdekű ön-
kéntes munkavégzés az a „lehetőség”, amely által a szociális támogatásban 
részesülők „megszerezhetik” ellátásra való jogosultságukat a következő évben is.  
A közérdekű önkéntes munkavégzés korlátaival kapcsolatban folytatott vizs-
gá lat arra mutat rá, hogy alkotmányossági szempontból aggályos, hogy az ön-
kormányzat polgármestere jogosult mindennemű tartalmi és formai megkötés 
nélkül dönteni a szociális támogatásra való jogosultság biztosításához szükséges 
önkéntes munkavégzés kérdésében.

Új típusú panaszként került a látókörömbe a köztemetés megelőlegezett költ-
ségének visszatérítésével összefüggő önkormányzati gyakorlat. Az a személy, 
aki önerőből nem tud hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodni, a tele pü lési  
önkormányzathoz fordul segítségért. A vizsgált esetben  a szociális támo ga tás-
ként megállapított közköltségen való eltemettetés visszatérítéséről a pa na szos  
érdemben nem kapott tájékoztatást. A támogatott arról így csak a hagyatéki 
el járás során értesül, hogy az örökölt ingatlanra a temetés költségeit ha gya-
téki követelésként bejegyzik, amit pedig később be is hajthatnak. Az így le-
folytatott eljárás súlyosabb következménye, hogy egy százezres nagyságrendű 
megelőlegezett szociális támogatás követelésként történő behajtása a hajlék 
elvesztését is eredményezheti, amennyiben a köztemetést igénylő rászoruló 
csa ládtagnak az egyetlen vagyona az örökül hagyott, lakhatásának egyetlen le-
hetőségét jelentő lakóépület.

A tágabb értelemben vett „szociális ügyek” halmazából kiemelhetőek olyan ese- 
tek, amelyek az egyéneket ért visszásságok mellett nagyobb, akár rendszer - 
szintű aggályokat is jeleztek. Ezzel arra a korábbi években is jelen lévő, de  



119

2015-ben kiteljesedő tendenciára utalok, hogy a panaszbeadványok jelentős  
része közvetve vagy közvetlenül a panaszosok szociális helyzetével, egészségi álla-
potával és az ellátórendszerrel állt összefüggésben, mindazzal együtt, hogy ezek-
nek a pa naszoknak a túlnyomó többségét hatáskör hiányában nem vizsgálhat-
tam. A pa na szok száma és tartalma így is figyelmeztet arra az elszegénye - 
dési folyamatra, amely a gazdasági világválság következtében Magyarországon  
is erőteljesen fel gyorsult az elmúlt években. 

A mai Magyarországon ugyanis akár hosszabb folyamat eredményeként, akár 
sze mélyes katasztrófa következtében bárki és bármikor kerülhet – önhibájából 
vagy önhibáján kívül – viszonylag stabil anyagi helyzetből kilátástalanságba. 
Azzal is számolni kell, hogy az ombudsmanhoz forduló hátrányos – főleg 
anyagi okból kiszolgáltatott – helyzetben lévő rászorulók számára sokszor 
az utolsó szalmaszálat jelenti az ombudsmanhoz fordulás, a végső lehetőség  
a segítségkérésre. És még ezek alapján is nehezen kategorizálható, hogy a leg szél-
sőségesebb egzisztenciális rászorultságon – a hajléktalan és a hajléktalanság kü-
szöbén tengődő személyek körén – túlmenően milyen a kiszolgáltatottság mértéke. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy hivatalomhoz a legtöbb pa-
naszbeadvány egyértelműen Magyarország legszegényebb, legelmaradottabb, 
legsúlyosabb gazdasági és társadalmi problémákkal küzdő területeiről: Borsod-
Abaúj-Zemplén, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből, illetve – az in fra-
strukturális okok, valamint a panaszjoggyakorlási, érdekérvényesítési képesség 
országosnál kiemelkedően magasabb szintje miatt – Pest megyéből érkezik.

Bár ombudsmanként túlnyomórészt a hozzám érkező panaszok alapján indítok 
vizsgálatot, ezek a panaszok élesen megvilágítják a végbemenő társadalmi 
folyamatot, hiszen maga az érintett – az egyén, a család vagy a lakosság egy cso-
portja – közvetlenül tárja fel a beadványban az őt ért sérelmet, ezzel éles pil-
la natképet adva a kilátástalanná vált életkörülményekről, amely képet az om-
budsmani vizsgálat mélyít el, és helyez tágabb összefüggésbe. 



120

Olyan témák kerültek itt sorra górcső alá, amelyekről azt gondolom, hogy sokkal 
többet kellene beszélnünk és sokkal alaposabban, mint ahogy a mindennapok 
során egy politikusnak megadatik. Ezért szolgál különösen nagy örömömre, 
hogy egy pártalapítvány ezt a kiemelkedő feladatot magára vállalta, hogy az ENSZ 
17 fenntartható fejlődés célkitűzési céljának a magyarországi megvalósítását 
vizsgáló sorozatot indít.

Hadd kezdjem olyan sokunk által vallott és mondott, de talán nem elégszer és 
nem elég hangosan elhangzott kijelentésekkel, mint hogy napjainkban egy tel-
je sen fenntarthatatlanul működő világban élünk. Ez a mondat a maga valósá gá - 
ban bemutatja azt, hogy életünknek számos területe van, amin változtatnunk 
kel lene, egymással párhuzamosan és folyamatosan dolgoznunk kellene annak 
ér de ké ben, hogy ne fenntarthatatlanul, hanem fenntarthatóan működjön a vilá- 
gunk. A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, az egyre igazságtalanabb jö ve-
delemelosztás, magyarul egyre kevesebbek kezében egyre nagyobb va gyon össz-
pontosul, a környezetünk állapota folyamatosan és egyre nagyobb mértékben 
romlik, ráadásul a gazdasági növekedés nem veszi figyelembe a környezeti és a 
társadalmi korlátokat – ezek olyan válságjelenségek, amelyeket naponta meg élünk. 

Mondhatnám azt is, hogy onnantól, amikor reggel fölkelünk, egészen addig, 
amíg este lefekszünk aludni, folyamatosan ezek a dolgok jönnek velünk szem-
be az utcán, éljünk akár városban, akár vidéken. Makroszinten rengeteg glo-
bális problémát okoznak ennek a válságnak a halmozottan előforduló jelei: el-
sze gényedő milliókról, migrációról, éghajlatváltozásról beszélünk, és a sort még 
folytathatnánk. Évtizedek óta erről beszélnek a zöld politikusok és zöld gon-
dol kodók a világon, csak éppen nem figyeltek rájuk eléggé, most pedig, hogy  
a válságjelenségek már itt vannak, és a mindennapokat jelentősen és sok eset- 
 ben visszafordíthatatlanul befolyásolják, mintha ébredezne a figyelem ezzel 
kapcso-  latban. Viszont én is azt gondolom, hogy sokkal korábban kellett 
volna hallgatni azokra a zöld gondolkodókra és zöld politikusokra, akik már 
évtizedekkel korábban mondták, hogy ha így folytatjuk, akkor gond lesz.

SZÉL BERNADETT: ZÁRSZÓ 
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Azt is sokan tudjuk, hogy az ökopolitikai gondolkodás a fenntartható fejlődést 
nem az eddigi gazdasági paradigmán belül értelmezi, tehát nem a hagyományos 
értelemben vett gazdasági növekedésben gondolkodik. Ebből sok értelmezésbeli 
probléma adódik, főleg akkor, ha különböző közgazdászok összejönnek egy 
asztalnál, és nehezen indul be a beszélgetés általában. Én azt figyeltem meg, 
hogy itt mintha valóban világok találkoznának egymással, mert a fenntartható 
fejlődés az nem a végtelenbe vesző növekedésről szól, hanem egy olyan har-
mó niáról, amelyben társadalom és természet egymással harmóniában tud élni, 
dolgozni, hagyják egymást élni, és segítik is egymást a maguk valójában. Ez 
korlátokat is jelent számunkra, azt jelenti, hogy nem élhetjük fel a természeti 
erőforrásainkat, egyszerűen nem terhelhetjük túl a környezetet, de azt is jelenti, 
hogy a megtermelt javakat igazságosan kell elosztani a társadalomban. Ha nincs 
társadalmi igazságosság, akkor nincs fenntartható fejlődés. A zöld értékek között 
a társadalmi igazságosság ugyanúgy jelen van, mint a hagyományos, a természeti 
javak tisztelete.

Az Ökopolisz Alapítvány az ENSZ 17 fenntartható fejlődés céljának a magyar-
országi megvalósítását vizsgáló sorozatot indított el. A fenntartható fejlődési 
célokat a világ állam- és kormányfői csúcstalálkozóján 2015-ben fogadták el, és 
2016 januárjától 2030-ig van érvényben. Azt látjuk, hogy az SDG 17 általános 
célkitűzést foglal magában, ezek egyike a szegénység felszámolása, de ahogy lát-
tuk, szorosan ide tartozik az éhezés megszüntetése, az egészség és a jólét, a mi-
nőségi oktatás, vagy éppen a nemek közti egyenlőség kérdése. Az első feje zet-
ben tehát a szegénység elleni harcról volt szó, és ha a szegénység elleni harcról 
beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a szegénység minden formáját meg akarjuk 
szüntetni, és a célkitűzés szerint a szegénységben élők számát a felére kellene 
csökkenteni 2030-ig minden országban.
 
Hogy áll ebben a tekintetben Magyarország? Nem kell ahhoz szociológusnak 
lenni, hogy az ember észrevegye a szegénység növekedését hazánkban. Látható 
jelei vannak ezeknek a folyamatoknak. Az elmúlt években látványosan nőtt a sza-
kadék a szegények és a gazdagok között. Többen lettek azok, akik a társadalom 
leg szegényebbjei, és azok is többen lettek, akik a társadalom legtetején állnak, 
legalábbis a gazdasági és egyéb javakkal való ellátottság tekintetében. És ami 
nagyon szomorú, hogy a középső réteghez tartozók száma erőteljesen csökkent, 
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az alsó középosztály egy része pedig egyszerűen lesüllyedt a szegény ségbe, és 
gyakorlatilag mindennapi megélhetési gondokkal küzd. Ezek a számok olyan 
statisztikai felmérésekből származnak, amelyeknek azt gondolom, hihe tünk, 
nem véletlen, hogy a nemrég megjelent Társadalmi Riport 2016 kötet sze- 
rint a jövedelmi középrétegekhez tartozók ma egyszerűen rosszul élnek. Három-
negyedüknek gondot okozna egy váratlan kiadás, 2/3-uk pedig egyszerűen nem 
engedhet meg magának egy egyhetes, tisztességes nyaralást. 

Azt gondolom, itthon nincs minek örülnünk, és azt is hozzá kell tennem, hogy 
2008-at, tehát a gazdasági válságot követően a szegénységben és társadalmi kire-
kesztettségben élők aránya is növekedett, és sajnos 2010 után ez a növekedés fel-
gyorsult. Azt látjuk, hogy a 2010-es 31,5 százalékról 2012-re 35 százalék közelébe 
nőtt a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők aránya, magyarul ez 
azt jelenti, hogy a lakosság több mint harmada él szegénységben vagy társadalmi 
kirekesztettségben. Hozzá kell tennem, hogy jelenleg nem látunk olyan progra-
mokat, amelyek képesek lennének arra, hogy ezt a számot fenntartható módon 
megpróbálják csökkenteni.

Szoktak hivatkozni a közmunkára, azonban a közmunka nem alkalmas arra, 
hogy a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből emberek százezreit kive-
zesse, erre sokkal komplexebb programok lennének alkalmasak, és ezeket sajnos 
nem látjuk manapság kellő mennyiségben.
 
Nézzünk nemzetközi számokat is. Most jelent meg a társadalmi igazságosságot 
értékelő átfogó uniós elemzés is, ami hazánkra nézve nagyon szomorú statisztikai 
adatokat hozott nyilvánosságra. Azt mutatja, hogy nőtt a gyermeket nevelő csa-
ládok nyomora. Nem javult a nők és az idősek helyzete, és a fiatalok kilátásai 
egye nesen romlottak. Eszerint egyre igazságtalanabb a magyar társadalom. A tár - 
sadalmi igazságosság mutatóját bonyolult mennyiségi és minőségi elemzés 
alap ján számítják ki, és ebben figyelembe veszik azt is, hogy az adott kormány 
szegénység elleni intézkedései mennyire hatékonyak. A szegénység és a kire-
kesz tettség mennyiségi adatait látják, a fiatalok tanulási esélyeit kutatják, a fog-
lalkoztatási helyzetet monitorozzák, a kisebbségek lehetőségeit alaposan meg-
nézik, a nemek közti megkülönböztetés jellemzőit is vizsgálják, a lakosság egész-
ségi helyzetét, az idősek helyzetét, vagyis csupa olyan adatot vizsgálnak, amelyek 
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hosszú távon is meghatározzák, hogy milyen minőségű életet lehet majd élni 
Magyarországon.

Ezek a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy ha 1–10-ig terjedő skálán érté-
kelik azt a képet, amit az adatsorok kirajzolnak, annak az európai átlaga, ha a 
2015-ös, tehát a tavalyi évet nézzük, 5,63. Magyarország az elmúlt évek során 
nemhogy nem javított a helyzetén, hanem még sok tekintetben rontott is a 
fel zárkózási esélyein. Az európai átlag tehát 5,63 volt, a mi átlagunk jelenleg  
4,73, és ezzel a 28 uniós ország között a 23. helyen végeztünk. A magyarnál már csak  
a román, a bolgár, a spanyol, az olasz és a görög adatok rosszabbak.
 
Így azt kell mondanom, hogy hiába javultak egyes makrogazdasági adatok – eze - 
ket ugye sokszor halljuk a rádióban is ismételgetni –, mint a foglalkoztatottság 
vagy a munkanélküliség számai, a jövedelmi viszonyok érzékelhetően, észre - 
ve hetően mégsem javultak. Hadd említsek itt is egy nagyon elgondolkodtató  
sta tisztikát: télen nem engedheti meg a lakás megfelelő fűtését a magyar csalá - 
dok negyede, a gyermekes családok 38 százaléka. Tehát a gyermekes csalá- 
dok 38 százaléka nem tudja kifűteni a lakását. Ezek a gyermekek vélhetően 
fáznak ezek ben a laká sokban, úgyhogy azt gondolom, ebben az országban  
senki nem dől het hátra, ha a szegénységről van szó. Azt is hozzá kell tennem, 
hogy sok mu tató tekintetében romlott még a gyermekes családok helyzete,  
itt kifejezetten a nél külöző gyermekes családokról beszélek, és sajnos ez mér - 
he tő a gyermekek iskolai teljesítményében is. 

Hadd osszam meg Önökkel egy friss élményemet. Egy kis faluban jártam, Tolna  
megyében, ahol jól működő tanoda üzemelt, és ez a tanoda egy nagyon jó rend-
szer, segített sok gyereknek, három falu gyermekei jártak oda, és iskola után 
foglalkoztak velük, tanultak velük, képezték őket. És egészen addig, amíg a tano - 
da működött, abban a családban, amelynél vizitáltam, a gyermekek eredmé- 
nyei folyamatosan javultak. Aztán elfogyott a pénz a tanodákra, ezt a tanodát 
bezárták, és mesélték nekem, a gyermekek iskolai teljesítménye rögtön romlani 
kez dett. És ott álltam délután 5 órakor a bezárt tanoda előtt, ahol mondták 
nekem, hogy azok a gyerekek, akik itt lennének – 50-60 gyermekről van szó –, 
most mind az utcán vannak és kódorognak, nem tudni, mi történik velük. 
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Úgyhogy azt hiszem, senki nem lepődik meg azon, hogy ezek után azt mondom, 
még jobban kell küzdeni azért, hogy a szegénység tekintetében javuljanak itt- 
hon a dolgok, és hozzá kell tennem, hogy a gyermekszegénység mutatói egyéb-
ként már nemcsak Szlovéniában, Észtországban vagy a cseheknél jobbak, mint 
ná lunk, hanem Lengyelország is 23 százalékról 10 százalékra csökkentette  
a gyer mekeket érintő anyagi szegénységet. Van mit behoznunk. 

Visszatérve tehát ahhoz a kerethez, amelyben ezt a kis zárszót elkezdtem meg fo-
galmazni, a zöld gondolkodásnak a fontosságára szeretném még egyszer a fi gyel-
met ráirányítani, ugyanis a zöld gondolkodásban a fő cél a társadalom egy ben 
tartása. Az, hogy egyenlőbb és igazságosabb legyen a javak elosztása. Mi úgy  
gondolkodunk, hogy a társadalom hosszú távú fejlődésének az alapjait kell 
megteremteni, és ez a garancia a szegénység és az esélyek egyenlőtlensége ellen. 
Mibe kell fektetni a pénzt? Tudásba, képzésbe, oktatásba, egészségbe. Egyszóval 
a jövőbe kell beruházni, ettől várható csak a szegénység csökkentése és a tár sa-
dalom egyben tartása is. 
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A SOROZAT SZERKESZTŐI

Dr. Zlinszky János biológus (1982 ELTE, dr.rer.nat. ELTE 
1988, PhD University of Ulster 1993). 1996 óta a PPKE Jog- 
és Államtudományi Kara Környezet jogi Tan székén ok tat kör-
nyezettudományi és környe zetpoli tikai tárgyakat. A fenntart-
ható fejlődés témakörében tantárgyfejlesztő és ok tató tevé-
keny séget folytatott kül földi és hazai egye te meken. 2014-ben 
az ENSZ Nyílt Munkacsoportja társ elnökének tudomá nyos 
fő tanács adó ja, 2011-ben az EU Ta nácsa kör nyezetpoli tikai 
mun kacsoportjai (WPIEI Global, WPIEI Horizontal) társ el-

nöke, 2009–2012 köz ött a JNOB Hivatalának főosz tály ve ze tője, 2006–2010 között 
a köztársasági elnök környezetpolitikai főtanácsadója, 1993–2017 közt a REC egyik 
vezető munkatársa, 1982–1988 között az MTA BLKI kutatója volt. Több nemzet - 
közi és hazai tudományos és társadalmi szervezet vezetőségi tagja. Nős, há rom csa-
ládos gyermeke és hét unokája van.

Dr. Fülöp Sándor jogász (1982, ELTE) pszicholó gus (1997, 
ELTE). PhD-fokozatát a Debreceni Egyetemen szerez te (2010). 
Köz érdekű környezetvédelmi ügyvéd, a Környe zeti Mana ge-
ment és Jog Egyesület (EMLA) igazgatója (1994) majd elnöke 
(2012–). 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek or szág-
gyűlési biztosa volt. Számos egye  te men tart környe zetvé del mi 
kurzusokat, órá kat, jelenleg a Nemzeti Közszol gálati Egye tem 
Fenntartható Fejlő dés kabinetjének tudo má nyos fő munkatársa 

(2016–). Tár sada lmi megbízatásai: a World Future Council ta nács  noka (2009–), 
a londoni Fenn tart ható Fejlődés és Demokrácia Alapítvány ku  rá tora (2016–), az 
Ökopo lisz Alapítvány társelnöke (2015–). 1957-ben szüle tett Montrealban, nős, 
Natasa lánya (31) bíró, Máté fia (29) építész.
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Dr. Mellár Tamás 1977-ben végzett közgazdászként a Pécsi 
Tu do mányegyetem Közgazdaság-tudományi Karán, ugyan itt  
1981-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1991-től kan-
didátus, 2007-től az MTA doktora. Karrier jét a Pécsi Tu-
do mányegyetem Közgazdaság-tudományi Karán kezdte 
gyakor nokként, majd tanársegédként és adj unk tusként dol- 
 go zott ugyanitt. 1988 és 1989 között vendég ku tató a Prince-
ton Universityn, ezt követően tu do mányos igaz ga tóként 
tevékenykedik a Privatizációs Kutatóintézetben, illetve kor  - 

mány-fő tanácsadóként a Miniszterelnöki Hivatalban. 1998 és 2003 között a 
Köz pon ti Statisztikai Hivatal elnöke, majd a PTE Illyés Gyula Főiskolai Ka rá-
nak főigazga tó-helyettese, ugyanitt intézetigazgató. 2009 óta ismét a PTE KTK 
alkalmazásában áll mint egyetemi tanár. A kar Közgazdasági és Regio nális  
Tu dományok In té zetének igazgatója volt 2003–2006 között. Kutatási területe 
a mak rogaz da ság -politika, a heterodox közgazdaság-tudomány és az elmara-
dottságmo der nizáció. Számos tudományos testület tagja. Munkáját több alka-
lommal ismerték el tudo mányos kitüntetésekkel.

Dr. Udvarhelyi Éva Tessza, PhD kulturális antropológus 
és kör nyezetpszichológus, a Közélet Iskolája társalapítója 
és ügy vezetője. Doktori tanulmányait a City University of 
New Yorkon végezte, disszertációja magyarul is megjelent 
„Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lak-
hatási válságra” címmel 2014-ben. Sokáig dolgozott ifjúsági 
mun kásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió 
Ala pítványnál. 2009-ben több társával együtt meg alapította  

A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot, amelynek azóta is ak tivis-
tája. Számos szervezetnek dolgozott facilitátorként és szerve zet fejlesztőként.

A KÖTET SZERZŐI
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Vecsei Miklós szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szere tet - 
szolgálat alelnöke, az ezredforduló után öt éven át haj lék-
talanügyi miniszteri biztos volt. Számos útkereső kísérlet  
és szakmai újítás fűződik nevéhez, ezek között említhetjük  
a tarnabodi befogadó falut, valamint a kö zös játékot, zené - 
lést és labdarúgást szociálpolitikai esz közzé fejlesztő mo - 
dern módszereket is. A vezetésével ki a lakított, a nyomor-
telepek felzárkózását segítő Jelenlét prog ramot 2016-ban  

Magyar Örökség Díjjal tüntették ki. Meggyőződése szerint egy település prob-
lémáit nem lehet általában megoldani, ugyanakkor, ha kellően sok család 
problémájára sikerül megoldást találni, az végül a település egészére kihat majd. 

Misetics Bálint az ELTE Társadalomtudományi Karán,  
a New York-i Bard College-on és a kaliforniai Berkeleyn 
tanult társadalomelméletet és társadalompolitikát, mes ter-
szakos diplomáját az Oxfordi Egyetemen szerezte össze-
ha sonlító társadalompolitika szakon. Jelenleg az ELTE 
TáTK szociálpolitika doktori programjának a hall ga tó ja 
és a Közép-európai Egyetemen hallgat poli tika tudományt. 
Több tanulmánya jelent meg a hajléktalanság rendszervál-

tást követő állami kezeléséről és a magyarországi lakáspoli tika ellentmondásai-
ról. A zuglói önkormányzat szociálpolitikai és lakásgazdálkodási reformjait 
meg alapozó koncepciók egyik szerzője. Akti vis taként tíz éve fog lalkozik haj lék-
talansággal és lakáspolitikával, A Város Min den kié csoport egyik alapító tagja.

Kajner Péter okleveles közgazdászként a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, majd elvé-
gez te az ELTE humánökológia szakirányát. Dolgozott ku-
ta tóként, civilként, minisztériumban, a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa mellett. 2000–2005-ig a Védegy let  
munkatársa, 2005–2008-ig az Élőlánc Magyar orszá gért  
elnökségi tagja. 2007-től a Szövetség az Élő Ti szá  ért (SZÖ - 
VET) elnökségi tagja, 2012-től elnöke. Jelen leg a Ma gyar  

Földtani és Geofizikai Intézet részeként mű kö dő Nemzeti Alkalmaz kodási  
Központ (NAK) külső munkatársaként klímaváltozással kapcsolatos szemlélet-
formálási tevékenységekkel foglalkozik. 
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Fehér Attila tősgyökeres szegediként a Tisza par ti vá ros-
ban 2011-ben szo cio lógusként diplomázott. Diploma mun - 
kájának témája az egyének közösségi ak ti vitásának meg-
ha tározó ténye zői voltak. Az egyetem elvégzése után nem 
sok kal lét re hozta a Partiszkon Társadalomkutató Köz hasz - 
nú Egye sületet, melynek azóta is az elnöke. Aktív közéleti 
munkájának eredményeként a városban, a régió ban és or-
szágosan is jól csengő neve van szakmai és civil berkekben 
egyaránt. 

Dr. Székely László 1982-ben szerzett diplomát az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 
1982 óta tanít az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén. 1992-ben 
beválasztották a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagjai közé. 
1996-ban megválasztották az ORTT panaszbizottságának 
tagjává. 1998 és 2002 között kormánybiztosként felelt a 
Há  gai Nemzetközi Bíróság dunai vízlépcsőügyben hozott 
íté letének végrehajtása érdekében szükséges kormányzati 
fel adatok koordinációjáért. 2008–2013-ig az ELTE Jogi To-

vább képző Intézet igazgatója. 2010 és 2013 között az új polgári törvénykönyv 
előkészítését koordináló miniszteri biztos. 2012-ben az igazságügy területén 
végzett szakmai munkájáért Deák Ferenc-díjjal tüntették ki. 2013 szeptemberé-
ben a Magyar Országgyűlés megválasztotta az alapvető jogok biztosának.

Dr. Szél Bernadett 1977. március 9-én született Pécsett. 
Közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem 
jogelődjén, ahol később szociológiából doktorált. Dol go zott 
a civil- és a versenyszektorban is. A Lehet Más a Politikának 
2010 óta tagja, 2013. március vé gé től társelnöke. Angol és 
német nyelven beszél. Az Ország gyűlés Nemzetbiztonsági 
Bizottságának tagja, a Lehet Más a Politika frakcióvezetője. 
Családos, férjével és két gyer me kével Budakeszin él.



Az Ökopolisz Alapítvány 2016 no vemberében elkezdett egy 17 részből álló 
Ökopódium sorozatot az ENSZ fenntartható fejlődés cél ki tű zé sei ről,  

a 2015. szeptember 15-én az ENSZ Közgyűlése által elfogadott  
A vilá gunk átalakítása 2030-ig c. do ku mentumról (a továbbiakban: SDG).  

Mivel nem kötelező nem zet közi jogi normáról van szó, a végrehajtása attól 
függ, mekkora társadalmi figyelem és politikai akarat kíséri. Erre tekintettel  

Magyarországon elindítottunk egy kon ferenciasorozatot, amely során  
a fenntartható fejlődés célkitűzéseit neves szakemberekkel vitattuk meg.  

Ha a jelenlegi projekttel sikerül jó példával elöl járnunk, ahhoz is  
hozzájárulhatunk majd, hogy világszerte hasonló programok induljanak,  

és az eredményeiket az egyes országok egymással összevessék, tanuljanak 
egymástól, ösztönözzék egy mást.


