
Előszó  Kézikönyv 2008. 

 7 

 

ELŐSZÓ 
 

 

 Nem kis nehézségek ellenére, ismételten sikerült megjelentetni Kézikönyvünk 2008. évi aktualizált 

kiadását; különösen hajléktalan, vagy nehéz szociális helyzetben lévő klienseiken segíteni akaró 

szociális munkás kollegáiknak szánva azt. Problémáink nagy része abból eredt, hogy - amint arról 

minden bizonnyal értesültetek - a monoki polgármester tavaszi kezdeményezése, helyi jogszabály-

módosítása nyomán heves társadalmi vita bontakozott ki a szociális segélyezés egész rendszerének, 

de különösképpen az aktív korúak rendszeres szociális segélye jogosultsági feltételeinek az 

átalakításáról. Mivel kormányzati oldalról is támogatásra talált ez az elképzelés, úgy tűnt, hogy a 

folyamat gyorsan egy átfogó jogszabály módosítási végkifejlethez vezet, azaz úgy látszott, hogy az 

őszi parlamenti ülésszak első felében az egész segélyezési rendszert rapid módon át fogják alakítani. 

Mivel ez igen nagy horderejű változtatást jelentett volna, úgy döntöttünk, hogy Kézikönyvünk 

megjelentetését őszre halasztjuk, hogy a változásokat is fel tudjuk dolgozni abban. 

 Azonban az újraszabályozásban érdekelt, illetve azt ambicionáló hatalmi-politikai erők e 

tárgykörben kifejtett intenzitása őszre jelentősen csökkent, s noha a kormány őszi törvényalkotási 

programjában szerepel a szociális tárgyú törvények komplex módosításáról szóló jogszabály tervezet, 

jelenleg teljesen kiszámíthatatlanná vált e jogszabály elfogadásának időpontja, nem kevésbé pedig 

leendő tartalma. Mivel a megjelentetést nem halaszthattuk tovább, ezért kénytelenek voltunk a 

jelenleg hatályos joganyagra támaszkodva megjelentetni Kiadványunkat, - ezúton szeretnénk felhívni 

a figyelmet arra, hogy a segélyezés egész rendszere nagy valószínűséggel meg fog változni a jövő 

évre vonatkozólag. 

 Kézikönyvünk tematikája nem sokat változott az előző évihez képest, a nagy ellátó rendszerek 

keretein belül mutatja be a különböző ellátásokat, rendszerezi azokat a felhasználó szempontjai 

szerint, és áttekinti az egyes ügyek intézésének speciális szabályait is. Kiadványunk célja továbbra is 

az egyes ellátási típusokhoz kapcsolódó jogosultsági feltételek részletes bemutatása, melyek 

ismeretében szociális munkás kollégáink talán könnyebben képesek lesznek ellátásokat igényelni, 

kezdeményezni hajléktalan, vagy nehéz szociális helyzetben levő klienseik részére. A szociális 

segélyezés említett problematikájától eltekintve, összességében elmondható, hogy az egyes 

területeken az elmúlt évben nem születtek átfogó, koncepcionális-stratégiai változtatások. Azonban a 

nyugdíjrendszeren belül a 2013-ig fokozatosan hatályossá váló változások miatt - melyek 

következtében évről-évre jelentősen módosulnak a jogosultsági feltételek-, kollégáinknak 

mindenképpen nagyobb körültekintéssel kell eljárniuk ügyfeleik igényeinek érvényesítése során.  
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