
„Kérdés és válaszok” konferenciasorozat, 
avagy mélyszegénységben élők helyzetének javítását célzó modellprogramok 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a Szegénység és társadalmi kirekesztés európai 
évének jegyében 2010 tavaszán „Kérdés és válaszok” címen konferenciasorozatot indított a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. Egy-egy alkalommal a 
mélyszegénységben élők helyzetének javítását célzó modellprogramok – köztük a 2009-ben 
kiírt pályázat1 nyertes programjainak – tematikus bemutatására kerül sor, a jó gyakorlatoknak 
egyben elméleti keretet is adva. 

A konferenciasorozat célja, hogy a mélyszegénységben élők helyzetére reagáló adekvát 
válaszoknak megfelelő szakmai nyilvánosságot biztosítva elősegítse azok terjedését, hasonló 
programok indítását. A rendezvények további fontos hozadéka a jelenlévő szakemberek közti 
párbeszéd (kérdés és válaszok) generálása, szakmai tapasztalatok megosztása. 

A konferenciasorozat egyes részei olyan, a Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetarto-
zásért című dokumentumban is megjelölt prioritások mentén szerveződik, mint az oktatás, 
képzés rendszerében az esélyegyenlőség biztosítása, a területi, lakhatási hátrányok csökkenté-
se, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, az inaktivitás 
csökkentése. Ez utóbbi prioritás kapcsán különösen érdekes a „munka vagy segély” kérdéskö-
re, mely az egyik legutóbbi konferenciánk fő témája volt. 

A jórészt civil kezdeményezésű modellprogramok arra a felismerésre reagálnak, hogy a szoci-
ális szolgáltatások jellemzően éppen a legszegényebb rétegekhez nem jutnak el. A mélysze-
génységben élők helyzetének javítása minden esetben komplex megközelítésmódot igényel, 
amely integrált szolgáltatási rendszer létrehozását, sok esetben közösségfejlesztő munkát, va-
lamint a helyi közösségi erőforrások felhasználását teszi szükségessé. Az alternatív szociális 
közösségi szolgáltatások – melyek tekintetében az előbb említett szempontok megvalósulnak 
– nem épülnek be szervesen a helyi szociális szolgáltatások rendszerébe, hanem ahhoz képest 
plusz szolgáltatásként jelennek meg. Éppen ezért rendkívül fontos , hogy e szolgáltatások 
nyújtói a munkájuk során az ellátott közösséggel, valamint a helyi döntéshozókkal, helyi szer-
vezetekkel jó kapcsolatot építsenek ki.

A konferenciasorozat 2010-ben nem zárul le, a jövő év témái között szerepel a mélyszegény-
ségben élőket segítő egészségügyi szolgáltatások, s ezzel összefüggésben az ágazati együtt-
működés kérdésköre.

Az alábbiakban az eddigi rendezvényeken történtek rövid összefoglalói olvashatóak. Valame-
lyest részletesebben igyekszünk ismertetni a „Kérdés és válaszok, avagy szegénység és foglal-
koztatás” című konferenciánkon elhangzottakat – részint a szegénység és a munkanélküliség 
szoros együtt járása okán, részint azért, mert ez a rendezvény élénk vitát generált. 

1. Oktatási programokkal a szegénység ellen 
(2010. április 21.)

A konferencia során rálátást kaphattunk arra, hogy egy hasonló problémának a kezeléséhez 
milyen sokféleképpen látnak hozzá (közösségi házak működtetésétől módszertani 



fejlesztésekig, jogszabály-módosításokig) a különböző hatáskörrel dolgozó szakemberek: egy 
helyi közösségvezető, egy civil szervezet munkatársa, egy iskolaigazgató, illetve egy 
minisztériumi munkatárs. 

A  bemutatott  programok  (az  összefoglalók  és  a  prezentációk  elérhetők: 
www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-rendezvenyek)  a  hátrányos 
helyzetűek  társadalmi  integrációját  különböző  célokat  kitűzve,  ezeknek  megfelelő 
eszközökkel  próbálják  segíteni  (pl.  az  iskolai  szegregáció  felszámolását  integrációs,  a 
képességeket  kibontakoztató  felkészítésekkel,  komplex  felzárkóztató  és  tehetséggondozó 
foglalkozásokkal; a munka világába való bevezetést a munkavállalást segítő képzéseket célzó 
programokkal). 

Az efféle célokat kitűző szervezetek eredményességét meghatározza: 
• a közösségfejlesztő munka, 
• a családokkal, helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel való együttműködés, 

folyamatos kapcsolattartás,
•  valamint a helyi közösségi erőforrások felhasználása, helyi lehetőségek 

megvalósítása. 

Az oktatási programok legtöbb esetben egyéb szolgáltatásokkal egészülnek ki (pl.: lakhatási 
problémák megoldása, munkahelyteremtés, jogsegélyszolgálat, a szociális ellátásokhoz való 
hozzáférés támogatása, adományosztás, tárgyi feltételek megteremtése), mivel a meglévő 
komplex szociális problémák egyébként akadályoznák az oktatási integráció megvalósítását. 

A programok szükségességét elismerve a konferencia résztvevői megfogalmazták azt az 
általános problémát, hogy a szociális ellátórendszer sok helyen nem létezik, illetve csak 
látszat tevékenységet folytat. Az önkormányzatok gyakran nem működtetik a nem kötelező 
segítő szolgáltatásokat (például az adósságkezelést), annak ellenére, hogy szükséges lenne. A 
cigányságnak nyújtott szolgáltatások minőségét negatívan befolyásolja, hogy a cigányokkal 
foglalkozó szakemberek presztízse nagyon alacsony.

A civil szervezetek munkáját nehezíti az a tény, hogy a szociális területen nem adekvátak az 
ellenőrzések: a túlságosan sok ellenőrzés kizárólag a „papírmunkával” foglalkozik, miközben 
figyelmen kívül hagyja magát a megvalósított projektet. További nehézséget jelent, hogy a 
civil szervezetek közötti együttműködés sok esetben nem problémamentes.

2. Alternatív szociális és közösségi szolgáltatásokkal a szegénység ellen 
(2010. május 17.)

A konferencia előadói a mélyszegénységben élők felemelését célzó komplex, közösségi 
szociális munkát felhasználó jó modelleket mutatták be (az előadások összefoglalói és a 
prezentációk elérhetők: www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-
rendezvenyek). Ezek elterjedésére azért van szükség, létük azért hiánypótló, mert a helyi 
szolgáltatások általában úgy alkotnak egységet, hogy a rászorulók nem férnek hozzá a 
szolgáltatásokhoz. A hátrányos helyzetű térségek szociális problémái ráadásul egymásba 
fonódva jelennek meg, így komplex megoldást kívánnak. A legfőbb cél a helyi közösségek 
újraélesztése, melynek megvalósítása során az integrált szolgáltatások létrehozása mellett 
lényeges szerepet tölt be a közösségfejlesztés. Ez utóbbi alapjául szolgálhat a helyi 
közösséggel kialakított jó bizalmi viszony.



A bemutatott programok egyik legnagyobb kérdése, hogy a szolgáltatások megmaradnak 
alternatív szolgáltatásként, vagy beépülnek a helyi intézményrendszerbe.

A jelenlévők  sok hozzászólással és  értékes  megállapítással  gazdagították  a  konferenciát. 
Vázlatosan idézünk néhányat:

• A helyi szociális szolgáltatások működése nagyban függ a helyi 
önkormányzatoktól.

• Az állami diszfunkciók következménye, hogy a legrosszabb helyzetű területeken 
a civilek biztosítanak csak megfelelő szolgáltatást (ha biztosítanak!).

• Ahhoz hogy a szociális szolgáltatók eredményesen működjenek, elengedhetetlen 
a helyi önkormányzatokkal való együttműködés.

• Az önkormányzati, állami szerepvállalás és a civil kezdeményezések akár 
megvalósulhatnának karöltve is, ha például az önkormányzat átengedné 
intézményeit, épületeit a civileknek (pl. nyitva tartási idő után).

• A civil szerepvállalással kiküszöbölhető lenne az önkormányzati intézményben 
dolgozó szociális munkások sokszor skizofrén helyzete: miközben ügyfeleit 
bátorítja az érdekérvényesítésre, ügyel a sokszor értelmetlen szabályok 
betartására is. 

• Ezzel együtt persze a civil szociális munkás számára is megoldandó feladat a 
problémák iránti érzékenység, valamint a jogszabályok betartásának 
összeegyeztetése. Ezt a nehéz feladatot nagyban megkönnyítené a valóságtól 
kevéssé elrugaszkodott jogszabályi környezet kialakítása.

• A civil szervezetek munkáját megkönnyítendő, lényeges szempont, hogy köztük 
és az önkormányzati intézmények között ne legyen különbség a jogszabályok 
betartásában.

• Egyes civil szervezetek eredményes munkájának elismerése mellett sajnálatos 
tény, hogy az általuk felhalmozott tapasztalatokat csak nagyon nehezen lehet 
rendszerszintűen adaptálni. Többek között ezt a feladatot tűzte ki célul az SZMI 
és a Református Szeretetszolgálat az általuk kidolgozott modellprogramban.

3. Szegénység és lakhatás 
(2010. június 30.)

A júniusi konferencia témája az előbbiek bevezető jellegéhez képest sokkal inkább az 
aktuálisan előtérbe kerülő problémára koncentrál. A pénzügyi és gazdasági válság 
következtében eladósodott tömegek számára a lakhatási nehézségek megsokasodtak, s tetézi 
ezt az ezer sebből vérző lakáspolitika.  (A konferencián elhangzott előadások összefoglalói és 
prezentációi elérhetők: www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-
rendezvenyek)

A konferencia egészét jellemezte lakáspolitika kríziséből kivezető út keresése, amelynek 
során megfogalmazódott, hogy paradigmaváltásra van szükség (szociális bérlakás, hatékony 
lakásfenntartási támogatás és célzott, magántulajdonú lakásokat is átfogó programok).
A lakhatási problémák kezelése a szegénység területi koncentrációjának oldását (mobilizálás, 
területileg célzott, helyi erőforrásokat és igényeket számba vevő programok), valamint 
komplex szemléletet (lakhatási elemek mellett foglalkoztatási, közösségfejlesztési, oktatási, 
egészségügyi programkomponensek) kíván.



A lakhatási problémák hátterében (pl. átmeneti otthonba kerülés) sok esetben az eladósodás 
áll. Az adósságkezelési szolgáltatásokat sokan nem tudják igénybe venni, noha rászorulnának 
a támogatásra. Ezt a célcsoportot vonják be a konferencián bemutatott lakáskísérési, 
mikrohitelezési programok – minden esetben feltételhez kötött támogatást nyújtva. A 
résztvevők kiválasztásakor a fő szempont a rászorultság és a visszafizetési képesség. A 
program fontos elemei a keretfeltételek, együttműködési feltételek teljesítése (pl. számlák 
fizetése, igazolások beszerzése, foglalkoztatásban való részvétel, képzés, tréning, közösségi 
élet), egyéni megtakarítási időszak és kiegészítő pénzbeli támogatás. Bármilyen szociális 
lakhatási fejlesztés megvalósíthatósága és fenntarthatósága csakis intenzív előkészítő és 
utánkövető szociális munkával és az érintettek bevonásával lehetséges. A lakhatási problémák 
megoldása összekapcsolódik a családok megtakarításra ösztönzésével, háztartásaik pénzügyi 
helyzetének stabilitását támogató pénzügyi képzéssel és személyes tanácsadással. Mindez a 
pénzügyi kultúra fejlesztését, a háztartási költségvetések konszolidálását segíti elő.

4. Szegénység és foglalkoztatás
(2010. szeptember 29.)

A  konferencián  az  előadók  a  közfoglalkoztatás  vagy  a  piaci  versenyhelyzetbe  hozás 
kérdéskörét, a megfelelő módon nyújtott segélyezés (szociális földprogram) jótékony hatásait, 
az  atipikus  munkaviszonyok  kialakításában  és  a  szociális  foglalkoztatásban  rejlő 
lehetőségeket  taglalták.  (Az  előadások  összefoglalói  és  prezentációi  elérhetők: 
www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-rendezvenyek)

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. egyfajta – Magyarországon még kevéssé ismert 
– atipikus munkahelyteremtéssel valósította meg foglalkoztatásösztönző programját. Aladi 
Gusztáv erről tartott, „Munkát ad a város” – kedvezményes munkaerő-kölcsönzés 
Zalaegerszegen című előadását részletesebben ismertetjük, mivel szokatlanul heves 
reakciókat váltott ki a hallgatóságból. 

A kft. Zalaegerszegen saját kezdeményezésre hozta létre a „Munkát ad a város” elnevezésű 
programját. Az önkormányzati tulajdonú intézmény kht.-ként alakult 1999-ben. Az alapítói cél 
az volt, hogy egy kompenzált szervezetet hozzanak létre a közfoglalkoztatás városi szintű 
szervezésére, amely a későbbiek folyamán régiós szintre bővült. Munkaerő-kölcsönzéssel a 
cég 2006-ban kezdett el foglalkozni Zalaegerszegen, amelynek célja az akkoriban 
ugrásszerűen megnövekvő munkanélküliség csökkentése volt. Évente 70-90 embert tudnak 
kölcsönözni. Minimum négy hónapra, maximum tizenkét hónapra adnak támogatást. A 
szolgáltatás teljesen ingyenes. A program keretében azok a kezdő kisvállalkozások vagy 
középvállalkozások, amelyek bővíteni szeretnék a szolgáltatásaikat, termékeiket, egy 
zalaegerszegi munkanélkülit kölcsönözhetnek ki. 

Bár az önkormányzat jelentős összeget szán a támogatásra, ez a „befektetés” minden 
bizonnyal megtérül. A támogatott időszak alatt a dolgozó nem kér segélyt, az adóját befizeti, 
hiszen a foglalkoztatás legális, ugyanakkor mindenki erkölcsileg is nyer rajta. Jó módszer a 
gazdaság fellendítésére is, a foglalkoztatás fehérítésére. A többéves mérések alapján a 
kölcsönzött munkaerő körülbelül 10%-ának a munkaviszonya a támogatási időszak 
megszűnését követően is fennáll (a közfoglalkoztatás területén ez az arány mindössze 2-3%). 
Ez jelentős foglalkoztatást ösztönző eredménynek tekinthető.



Aladi Gusztáv foglalkoztatási szakemberként nagyon fontosnak tartja, hogy munkát tudjanak 
adni segélyek helyett. Véleménye szerint a hatékony, célravezető foglalkoztatáspolitikához jó 
szociálpolitikát is kell csinálni, mert a kettő nem megy egymás nélkül.

A zalaegerszegi önkormányzat képviselő-testülete már a 90-es évek végén felismerte, hogy a 
szociális  segélyezés  nem  vezet  sehova,  a  pénz  előbb-utóbb  el  fog  fogyni.  Ha  viszont 
valamilyen forrásból valakinek munkát tudnak adni, akkor az hosszú távon önfenntartó lesz. 
Ráadásul a szociális rendszeren eléggé sok élősködő jelent meg az első években.

Az előadó meglátása szerint az államnak vagy a szociálpolitikának nem küldetése és feladata 
a társadalmi egyenlőtlenségeknek a megszüntetése az adófizetők pénzéből. Merni kell arról 
beszélni,  hogyan állunk Magyarországon a segélyezéssel,  ez  az adófizetők mennyi  pénzét 
emészti fel. Ő maga úgy gondolja, hogy drasztikus lépéseket kell tenni. 2010-ben, Európában 
azt vallja: a rászoruló kapjon egy minimális összegű segélyt, hogy éhen ne haljon. Viszont 
megengedhetetlen,  hogy  apró  feketemunkákból  és  segélyekből  ugyanolyan  életminőséget 
produkáljon huzamosabb ideig, mint aki dolgozik – akár ha minimálbérért. A segély összege, 
amit  az  egyes  embernek  fizetnek,  valóban  nagyon  alacsony,  társadalmi  szinten  mégis 
hallatlanul magas. Azt sem tartja helyénvalónak, hogy – bár Magyarországon a segítő szakma 
büszke  arra,  hogy  a  szociális  háló  milyen  sűrűn  szövött  –  a  visegrádi  államok  közül 
Magyarország fordított legtöbbet szociális segélyre, Spanyolországot is megelőzve. 

Megoldást jelenthetne az adók csökkentése és a munkabérek egyidejű emelése, ösztönözve 
ezzel a munkavállalást.  A szociálpolitika feladata,  hogy hozza olyan helyzetbe a dolgozni 
akaró embereket átmenetileg annyi támogatást adva, hogy elinduljon és aztán maga is meg 
tudjon állni a lábán. 

Ma Magyarországon a tartósan munkanélküliek munkavállalási hajlandósága igen alacsony, s 
ez „nem teljesen” az elnyomás és a  diszkrimináció következménye.  600-700 munkaképes 
korú és állapotú segélyezett tekintetében három és félszer annyi embert kellett megkeresni, 
mint amennyi munkába állt. A többieknek elképesztő leleménnyel sikerült kibújniuk.

A munkanélküliség és  a  bűnözés  között  is  erős  összefüggést  vél  látni:  a  segélyezettek jó 
részénél tetten érhető, hogy lopással egészítik ki a jövedelmüket.

Szükség lenne a segélyezettek mentális fejlesztésére, hogy saját maguk is kezdeményezzenek. 
Sok szó esik arról, hogy mi a feladata az önkormányzatnak, az országnak, a többségnek, a 
foglalkoztatónak. Egy szót  nem beszélünk arról,  hogy mit  várunk el  a  munkanélkülitől,  a 
segélyezettől,  az  etnikai  kisebbségtől,  mintha  semmi  közük  nem  lenne  hozzá.  Mindig 
nélkülük akarjuk megoldani a dolgokat. 

Beszéljünk  arról,  hogy  valóban  vannak  olyan  hátrányos  térségek,  ahol  valóban  nincs 
munkalehetőség.  Valóban  a  polgármesteri  hivatal  a  legnagyobb  munkaadó.  Valóban  nem 
megy oda beruházó, mert nincs piaca. 

Az  előadó  azon  is  dolgozik  a  kollégáival,  hogy  a  közfoglalkoztatásban  is  különbséget 
tegyenek térségek között. A hátrányos helyzetű térségekben nagyobb arányú pénztámogatást 
kellene adni a foglalkoztatáshoz, nagyobb lehetőséget nyújtani munkában, érvényesülésben, 
oktatásban, de ez nem jelentene halmozottan nagyobb összegű szociális segélyeket.  

A hozzászólók többsége egy-két kivételtől eltekintve – bár elismerését fejezte ki az előadó 



munkájával kapcsolatban – a fentiekkel ellentétes véleményének adott hangot:

• A  munkanélküliség  okai  nem  annyira  az  emberek  munkavállalási 
hajlandóságában, mint a munkahelyek hiányában keresendők.

• Aki  nem  volt  munkanélküli,  nem  tudja,  hogy  milyen  pszichikai  korlátok 
leküzdésére, milyen erőfeszítésekre van szükség az ismételt munkába álláshoz. 

• Vajon megéri-e dolgozni, ha a kistelepülésen mezőgazdaságból megélni próbáló 
emberek, a vállalkozók kiszolgáltatott helyzetét tekintjük? 

• Rengeteg  a  kirekesztett  ember,  aki  nagyon  szeretne  dolgozni,  ha  lenne  rá 
lehetőség, és nem a segély miatt nem dolgoznak. Ezt támasztja alá az is, hogy az 
álláskeresési segélyt nem sokáig lehet igénybe venni, 28 ezer forintos összege 
sem vonzó. Nagyon sokan vannak, akik egyáltalán semmilyen ellátásban nem 
részesülnek, például a pályakezdők, a gyesről visszatérők. Van egy réteg, amely 
teljesen  kiszorul  ebből  a  segélyezési  körből,  és  boldogan  dolgozna.  (Egykor 
munkaügyi központban, jelenleg civilként dolgozó hölgy hozzászólása.)

• Ugyanakkor  –  az  előadó  véleményét  alátámasztva  –  a  segélyezési  csapdát 
valóban nehéz kikerülni: számos ember szeretne munkához jutni, ha a segélyt is 
megkapja mellette. (Egy munkatanácsadó tapasztalata.)

• Az ÁSZ felmérése nem azt támasztja alá, hogy az ország nagyon sokat költene 
szociális segélyekre. 

• Az  előadónak  a  bűnözés  és  a  szegénység  közötti  összefüggésről  felállított 
hipotézise a gazdagok körében elkövetett lopások hatalmas mértékére tekintettel 
nyilván nem helytálló.

• A „magyar elit” nem vállal szerepet a szegények felemelésében, amit a szociális 
munkások igyekszenek pótolni. Helytálló viszont, a szegénység enyhítéséhez a 
szegények bevonására és együttműködésére is szükség lenne.

• A  szegénység  elsősorban  tudati  állapot,  a  szegénységnek  arca  van,  a 
szegénységnek szaga van. 

A vita és egyben a konferencia tanulságát levonva megállapítható, hogy a mélyszegénységben 
élő  emberek  felemelésében  a  foglalkoztatásnak kulcsszerepe  van.  A foglalkoztatást  segítő 
szakembereknek tisztában kell  lennie azzal,  hogy a munkaerőpiacról  kiszoruló réteg nagy 
része  korlátozottan  versenyképes  és  valóban  hátrányos  munkaerő-piaci  adottságokkal 
rendelkezik,  továbbá  munkába  állási  hajlandóságukat  sok  tényező  befolyásolja.  Ennek 
tudatában,  valamint  megfelelő  munkerő-piaci  ismeretek  birtokában,  komplex 
megközelítésmóddal lehet hatékony segítséget adni. Fontos megvizsgálni továbbá, hogy mit  
mérlegel  a  potenciális  munkavállaló,  aki  a  munkaerőpiacon  nincs  versenyhelyzetben.  Az 
átmeneteket  mindenképpen  érdemes  végiggondolni  a  munkaerőpiacra  történő  integrálás 
során, ezt szolgálhatja a különböző atipikus munkaviszonyok létesítése, köztük a munkaerő-
kölcsönzés.  Tovább  menve:  a  segély  és  feketemunka  is  lehet  akár  egy  átmenet,  amiből 
munkaszocializáció  (az  aktivitás  megtartása,  a  motiváció  erősítése,  a  jobb  önértékelés,  a 
képzettségi szint növelése, a munkaerőpiacra való visszajutás esélyének növelése és az önálló 
megélhetés  biztosabbá  válása)  után  az  érintett  a  minimálbért  meghaladó  jövedelmet  akár 
legálisan is  meg tudja szerezni.  Erre  nyújtanak példát  a  földprogram kimenetei  az  önálló 
gazdálkodás  felé,  a  cigánymisszió  keretében  megvalósuló  szociális  foglalkoztatás  a 
munkaerő-kölcsönzés hatására a feketemunka visszaszorulása. 

5. Szegénység és segélyezés I.



(2010. november 17.)

A segélyezés problémakörének nagyága és fontossága miatt a címben jelölt témában két 
konferenciát terveztünk. Az első a segélyezési rendszerről adott átfogó képet, majd több 
segélyezési program gyakorlati megvalósulásáról tájékoztatott. (Az előadások összefoglalói és 
prezentációi elérhetők: www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-
rendezvenyek)

Mint az elméleti előadásokból kiderült, a hazai segélyezési rendszer európai viszonylatban a 
középmezőnybe tartozik. A rászorulókhoz eljutó támogatások színvonalának emelésére nem a 
segélyek további növelése, hanem a rendszer egyszerűsítése szolgálhat. A munkanélküliek 
saját helyzetüket kilátástalannak vélik, az előítéletek pedig jelentősen befolyásolják azt, hogy 
valaki talál-e munkát, vagy sem. A munkahelyek alacsony száma ellenére fontos támogatni az 
álláskeresést, mert ez segíti a gazdasági fellendülést. Arra, hogy a segély összege ne legyen 
olyan magas, hogy ellenösztönzőleg hasson a munkavállalásra, ugyanakkor ne legyen olyan 
alacsony sem, hogy eredeti funkcióját, a jövedelempótlást ne tudja betölteni, a világon sehol 
nem született még üdvözítő megoldás. A segélyezési rendszer gyakorlati alkalmazását 
bemutató hazai példák mindamellett azt illusztrálják, hogy a munkanélküliség 
visszaszorítható. 

Felmerült az is, hogy mi az, ami a szociális segélyekért, juttatásokért cserébe elvárható a 
segélyezettek részéről, melyek azok a szankciók, amik alkalmazhatóak, hatékonyak, s melyek 
nem. A lakosság, a társadalom, az önkormányzati dolgozók türelmetlenek, miután nem látnak 
azonnali eredményeket, határozottabb, olykor radikális megoldásokat keresnek. Kérdésként 
felmerül, hogy a szociális szakma képes-e kommunikálni, illetve dolga-e a szociális 
szakembereknek megismertetni a társadalommal, hogy a munkátlanság szempontjából nem 
elsődleges ok, hogy a munkanélküliek nem akarnak dolgozni, ugyanakkor a kereteken van mit 
javítani. 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 2010-ben öt alkalommal rendezte meg Kérdés és 
válaszok címmel konferenciasorozatát. (A hatodik alkalom összefoglalója, „szegénység és 
segélyezés II, lapzárta utáni időpontja miatt nem került bele e beszámolóba.) A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a rendezvénysorozat elérte azt a célt, hogy a szociális szakemberek, 
önkormányzati dolgozók, civilek között párbeszéd induljon el. A mélyszegénységben élők 
helyzetének javítását célzó modellprogramok bemutatása, az elméleti előadások, illetve a 
hallgatóság észrevételei, véleménye, a tapasztalatok ütköztetése mind módot nyújtott arra, 
hogy kapcsolatok alakuljanak ki a résztvevők között, mely kapcsolatok segíthetik a 
bemutatott programok terjedését, ösztönözhetik azok beindítását. 

A konferenciasorozat 2011-ben tovább folytatódik, újabb témákkal – kérdésekkel és 
válaszokkal.

Az összefoglalót készítették: Körmendyné Falussy Anna, Krajcsovics Balázs (SZMI,  
Módszertani Csoport)

http://www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-rendezvenyek
http://www.szmi.hu/szocialpolitika/modszertani-csoport/aktualis-rendezvenyek


1Jegyzet

 A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI), mint országos módszertani intézet, a 3/2008. (IV.15.)  SZMM 
rendelet 12. § (1) bekezdése e) pontja alapján 2009 augusztusában 21 millió forint keretösszegben pályázatot hirdetett 
jóléti szolgáltatások formájában, mélyszegénységben élőket támogató, már működő modellprogramok fejlesztésére.


