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Követeléseink
1.) Követeljük, hogy szerezzenek érvényt a gyermekprostitúció tilalmát jelentő Btk. 202/A § -ban foglaltaknak, a
mostaninál súlyosabb büntetéssel fenyegetve a kiskorú
prostituált használóját, függetlenül attól, hogy az illető
tudatában volt-e annak, hogy a prostituált 18 éven aluli. A
gyermekprostitúció esetén a bűntett elsőrendű elkövetője
a „vásárló”.

A GYERMEKPROSTITÚCIÓ TŰRHETETLEN.
A gyermekprostitúció tűrhetetlen. Aláássa a gyermekek
biztonságát, jövőjét, felnőttekkel való kapcsolatát – azokét is, akik személyesen nem áldozatai, csak tudnak róla.
A gyermekprostitúció az egyenlőtlenség, a kizsákmányolás
legrosszabb formája, alig helyrehozható súlyos károk, a lapvető emberi jogi sérelmek, lelki, fizikai és társadalmi
sérülések okozója.
Nyugat-Európa szexpiacaira immár nem csupán alkalmilag, hanem rendszerszerűen és tömegesen érkeznek a
magyar földön előnevelt gyermekkorú és fiatal prostituáltak. Miközben a magyar állam már jó ideje elhárítja magától a felelősséget, a hazai szexipar és a prostitúció fo
gyasztói mindent megtesznek azért, hogy a maximális
hasznot sajtolják ki áldozataikból.
Minthogy a prostitúcióba való bekerülés átlagos életkora
– nemzetközi kutatások szerint – 14 év, ennek a jelenségnek a visszaszorítása komoly társadalmi összefogás és
állami felelősségvállalás nélkül elképzelhetetlen.
Véleményünk szerint az állam, a közjó letéteményese nem
háríthatja át a felelősséget az áldozatokra, nem tehet úgy,
mintha ez a drámai jelenség nem létezne vagy csak periférikus probléma volna. Most, amikor egy vezető állami
tisztviselő nyilatkozott [1.] ismét ebben a szellemben, kötelességünknek tartjuk, hogy felemeljük a hangunkat a
gyermekáldozatok védelmében, és tiltakozzunk a közpolitika szintjére emelt cinizmus és közöny ellen.
A gyermekprostitúció ténye mellett demokratikus társadalom nem mehet el tétlenül. Le kell küzdenünk.
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2.) Felszólítjuk a törvényalkotót, hogy módosítsa a hatályos jogszabályt oly módon, hogy az elnevezés is tükrözze
a bűncselekmény súlyát és lényegét, azaz a szabályozott
bűncselekmény megnevezése ne „megrontás” legyen,
hanem „gyermek szexuális kizsákmányolása”.
3.) Követeljük egyben, hogy szerezzenek érvényt a prostitúcióra vonatkozó többi hatályos büntetőtörvénynek is. Fel
kell kutatni és példásan meg kell büntetni a prostitúció
haszonélvezőit, a bordélyosokat, a futtatókat, a kerítőket,
kitartottakat, az emberkereskedőket.
4.) Követeljük, hogy a kormány, elismerve a gyermekek
jólétéért viselt felelősségét, indítson hatékony programokat a 18 éven aluliak prostitúciójának megelőzésére, a
gyermekáldozatok kimentésére, szociális és pszichés
reintegrációjára, alkalmazva a nemzetközi normákban –
egyebek között az immár 60 éves ún. New York -i Egyezményben [2.], illetve a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyvben [3.] – foglalt előírásokat. A vonatkozó magyar
törvényhelyek részletes felülvizsgálatra szorulnak.
5.) Követeljük, hogy a prostitúcióval, illetve emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekből szerzett
hasznot kobozzák el, és azt teljes egészében az áldozatok
ellátására és támogatására fordítsák.
6.) Követeljük azon jogalkalmazók büntetőjogi felelősségre vonását, akik miközben futni hagyják a gyermekprostitúcióban vétkes tényleges bűnelkövetőket, ezek kiskorú
áldozatait zaklatják, illetve vonják szabálysértési eljárások
alá.
7.) Követeljük a jogszabályok alkalmas módosítását annak érdekében is, hogy a gyermekprostitúcióval kapcsola-

tos bűncselekmények – ide tartoznak a 18 évesnél fiatalabb személlyel ellenszolgáltatás ellenében folytatott szexuális kapcsolat mellett a bordélytartás, kitartottság, kerítés, futtatás és emberkereskedelem is, ha ezeket kiskorú
sérelmére követik el – hatékony felderítésére a titkos nyomozási eszközöket is be lehessen vetni.
8.) A szabálysértési törvény a prostitúció egész rendszerét
tilalmazó büntetőtörvényekkel (és a kötelező nemzetközi
normák előírásaival) ellentétesen a prostitúció legkiszolgáltatottabb szereplőit, a prostituáltakat rendeli büntetni,
újabban – egy pár hónapja hozott módosítás következtében – akkor is, ha gyermek az illető. A szabálysértési törvényt is meg kell tehát változtatni annak érdekében, hogy
az ne ellentétesen, hanem támogatóan hasson a Btk. -ban
előírtakra, ne a bűnelkövető és az áldozat közötti érdekközösséget erősítse, hanem az áldozat támogatását, az elkövető felderítését segítse elő.
9.) Követeljük továbbá, hogy az állam, áttekintve a gyermekprostitúciót tiltó nemzetközi dokumentumokban foglaltakból reá háramló kötelezettségeket, a legrövidebb
határidővel indítsa el a jogszabályok módosítását, adja ki
a gyakorlatba való átültetéséhez szükséges feladatokat,
és határozza meg az ellenőrzés és monitorozás mechanizmusát [4.] .
10.) Felszólítjuk a felnőtt társadalmat, hogy ne tűrje meg a
mindennapi életben a kiszolgáltatott, tönkretett gyermekeket kihasználó „vásárlókat”: súlyos bűnelkövetők ők,
akiket rendőrkézre kell adni.
2011. február 7.
A petíciót kibocsátó szervezetek:
Alternatal Alapítvány, BOCS Alapítvány, Budapesti Szociális Forrásközpont, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Emberiség Csoport Magyarország Közhasznú Egyesület, Független Bábaszövetség Közhasznú Egyesület, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, Magyar Női Érdekérvényesítő
Szövetség és alábbi tagszervezetei: FIONA - Fiatal Nőkért Alapítvány,
HARKE - Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete, Jól -Lét
Közhasznú Alapítvány, MONA - Magyarországi Női Alapítvány, NANE Egyesület, NŐTÁRS Alapítvány, Patent Egyesület, REGINA Alapítvány, Sex
Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Veszprémi Nők Kerekasztala
Egyesület, Méltóságot Mindenkinek Mozgalom, Miria Alapítvány, Növekvő Hold Alapítvány, OSZABISZ – Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért, Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Pince Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda, Stop -Férfierőszak Projekt, Születésház
Egyesület

Könczey Elemér karikatúrája

Prostitúció - HÁLÓ

A KURVA ANYÁD!
(Az anya, a prostituált nő
és a magyar humánszolgáltató rendszer)
Kurva vagy anya. A humánszolgáltató rendszer az anyák
ellátására rendezkedett be, a kurvák számára semmiféle
célzott szolgáltatást nem nyújt. Ennek kapcsán felmerül a
kérdés, mi van akkor, ha valaki kurva és anya, ámde ezen
változtatva csupán anya kíván lenni? Nos, ebben az esetben saját maga és gyermeke érdekében jobban teszi, ha
a múltját eltitkolja, mert amint fény derül erre, a szociális
szolgáltató rendszer mindent el fog követni annak érdekében, hogy meggátolja ebben.
-o-o-oIldikóval néhány évvel ezelőtt ismerkedtem meg, már első
találkozásunkkor kedves, visszahúzódó, jóindulatú nő be nyomását keltette. Mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezett, bár ezt nehéz volt elhinnem, amikor
beszélgettem vele. Lánya, Emese becenevén „Gigi”, egy
fővárosi elitgimnázium II. osztályos tanulója. Kedves, viszszafogott humán beállítódású lány, aki rendszerint a ma tematika házi feladatával fordult hozzám.
Amikor a család jelentkezett, épp megüresedett egy szoba
a családok átmeneti otthonában, ahol dolgoztam, és egy
kollégámnak sem volt ellenvetése azzal szemben, hogy a
tiszta, ápolt anyát gimnazista lányával felvegyük az intézmény lakói közé.

Ildikóval sokat beszélgettünk arról, hogy a nálunk eltöltött
várhatóan másfél év után hogyan szeretné alakítani az
életét. Elmondta, hogy eddig nem volt bejelentett munkája, egy kocsmában dolgozott, mint pultos. Munkaadójánál
lakott, ahonnan akkor költözött el, amikor a férfi elkezdett
dílerkedni, és Ildikótól is elvárta, hogy részt vegyen ebben
a munkában. Ő azonban elutasította ezt az ajánlatot, és
hozzánk „szökött”.
Az elmondottak alapján logikusnak tűnt, hogy mivel Ildikónak ebben van gyakorlata, célszerű lenne számára egy, a
Munkaügyi Központ által finanszírozott vendéglátóipari
képesítést szerezni. Ő azonban erről hallani sem akart.
Megcsömörlött korábbi munkájától.
A véletlen folytán az egyik budapesti kollegám felhívta a
figyelmemet arra, hogy a fővárosban élő hajléktalanok
számára indul egy projekt, melynek keretében szociális
ápoló és gondozó képzésre kerül sor. A tanfolyamon résztvevők számára havonta 30.000 Ft ösztöndíjat folyósítanak, étkezést vehetnek igénybe, illetve budapesti bérletet
kapnak. A mi intézményünk ugyan nem Budapesten volt,
de nagy nehezen sikerült elérni, hogy fogadják Ildikót, aki
óriási lelkesedéssel vetette bele magát a tanulásba.
Boldog volt, hiszen a jövedelempótló támogatáshoz viszonyítva ez a magasabb összeg, az emelt szintű családi pótlékkal együtt szerényen ugyan, de biztosította a megélhetésüket, arra viszont kevés volt, hogy takarékoskodjanak
belőle.
Emlékszem, a vizsgára együtt készítettük el a tételeket, és
milliószor kikérdeztem, amikor éjszakás műszakban dolgoztam. Végül Ildikó sikeresen levizsgázott. Mindenkinek
boldogan újságolta: „Ápolónő lettem!”
Már csak a munkakeresés volt hátra. Néhány hét után
Ildikó elhelyezkedett egy házi betegápoló szolgálatnál nettó 63.000 Ft -ért. Korábban ennek a kétszeresét kereste,
de most szerette, élvezettel végezte munkáját. Azonban
mindkettőnkben felmerült a kérdés, hogyan fog így kikerülni a hajléktalanhelyzetből? Összesen 70.000 Ft
-ból,
hogyan fog tudni önálló lakást bérelni és megélni?
Ildikó ennek ellenére nem adta fel, takarékoskodott. Kaucióra gyűjtött. Minden ideálisnak tűnt, azonban felfedeztem egy furcsa momentum nem hagyott nyugodni, egyrészt furcsa volt, hogy az édesanya egyetlen percre sem

hagyott magára lányával. Amikor afelől érdeklődtem, hogy
a fizika korrepetálás közben miért nem főz, amikor állítása szerint késésben van az ebéddel, azt válaszolta érdekli,
mivel foglalkozik a gyereke, ha már ő nem járhatott gimnáziumba legalább lássa, hogy miket tanulnak ott. Az állandó jelenlét, és a beszélgetések közbeni folyamatos
kontroll-helyzet mögött persze a korábbi krízis és a család
múltja húzódott meg, amit én nem vettem észre, mert
nem akartam észrevenni. A jelenséget azzal magyaráztam, hogy a gyermeküket egyedül nevelő anyák gyakran
erősen összeolvadnak lányukkal annak érdekében, hogy
segítséget és támaszt biztosítsanak saját maguknak a
mindennapi küszködésben.1
A fentieket előtt tartva, amikor arról kellett javaslatot tennem, hogy melyik legyen az a család, aki átköltözik a Billegető utcába, egy olyan házba, ahol várhatóan három család él majd együtt önállóan, ügyeletes kollégák jelenléte
nélkül, Ildikóék mellett döntöttem. Az ötletet munkatársaim kivétel nélkül támogatták.
Az új intézményrészleg tervezése és működtetése egyaránt diszfunkcionális volt. Az intézmény vezetője látens
célját, azaz saját anyagi érdekét a felénk kommunikált
költséghatékony működés ideájával leplezve 2 három szociális és lélektani krízisben lévő családot, zsúfolt össze
egyetlen épületbe, közös konyha és fürdőszoba -használattal, ráadásul mindezt úgy óhajtotta kivitelezni, hogy a családoknak az egymáshoz való alkalmazkodáson kívül az
egy emelettel felettük élő háztulajdonossal is meg kellett
találniuk a közös hangnemet. A családok átmeneti ottho naira vonatkozó törvények és rendeletek természetesen
mindezt nem tették lehetővé, a Közigazgatási Hivatal a zonban engedélyezte ezt a működési formát. Döntését az zal indokolta, hogy a két intézmény „közel van egymáshoz”. Ez a távolság mindössze két kilométert jelentett, a mit az ügyeletes kollegának gépkocsi hiányában gyalog
1

Gill Gorell Barness: Család, terápia, gondozás 62.p.

Az intézményvezető saját anyagi érdekeinek a családok, sőt a hajléktalan gyermekek pauperizmusa fölé helyezése, abban a cselekedetében is
megnyilvánult, melynek során a gyermekek teljes ellátására (napi háromszori étkezés, textília) szánt állami normatívát havi rendszerességgel
elsikkasztotta. Mindezt nemes egyszerűséggel tette: saját családjának
vásárolt havonta élelmiszert, ruhát, az alapítvány nevére kérve a számlát.
2
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kellett volna megtenni naponta többször a Közigazgatási
Hivatalnak tett ígéret szerint. Természetesen ez nem történt meg. Ehelyett én és a kolléganőm váltottuk egymást
naponta, egy-egy órát eltöltve az intézményben. Az intézményvezető nem ellenőrizte a munkavégzést, ezért előfordult, hogy a kolléganő hétvégén nem is kereste fel az általa gondozott családot. Már a munkaidőnkben megjelenő
eltérés önmagában is konfliktust eredményezhetett volna,
hiszen a gondozottak egy csoportjára több, más csoportjára kevesebb időt szánt a szervezet. A konfliktus fő forrása
azonban a két család – két családgondozó felállás volt, a mit még a korábbi intézményből vittünk magunkkal. A családok közti konfliktus munkatársnőmmel való viszonyomra is rányomta a bélyegét.
A probléma azon a napon kezdett kezelhetetlenné válni a
számomra, amikor Ildikó rosszul lett. Nőgyógyászati problémája miatt azonnali operáció vált szükségessé. Személyes kapcsolataimat kiaknázva sikerült elérnem, hogy Ildikó a Kútvölgyi Kórházba kapjon beutalót. A hálapénz, aminek adása nélkül nem végezték volna el a műtétet, az
asszony minden megtakarítását felemésztette. Amikor ezt
a kérdését kezdtem el feszegetni a teamnek, az intézményvezető közölte, hogy mindenkit megműtenek teljesen ingyen, aki fizeti a TB-járulékot. Nem kötelező hálapénzt fizetni. Szerintem sem kötelező, muszáj, ha valaki
szeretne életben maradni. Az intézmény vezetőjét azonban velem ellentétben nem hozta lázba „holmi ágrólszakadt” kliens sorsa, számára csupán az volt lényeges, hogy
saját maga és családja számára tudja biztosítani az „ér telmiségi lét alapfeltételeit” nem válogatva ennek eszközeiben.
Miután Ildikó kórházba került, Gigi a másik házban magára maradt. Amikor egy-egy órára meglátogattam borzasztó
idegállapotban találtam. Felváltva sírt és nevetett. Először
arra gondoltam, hogy biztosan arról van szó, hogy életében most kell először egy hetet az édesanyja nélkül töltenie, és ez megviseli őt, vagy egyszerűen félti az anyját.
A házban lakó Kovács család folyamatosan üvöltött mindkettőnkkel. Elmondták, hogy a lány a nagymamát belökte
a hűtőszekrénybe. Tarthatatlan a viselkedése, Ildikó pedig
egy kurva. A probléma hátterében Katalin beteges féltékenységén túl talán az irigység állt. Ildikó -Emese a külső
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szemlélő által ideálisnak tűnő anya -gyermek kapcsolata,
és a Kovács család által áhított „mintagyerek” mögött, a
parentifikált, mindig felnőtt módjára viselkedő, jól tanuló
kislány bújt meg. Egy olyan gyermek, aki határhelyzetekben mindig pszichésen erősebb volt, mint az édesanyja.
Nem tudtam mitévő legyek, ezért felhívtam kolléganőm, a
Kovács család családgondozóját, aki elmondta, hogy két
hete akárhányszor megy ki a Billegető utcába csomóba
szorul a gyomra, mert „ezek” annyira gyűlölik egymást.
Bár tehetetlen az ügyben, azt mindenesetre nem gondolta, hogy a tettlegességig fog fajulni a dolog. A hűtőszekrény-történet azonban nem volt bizonyítható. Mint kiderült
kolleganőm, már kilátásba helyezte, a Kovács család intézményi jogviszonyának megszüntetését, amennyiben
nem változtatnak a magatartásukon. Ezt követően történtek a fent ismertetett események.
A team-megbeszélésen - mivel mindketten az általunk
gondozott család történetét fogadtuk el hitelesnek, és kol léganőm hosszas unszolásom ellenére is vonakodott cso portok tartásától - a főnököm azt javasolta, hogy ha a két
család nem tud egymással együtt élni, akkor szüntessük
meg intézményi jogviszonyukat. Nem volt hajlandó elfo gadni az általunk javasolt megoldást, vagyis azt, hogy az
egyik család költözzön vissza az anyaintézménybe. Érthető, neki végül is ez volt a legkézenfekvőbb, mivel nem az
önkormányzatok és a civil szervezetek még a törvényben
meghatározott lakosszám felett kötelezően létrehozandó
intézményeket sem hozták létre, (Vajh, miért is lenne következménye a mulasztásos jogsértésnek a magyar jogrendszerben?) kliens akad bőven. Nem is értem miért fog lalkoznánk a „problémás esetekkel”? Az a legegyszerűbb,
ha simán kitesszük őket az utcára. Jogorvoslati lehetőség
nincs, mert általában a gyermekjogi képviselő is szociális
munkás, a gyermekjóléti szolgálat vagy egy másik családok átmeneti otthona munkatársa, így „kéz kezet mos”.
Tehát csupán saját lelkiismeretünk hangjától kell tartanunk, ha egyáltalán rendelkezünk vele. Megjegyzem, magyar szociális szakember számára ideálisabb ennek mel lőzése, illetve kiirtása. Ennek oka, hogy ebben az országban még nem jelentkezett általánosan „az állam ellen, de
benne dolgozni” dilemma 3, mely ideális esetben arra
késztetné a családgondozókat, hogy egyben emberjogi

aktivistává váljanak, és küzdjenek meg a fent vázolt hely zetekkel.
Visszakanyarodva a történetünkhöz, mivel egyik családnak sem volt hová mennie, nem volt kérdéses, hogy a to vábbiakban azt kell kommunikálnunk a hetente egyszer
az intézménybe látogató intézményvezető felé, hogy mindkét családdal minden rendben van .
A helyzet eközben egyre jobban eldurvult. A Billegető utcai
intézményben lakó Katalin azzal vádolta Ildikót, hogy kikezdett a férjével, és most Gigi is szándékosan nyitva
hagyja a fürdőszoba ajtaját, úgy öltözik. Neki elege van,
nem hajlandó együtt lakni ezekkel a kurvákkal stb.
Emese idegállapotára való tekintettel komolyan gondolkodtam azon, hogy pszichiáterhez kéne fordulnom, ugyanis Gigi felváltva sírt és nevetett. A gyerekjóléti pszichológusát hiába hívtam, három hónap múlva volt hajlandó időpontot adni. A lány az öngyilkosságot fontolgatta. Két választás állt előttem: vagy a pszichiátriára utaltatom a
lányt, vagy hazaviszem, mert egyedül nem mertem hagyni
az intézményben.
Végiggondoltam szakmai -etikailag a problémát, és beláttam, hogy ez utóbbit elméletileg nem tehetem. Viszont, ha
a kórház mellett döntök Gigit egész életén keresztül mentális betegnek fogják címkézni. Ismerve a pszichiátria osztályokon fellelhető körülményeket, a törvényi tiltás ellenére még mindig üzemelő zárt osztályokat, úgy határoztam
hazaviszem a lányt.
Fittyet hánytam a határokra, melyeknek fenntartása elsősorban a diszfunkcionálisan működő intézményeknek
kedvez, hiszen így a szociális munkás távolságot tartva a
klienstől, sohasem fogja az ő érdekeit, más, intézményi
érdekek elé helyezni, vagy azokkal szemben képviselni.
Azt hiszem túl sokáig lettem a szociális felsőoktatás által
arra kondicionálva, hogy elnyomjam valódi érzéseim. A
normalitás követelménye azt jelentette, hogy nem sírhatok együtt a kliensemmel, óvatosnak kell lennem, nehogy
túl közel kerüljek hozzá! A jelenlegi társadalomszervező
rendszer azonban a hajléktalan családoknak nagyon ne hezen hozzáférhető javakká teszi a nyugalmat, a megérYossi Korazim-Körössy: Szociális munka, szervezeti szinten In.: Esély
2001/4 63.p.
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tést és a biztonságot. Avval a döntésemmel, hogy befogadtam Gigit – ha csupán egy rövid időszakra is –, de biztosítani tudtam számára ezeket a javakat. Egy pillanatra
visszaragadtam a szociális ellátórendszertől a saját életem feletti kontrollt, és kezdtem érteni, amit Jim Read fo galmazott meg: „a mentálhigénés rendszer része annak a
játéknak, amely a helyünkhöz akar kötni minket, és mi
élünk a lehetőséggel, hogy ezt megkérdőjelezzük.” 4
Gigi elmesélte, hogy az édesanyja korábban prostituáltként dolgozott, azért titkolták mindezt, mert amikor Földi
Ágnes telefonált az intézménybe, és az ő elhelyezésük ü gyében szeretett volna közben járni, az intézményvezető
mereven elzárkózott.
Ildikót 16 éves korában prostituálták. Jobb jövő reményében jött el otthonról, ahol részeg mostohaapja verte, és
többször megerőszakolta. Azt mondták neki, hogy egy átlag fizetés négy -ötszöröséért kell majd táncolnia fehérneműben egy budapesti bárban. Később, amikor már nem
volt kiszállási lehetőség kiderült, hogy le kell vennie a ruháját, és ki kell szolgálnia a férfiakat. A bár fölött kapott
egy szobát.
Amikor megtudta, hogy terhes lett, elmenekült. Megszülte
a gyermekét, majd visszakerült az éjszaka világába, mert
máshogy nem tudta eltartani magát. Amíg dolgozott bébiszitter vigyázott a gyerekére. Azért jött el, mert Gigit is
prostituálni akarták, találtak egy olyan férfit, aki több százezer forintot fizetett volna a lány ártatlanságáért. Ildikó
ebbe nem akart belemenni.
Az anya múltjára akkor derült fény, amikor, egy az anyaintézményben lakó ötgyermekes hölgy férje kiszabadult a
börtönből. Ekkor a férfi megzsarolta Ildikót, vagy fizet havi
30.000 Ft-ot, vagy mindenki előtt feltárja ki is ő valójában.
Ildikó nem fizetett, és közben reménykedett abban, hogy
senki sem hisz majd Lászlónak. Nem így történt. Mint később kiderült az olyan alvilágban tevékenykedő prostituáltakat, akik eltűnnek és „túl sokat tudnak” névvel, fényképpel ellátott lista alapján körözik, a stricik megbízásából.
Gigi nem tudta feldolgozni azt, hogy ismét szembesülnie
kellett anyja múltjával. Nem értette az emberek gyűlöletét,
Mind Manchester Group: Egy alternatív közösségi mentálhigiénés szolgálat kialakítása In.: Megfigyelés és cselekvés 164.p.

ugyanakkor vádolta édesanyját, hogy ilyen életformát folytatott. Nekem a Pirkei Ávot (Atyák bölcs mondásai) egy
mondata jutott eszembe: „Ne ítélj meg senkit, amíg nem
kerültél a helyzetébe!”
Gigivel is megosztottam a talmudi bölcsességet, és elmondtam neki azt is, hogy ha én kerültem volna ebbe a
helyzetbe 16 évesen, lehet, hogy én is ezt választom. Az édesanyja teljesen ki volt és ki van szolgáltatva.
Mindez azoknak az anomáliáknak köszönhető, amik a ha zai törvényhozást jellemzik. Jelenleg sajnos semmilyen
formában nem büntetik azokat a férfiakat, akik fiatalkorú
lányokat vásárolnak meg. Ezzel kapcsolatban a történet
lezajlása óta, már történt előrelépés. A Prostitució Nélküli
Magyarországért Mozgalom felhívást tett közzé az Interneten, a törvényi szabályozás szigorítása érdekében 5. 2007ben az esetet és a tiltakozást követően módosították a
büntetőtörvénykönyvet, azonban ennek számonkérése a
prostitució felhasználóival szemben még várat magára. A
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség a Méltóságot Mindenkinek Mozgalommal közösen 2011 -ben nyilatkozatot
adott ki, melyben követelik a törvény betartását.6
A hézagos szabályozás és a kimondott, de számon nem
kért paragrafusok mögött a gyermek -prostitúcióval kapcsolatos hézagos szakismeret húzódik meg. Dr. Borai
Ákos, a Belügyminisztérium egykori jogi főosztályvezető helyettese, a prostitúcióval kapcsolatos jelenlegi törvényi
szabályozás atyja így ír a gyermekprostitúcióról Prostitúció
című könyvében: „a gyermekkorúak prostituálódására
ugyanakkor csupán egy -két hazai bűneset hozható fel pél daként. A pedofil cselekmények nagyobb számú létezését
konkrét tények nem bizonyítják.” 7
Érdekes, hogy ezzel szemben a kutatók egyetértenek abban, hogy a prostitúcióba való bekerülés átlagosan a lányok 14. életévére esik.8
A szerző rendkívüli felkészültségét a fent idézett mondatokon kívül az is alátámasztja, hogy a svéd modellt „A jelen5

a részletes felhívás a www. prostitucio. hu webcímen férhető hozzá.
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ség kezelésének nemzetközi tapasztalatai”, illetve a
„Kezelési modellek” című fejezetekben, ahol ez adekvát
lenne, meg sem említi. 9
Jelen történetünkhöz visszakanyarodva, amikor Ildikó
megérkezett a kórházból, és „tudta, hogy tudom”, nagyon
zavarban volt. Néhány hétig lábadozott. Munkába állása
után László ismét megzsarolta. Ha nem fizet „felnyomja” a
stricijének.
Arra gondoltam, hogy mindezt a team elé tárom. Ildikó
arra kért, hogy ne tegyem, mert lassan letelik a másfél év
itt-tartózkodása, és félő, ha a kollégáim is megismerik a
múltját, még néhány hónap „plusz tartózkodást” sem engedélyeznek.
Mindenesetre úgy döntöttem, beszélek Lászlóval. A férfi
mindent tagadott. Szerinte mindez Ildikó kitalációja, aki a zért haragszik rá „mert ő nem ment el vele”. Nem volt mit
tenni. Reménykedtünk.
Egy idő után megjelent egy nagy fekete autó, amely követte Ildikót. A strici fenyegetőzött. Ildikót elbocsátották a
munkahelyéről, és az intézményt is megfenyegették, hogyha Ildikó nem „megy haza”, akkor „csúnya világ lesz”
mondták.
A team-tagoknak is nyilvánvalóvá vált, hogy kicsoda Ildikó
valójában. Egyedül én álltam ki amellett, hogy hosszabbítsuk meg a szerződését, és keressünk neki egy másik intézményt, ahol nem találják meg.
Kollégáim a „kutyából nem lesz szalonna” – álláspontján
voltak. Véleményük szerint a gyereket védelembe kell venni, és nem szabad szerződést hosszabbítani, ugyanis ebben az esetben ezt a deviáns magatartást, mint követendő normát határoznánk meg az intézmény lakói számára.
Ekkor László példáját hoztam fel, de a kollégák hajthatatlanok maradtak. Az intézményvezető szerint „bevonód
tam”, és ez nem helyes, át kell adnom az esetet a kolléganőmnek.
Megtörtént a védelembe vétel, a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója javaslatot tett a családból való kiemelésre.
G. S. Ekberg: Nemzetközi vita a prostitúcióról és a nőkereskedelemről:
az érvek cáfolata. In.:Szeminárium a prostitució törvényesítésének hatásairól 7.p.
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Bennem ekkor gyilkos indulatok tomboltak. Dühös voltam
magamra, mert nem tudtam segíteni. A tehetetlenség
nagyon fájt. „Bevonódtam?” Igen, megfeledkeztem a határokról, melyek segítségével az emberek tárgyként kezelhetők a „szakma professzionális tagjai” számára. Nem vagyok a klasszikus értelemben vett, a szakmai sztenderdeknek megfelelő szociális munkás, sohasem voltam.
EMBER vagyok.
A történetben szereplő szociális munkásokat viszont ekkor még nem tartottam embernek. Úgy véltem az állam
közpénzeken fizetett, előítéletes hóhérai ők, akik elszakítják az anyákat gyermekeiktől.
Most azonban már másképp gondolkodom róluk. Megpróbáltam a dolgok mögé nézni, egyszer, s mindenkora félresöpörni az indulataim, amelyek átláthatatlan tüllként nehezedtek szemeim elé. Megpróbáltam mélyen és tisztán
látni.
Ulrich Beck szerint a kockázat -társadalom tagjai az embereket azonosítják foglalkozásukkal. A foglalkozás a „kölcsönös azonosítás sablonjaként” szolgál, nem különíthető
el éles határvonallal az egyes individuumtól. A foglalkozás
az egyén maga.10
Kollégáim úgy vélték, hogy a prostitúcióval iskolai végzettség nélkül, „szórakozva”, kereshet egy nő akár kétszer -háromszor annyit, mint ők, és ráadásul még „dolgoznia sem
kell”, csak „illegeti magát.” Egyik kolléganőm egyszer így
fogalmazott: „Figyelj! Én is elmehettem volna kurvának,
csak azért, hogy jól éljek! De én tanultam, dolgoztam, ha
Ildikó is ezt csinálja, nem került volna ebbe a helyzetbe.
Végső soron mindezt önmagának köszönheti.” A prostitúció eszerint olyan dolog, amivel „tisztességtelenül”,
„könnyűszerrel” lehet, nagyon sok pénzt keresni.
Ha ezt a prekoncepciót azonosítjuk a prostituált személyével, akkor ebből az követezik, hogy az önmagát áruba bocsátó nő tisztességtelen, nem dolgozik, mégis többet keres, mint a szociális munkások. Tehát irigylésre méltó és
megvetendő egyben.
Persze, emellett nyilvánvaló, hogy a kolléganőknek nincsenek adekvát ismereteik a prostitúcióval kapcsolatban. Ezt
nyilván a képzés hiányosságainak következménye, hiszen
10
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én is már a hatodik évem töltöm a szociális felsőoktatásban úgy, hogy még sohasem foglalkoztam egy kurzus keretében sem ezzel a témával.
Másrészt a kolléganők, előítéletes magatartása biztonságra törekvésükkel is magyarázható. Nyilván egyikük sem
szeretné, ha fekete autók garmadája jelenne meg a munkahelyük előtt, és az ezekből kiszálló kigyúrt, kopasz férfiak megfenyegetnék őket.
Harmadrészt a magyar humánszolgáltató rendszer azért
sem tudja kezelni a prostitúciót, mert nem áll rendelkezésre erre szakosodott intézmény vagy szociális munkás,
ezért ebben a rendszerben nincs helye a prostituáltnak.
„Menjen vissza oda, ahonnan jött, vagy oda ahová akar.”
A gyermekének viszont van helye, természetesen nem
nála, hanem az állami gondoskodás keretein belül.
Ugyanakkor a történtekért nem tehetők felelőssé a történetben szereplő szociális munkások. Ők ugyanis Szalai
Júlia szerint „nem egyebek, mint foglyai egy helyzetnek, és
még akkor is azok, ha e fogság ellensúlyaként a rendszer
nem kevés hatalmat adott a kezükbe. Hatalmuk tartalmáért és annak gyakorlásáért az egész többségi társadalom
felel.”11
Tehát attól tartok kedves Olvasó, hogy valahol a dolgok
mélyén ott lappang a TE FELELŐSÉGED IS, azért amiért
Ildikó visszatért az éjszaka világába.
Utolsó beszélgetésünk alkalmával, amikor megpróbáltam
rávenni arra, hogy próbáljon legális munkát vállalni, és
egyedül albérletet keresni azt mondta: „Nézze, megpróbálok jó anyja lenni a lányomnak. Azt akarom, hogy tanuljon.
Lehet, hogy így jobb helye van. Biztonságban érezheti
magát. De vannak dolgok, amiken nem lehet változtatni.
Maga zsidó, én kurva vagyok. Ez vagy az előbb -utóbb mindig kiderül az emberről. Mi mindketten „élősködők” vagyunk, nem azért nem tudunk mások lenni, mert nem
akarunk, hanem mert így látnak bennünket.”
Azt hiszem Ildikó evvel a mondattal jól meg tudta ragadni
a történet lényegét. Az egész segítő folyamat akkor csúszott el, amikor fény derült arra, hogy prostituált. Ameddig
ezt nem tudtuk, és a kollégáim vélt vagy valós elvárásainak is képes volt megfelelni a „megfelelő kliens” kategóri11
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ába tartozott. Ahogy kiderült róla, megszűnt kliensnek
lenni. Már csak egy kurva volt. Hogy miért? Mert
annak
látták.
Epilógus
Azóta a Gigi egy budapesti főiskola kommunikáció szakos
hallgatója, utógondozott. Édesanyja, aki továbbra is prostituáltként dolgozik, büszke rá, hogy a lánya mindezt elérte.
Vajon Gigi miért nem tud büszke lenni az édesanyjára?
1. A szociális szakma a prostitúció társadalmi problémája elől elzárkózik, értékítéletekkel, illetve prekoncepciókkal közeledik hozzá. A humánszolgáltató rendszernek
szembe kell néznie avval a ténnyel, hogy a prostituáltak
rétege is egy ugyanolyan hátrányos helyzetű csoport, mint
a hajléktalanoké, a fogyatékkal élőké, vagy a pszichiátriai
betegeké. A prostituáltakkal való szociális munkát be kell
emelni a főiskolai tananyagba, illetve ezzel kapcsolatos
továbbképzéseket kell tartani minden szociális szakember
számára. Létre kell hozni a prostituáltak számára egy érdekvédelmi szervezetet, ami valóban képes arra, hogy
akár jogi képviselettel is segítsen ezeken a nőkön. Továbbá létre kell hozni olyan anyaotthonokat, és egy olyan a
családsegítő központhoz hasonló szolgáltatást ahová célzottan fordulhatnak azok a prostituáltak, akik szeretnének
felhagyni ezzel az életformával, vagy más segítségre van
szükségük.
2. Ha nem fogadnak egy szociális intézményben egy pros tituáltat, aki egyébként jogosult lenne igénybe venni a
személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezést,
vagy nem veszik fel egy munkahelyre, holott alkalmas
lenne az adott feladat ellátására az olyan súlyos diszkrimináció, ami alkotmányos alapjogokat sért.
3. A prostituált teljes mértékben kiszolgáltatott az őt futtató bűnözőknek, illetve sok esetben klienseinek. Tenni
kell azért, hogy ez a tény bekerüljön a köztudatba, illetve
azért, hogy direkt, illetve indirekt úton ne a prostituáltat
büntessék.
4. A szociális munkások sok esetben azért nem tudnak/
mernek segíteni a prostituáltaknak, mert az állam nem

védi meg őket a prostituáltakat futtató bűnözőktől. Ezt a
védelmet biztosítani az állam kötelessége.
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HA IDÁIG ELOLVASOD, FIZETEK EGY SÖRT
Ismerős, ugye? A mesebeli egyetemista szakdolgozatának
negyvenharmadik oldalán az alulról harmadik bekezdésbe
csempészi ezt az opponensének szánt mondatocskát: de
nem kell aggódnia, sörözés nélkül megszületik a bírálat és
az érdemjegy, simán lezajlik a védés és ő elégedetten
vághatja zsebre a diplomáját. A kutyát nem érdekli, hogy
ő miről és mit írt a szakdolgozatba. Nem tudom, a valóságban is így megy -e ez, mindenesetre érdemes lenne
szólni a Pénzcentrum meg a HVG újságíróinak, hogy a
KSH nemzeti számláinak a szerzői talán ezen a mesebeli
egyetemen lettek kiképezve, minthogy az idézett kiadvány, legalábbis ott, ahol a prostitúcióra költött milliárdokról van szó, rejt néhány időzített … hm, ha nem is bombát,
de … sörözést.
A KSH egy majdnem 500 oldalas módszertani kiadványban ismerteti, miképp állítja össze évről évre a nemzeti
számlákat. Minket most – a nagy sajtóhírverésre tekintettel – csak a prostitúcióra, szexiparra a magyar „háztar tá-

sok által költött” 165 milliárdocska tartalma érdekelt volna. Ugyan honnan tudja a KSH, hogy hány éves a kapitány?
A módszertani kiadvány elismeri, hogy a prostitúció illegális tevékenységek keretei között zajlik: stricik, kerítők, emberkereskedők, szobáztatók szervezik, bonyolítják és húzzák belőle a hasznot, így a szexiparban forgó pénzek nagyságrendjének megállapítása során nyilvánvalóan csak
becslésekre lehet támaszkodni. Na de mire alapozzuk a
becslést? A kiadványban 9 alkalommal olvashatjuk – hogy
jól megjegyezhessük –, hogy:
„…a fogyasztásra készült becslés a fogyasztók és a megvásárolt alkalmak száma, valamint az átlagos árakra vonatkozó adatok alapján. A fent említettek mellett két további adatforrást is felhasználtunk: egyrészt a Prostituáltak Érdekvédelmi Szervezetétől, másrészről pedig speciális tanulmányokból származó adatokat. A folyó ter melőfelhasználás (khm… - B.A.) becslése főként rendőrségi jelentések adataira épült.” (Kiemelés tőlem)
A KSH módszertani kiadványa hosszú fejtegetésben ismerteti a hazai szexipar szerkezetét, a vásárlók és az „el adók” szokásait, magatartását – ez képezi alapját az u gyanitt böngészhető részletező táblázatoknak a különféle
szexuális tevékenységek bel - és külföldi forgalmáról, a ve vők és eladók megoszlásáról stb.
Majd következik egy nem túl hosszú forrásjegyzék: ezek
lennének tehát a speciális tanulmányok. A források közül
kettőt én magam írtam, és határozottan emlékszem, hogy
egyáltalán nem közöltem bennük a mai magyarországi
prostitúcióra vonatkozó adatokat, hiszen nem álltak ilyenek rendelkezésemre. Az egyik tanulmányban egy a MONA (Magyarországi Női Alapítvány) által 2006-2007-ben
készített kutatás t ismertetek, amelyben egyebek között
arról is szó esik, hogy még az államigazgatás vezető tisztségviselőinek, a politikusoknak vagy a rendőröknek sincsenek megfelelő adataik. (Kíváncsi lettem volna tehát a
hivatkozott rendőrségi jelentésekre, de ezek fellelhetőségét nem találtam a módszertani kiadványban.)
Gyanút fogtam.
A forrásjegyzékből megnéztem a Nemzetbiztonsági Hivatal
2005-ös Évkönyvét, amely meg sem említi az alábbi fogalmakat: emberkereskedelem, prostitúció, szex(uális kizsákmányolás), gyermek(akármi). Egyébként EGYETLEN a -
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datot sem tartalmaz, semmiről sem.
Megnéztem a Legfőbb Ügyészség 2006-os éves beszámolóját, ebből nem hogy a prostitúcióra, annak tetszőleges
értelemben vett szerkezetére, de még bármilyen egyéb
bűncselekményre vonatkozóan sem lehet egyetlen adatot
kinyerni.
Megnéztem, mit tartalmaz „ A gyermekek és az ifjúság
helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel
összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről. (Kormányjelentés, 2007.) ”: témánk szempontjából semmit.
Megnéztem a NANE egyesület 2006 -os beszámolóját ,
mégis, mire föl citálták ide?
Söralátétnek.
A NANE ugyanúgy, mint pl. én magam is, boldogan közölne adathegyeket is akár a prostitúcióról és az emberkereskedelemről, ha volnának ilyenek. De hát nincsenek.
Van még két újságcikk, egy Földi Ágnes -interjú a Népszabadságból, meg egy zaftos kurvázós cikk a piroslampa.hu ról – na hiszen. Ennyi volna hát a tudományos háttér.
Marad tehát forrásnak a Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete. Vagyis a KSH kizárólag Földi Ágnes közléseire alapozta a nemzeti számlákban a nem legális gazdaság egyik
fő területe, a prostitúció teljes körű becslését.
Lehet, hogy ez 165,24 milliárd, és lehet, hogy nem annyi.
Hogy több, vagy hogy kevesebb. Mert az adat minden alapot nélkülöz.
Magyarországon a prostitúcióra, az emberkereskedelemre, legalábbis ezek bármilyen – kínálat, kereslet, szervezők, felhasználók, pénz – értelemben vett méreteire vonatkozó vizsgálat, adatgyűjtés nem készült, nincs. F.Á. azt
mond, amit akar, neki sincs statisztikailag releváns adata,
és azok a nők, akik nem az ő „védelme alatt” tömörülnek,
egyébként sincsenek benne abban a képben, amelyet ő
fest.
Földi mindenesetre 10-15 ezerre teszi a prostituáltak számát, átlag 10 ezer forintra taksálja a fuvar (átlag napi 3)
egységárát, és 80% -ban állapítja meg a nem utcán álló,
hanem szabadon és önként a saját kénye -kedvére otthonában vagy szállodában szakmai tevékenységét kifejtő
öntudatos felnőtt prostituáltak arányát.
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A KSH uniós nyomásra nekilátott megbecsülni az illegális
gazdaságot. A csempészetet, ki tudja, miért, adathiányra
hivatkozva kihagyta belőle, s csak a bőséges információval büszkélkedő prostitúciót és drog -gazdaságot mérte föl
– a fentiekben ismertetett tudományos módszerekkel.
Hogy a bűnözést, úgy általában, rablásostul, korrupcióstul
miért nem kellett belevennie az illegális gazdaság kiszámításába, el nem képzelhetem, végtére az is jövedelemtermelő ágazat. Itt volna a helye a prostitúciónak is, hiszen annak minden VALÓS formáját tiltja a BTK (csak nem
a prostituáltnak, hanem a futtatóknak, hirdetőknek, lakáskiadóknak, szervezőknek, kitartottaknak, és fiatalkorú
prostituált esetében – ez a nemzetközi adatoknak megfelelően minden harmadik lehet!!! – a kliensnek is).
A KSH Földi Ágnesre alapozott ugyan, de a jelek szerint
szabadon szárnyalt. Mert ha mondjuk 10 ezer prostituált
van, és egy aktus átlagosan 10 ezer Ft, és egy prostituált
átlag heti 5 nap teljesít, napi átlag 3 alkalommal, évi 40
héten át, akkor az 6.000.000 kefélés, 60 milliárd forint.
Legyen inkább 15 ezer a prostituált és 15 ezer az átlag
tarifa, még akkor is jócskán elmaradunk a KSH becslésétől: 135 milliárd.
A KSH nemzeti számlák alkotói véleménye szerint tehát
a) nem 15 ezer, hanem közel 30 ezer a prostituáltak száma, vagy
b) nem 3, hanem 5-6- fuvar megy átlagosan egy nap, és
menstruáció alatt sem szünetelnek, vagy
c) nem 10-15, hanem 28 ezer az átlag (ez tuti nem igaz)
fuvardíj, vagy
d) a szexipar forgalmának 65% -a nem prostitúcióból, hanem pornóból jön be (aligha).
De mindezeknél sokkal érdekesebb, hogy ez az egész
hány férfit jelent.
Maradjunk a 15 ezer nőnél, napi 3, heti 5, 40 hét, vagyis
9.000.000 dugás egy évben. Ha minden férfi csak egyszer
megy évente, akkor 9 millió férfi – ez nem valószínű. Ha
pont ugyanannyi a vevő, mint az áru -személy, az csak 15
ezer férfit jelentene (fejenként napi 3, heti 5 alkalommal
stb.): ez sem reális.
Én iteráltam, szoroztam, osztottam és megtettem tétemet:
6-800 ezer körül lehet azon férfiaknak a száma, akik
évente LEGALÁBB egy alkalommal Magyarországon prosti-

tuálthoz mennek. Ez a hazai ivarérett férfilakosságra vetítve 15-20%.
Na és, ha elfogadjuk, hogy mondjuk 700.000 férfi költ
prostitúcióra, és elfogadjuk a KSH számát is, amely szerint évi 165 milliárd forint forgalmat bonyolítanak, akkor
személyenként több, mint évi 236 ezer forintban kell ÁTLAGOSAN gondolkodni, amit azért megkérdőjeleznék.
3 pontban összefoglalom a lényeget:
1. Földi Ágnes úgy orákulumkodhatik, hogy halvány sejtelme sincs a tényekről, mert szakszerű vizsgálatok hiányában nem is lehet, de persze nyilván nem is érdeke (és
nem ő az egyetlen, akinek nem), hogy ilyen vizsgálatok a lapján kiderüljön BÁRMI is.
2. A KSH, Európa egyik legrégibb és valaha a legtekinté lyesebb statisztikai hivatala a prostitúcióról, erről a súlyos
és veszélyes társadalmi problémáról a hasikájára csapva
állít össze, közöl, és rendez látványos idősorokba adatokat, egyes egyedül egy, a prostitúció fenntartásában érdekelt szervezet, minden tudományos alapot nélkülöző blöffjeire támaszkodva.
3. S végül az én becslésem (ha valakinek kedve, pénze
van e tárgyban kutatást megrendelni, csak szóljon, de ad dig maradjunk ennél): minden ötödik-hetedik férfi prostituálthoz jár – a tisztelt olvasó testvére, papája, kedvese, fér je, fia –, és hozza haza nem csak a STD -t (nemi betegségeket), hanem azt a szexuális magatartást, azt az egyenlőség-eszmét, azt a nő, a másik ember, különösen a fiatal korú leányok iránt táplált tiszteletet és megbecsülést is, a mit a szexiparban sajátít el és gyakorol be.
Ja és még egy: újságíróink, sűrűn legősibb-mesterségezve,
buzgón mindig -volt-mindig-leszezve, az áldozatos pornóipart sújtó válságon szorgosan sajnálkozva simán beszopják a kamut.
Én meg – tessék, ilyen az én szerencsém: – utálom a sört.
BETHLEN ANNA
betlen.anna@gmail.com
Forrás (2011. január 7.)
http://iphigeniaemleklap.blogspot.com/
http://iphigeniaemleklap.blogspot.com/2011/01/ha-idaig-elolvastadfizetek-egy-sort.html.
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Magyarországi Szociális Szakemberek
Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)

ÁLLÁSFOGLALÁSA

a felsőoktatási intézmény által szervezett

külön nyelvi vizsgáról
A 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) szakasza kimondja:
„Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési sza bályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga -követelmény teljesítése a lól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták
be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát
igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga -követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett
külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál al kalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”
A felsőfokú szociális képzésben záróvizsgázottaknak nagy
szükségük van erre az intézkedésre, mert jellemzően a nyagi okokból nem jutnak oklevélhez és ezzel felsőfokú

végzettséget és szakképzettséget követelő állásokhoz. A
pályakövetési vizsgálatok azt mutatják, hogy a végzettek
jellemzően a szociális ellátás önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartóinál dolgoznak, közalkalmazotti besorolásban. A középfokú nyelvvizsgához szükséges egyéni felkészülés költségei1 a szociális ágazat éves átlagkereseté nek2 több mint háromszorosa, vagyis csoportos tanulási
formákban is szinte elviselhetetlen teher a nyelvtudást
megszerezni. (Általában a közoktatás sem készít fel a középfokú nyelvvizsgára.)
Annak, hogy sok munkakörben inadekvát szakképzettséggel végzik a szociális munkát, áldozatul esik a szakszerűség. Tehát az egész társdalom érdeke, hogy a szakképzett
szociális szakemberek mielőbb elfoglalhassák helyüket a
szociális ellátás felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkaköreiben.
Ezért azt javasoljuk, hogy a Szociális munka és a Szociálpedagógia alapképzésben végzettek képzőintézmények
által meghatározott nyelvvizsga követelménye „lektorá tusi”, illetve a B1 szintű legyen. A felsőfokú szociális szakképzés mesterképzéseiben pedig az adott intézmény többi mesterképzési szakjaihoz javasoljuk igazítani a követelményt.
A Magyar Rektori Konferencia közleményt adott ki a felső oktatási intézmények belső nyelvvizsga rendszereinek
egységesítéséről. Ehhez kapcsolódva javasoljuk, hogy a
felsőoktatási intézmények saját hatáskörben szervezzenek - a nyelvi vizsgák sikeres teljesítése érdekében - felkészítő tanfolyamokat, kurzusokat, de szabályozott körülmények között szervezzék meg a külön nyelvi vizsgákat. Tekintettel arra, hogy az oklevelek államilag elismertek,
ezért fontos, hogy az oklevél megszerzésének módja is államilag elismert legyen, hogy jogszabály garantálja a vizs gáztatás egyenértékűségét.
A 2011.évi CCIV.törvény 107. § (3) bekezdése felhatalma zása alapján a Kormánynak szabályoznia kell a „hatfoko zatú nyelvvizsgarendszer és az alap -, közép-, illetve felső fokú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv -tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét”. (Való színűleg ezzel hatályát veszti 137/2008. (V.16.) Korm. ren delet.) Javasoljuk, hogy az új kormányrendelet mielőbb

kerüljön kiadásra és szabályozza a felsőoktatási intézmények intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát. Eltérve a MRK javaslatától nem a nyelvi képzés tanóráinak
számát, hanem az „output” -ot javasoljuk szabályozni: a
felsőoktatási minőség megőrzése érdekében célszerű a
nyelvi vizsgák szervezését olyan intézményekben engedélyezni, ahol nyelvi lektorátusok, illetve akkreditált idegen
nyelvi képzések folynak. Ezen intézményeknek a felkészítéssel és vizsgáztatással kapcsolatos kötelezettségei azon
végzettek esetében is álljanak fenn, akik a szabályozás
hatálya alá esnek, de korábbi képzőhelyük nem rendelkezik a nyelvi vizsgáztatás kielégítő feltételeivel.
Budapest, 2012. január 31.
Az Iskolaszövetség
elnöksége
Patyán László
dr.habil. Csoba Judit
Kocsis Erzsébet
Nemes Judit
Pilinszki Attila
dr. Balás István

elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Hivatkozások:
1
2

900 óra x 3.600 Ft/óra = 3.240.000 Ft
KSH adat: 996.000 Ft

A „HA IDÁIG ELOLVASOD, FIZETEK EGY SÖRT”
c. írás (a 8.oldalon) hivatkozásai
1 http://www.penzcentrum.hu/cikk/1026170/1/

szazmilliardokat_kolt_szexre_a_magyar
2 http://hvg.hu/
velemeny/20110105_prostitucio_szex_jovedelem
3 GNI Inventory 2.1 Magyar nyelvű változat, Központi Statisztikai Hivatal, 2009
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/modsz/
gni_inventory_ver2.1hun.pdf
http://www.nane.hu/egyesulet/
NANE_2006_kozhasznusagi.pdf
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Könczey Elemér karikatúrája

kozó követelménye megsértésére tekintettel, az ENSZ Mo nitoring Bizottságánál.
A törvény hatálybalépésével kapcsolatosan keletkezett já rulékos hátrányok megszüntetése érdekében jogszabály módosítások kezdeményezése a Magyar Kormánynál.

A MEOSZ FELHÍVÁSA
Szövetségünk a 2012. január 1. napjától hatályba lépett,
a rokkantási nyugdíj ellátást megszüntető törvény közvetlen és közvetett hátrányaira tekintettel, minden lehetséges törvényes jogi eszközt igénybe kíván venni az érintett
emberek érdekeinek védelméhez.
Ennek keretei közt a következő jogi lépések megtételét
tervezzük:
Eljárás kezdeményezése az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosánál annak érdekében, hogy az Ország gyűlési Biztos indítson eljárást az Alkotmánybíróságnál an nak megállapítására, hogy a törvény absztrakt normasértést valósít meg.
Csoportos közvetlen eljárás kezdeményezése, konkrét természetes személyek részvételével az Alkotmánybí róságnál, a törvény alkotmánysértő voltának megállapítása érdekében,
Csoportos, közvetlen eljárás kezdeményezése, konkrét természetes személyek részvételével az Európai Emberi Jogi Bíróságnál (Strassburg) annak megállapítása ér dekében, hogy a törvény sérti a vagyoni biztonsághoz való
emberi jogot,
Csoportos, közvetlen eljárás kezdeményezése a Magyar Helsinki Bizottság támogatásával és közreműködésével az ENSZ Konvenciónak a szociális biztonságra vonat -
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A nemzetközi jogi lépések megtételéhez, a nemzetközi
jogban megfelelő jártassággal rendelkező szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság, illetve jártassággal és tapasztalattal rendelkező alkotmányjogász segítségét kívánjuk igénybe venni.
2012. január 30. -án 10 órai kezdettel találkozunk a ME OSZ Központban dr. Karsai Dániel ügyvéddel, aki korábban az Európai Emberi Jogi Bíróságnál dolgozott és megfelelő jártassággal rendelkezik nemzetközi jogi eljárások
vitelében. A szakembert a MEOSZ Heine Medin Szekciójának új vezetői ajánlották és folytattak vele első megbeszéléseket, majd a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének
dr. Kádár András Kristófnak az ajánlása alapján kerül sor
a hétfői részletes megbeszélésre.
Elkészítettem és a jelen levél mellékleteként vitára bocsátok, közzé teszek egy olyan hátrány -listát, amely alapja le het az eljárások kezdeményezéséhez szükséges indokláshoz.
A fentiekkel kapcsolatban a következő segítséget kérem
valamennyi érintett embertől, vezetőtől, szimpatizánstól:
1.) Amennyiben a listán felsoroltakon kívül, az új törvény
közvetlen és közvetett hatásaival kapcsolatban olyan
új
tényezőket, közvetlen, vagy közvetett hátrányokat találnak
tapasztalataik alapján , amelyek érvként felhasználhatók
akár vagyoni hátrány, akár emberi jogi jogsértés, akár a
szociális biztonságot veszélyeztető elemként, azt szíveskedjenek számomra sürgősen megküldeni.
2.) Az Elnökség tagjai közül azok, akik a hétfői megbeszélésen részt tudnak venni, kérem, hogy jöjjenek el és vegyenek részt a jogi szakértővel folytatandó konzultációban.
3.) A tagegyesületek, illetve valamennyi érintett személy
gyűjtse össze azoknak a személyeknek a nevét, lakcímét,
email és telefon elérhetőségét, továbbá a számára a törvény által okozott hátrány jellemzőit, akik hajlandók ne-

vükkel, pertársként részt venni a MEOSZ által indítandó
csoportos jogi eljárásokban.
Tekintettel arra, hogy a jogi eljárások egyik része csak
természetes személyek közreműködésével indítható meg,
így minél magasabb számú érintett ember személyes közreműködés vállalása feltétlen szükséges.
A személyes közreműködést vállaló emberek szíveskedjenek adataikat a hegedus@meosz.hu emailre, vagy levélben a MEOSZ 1032. San Marco u. 76. postacímére dr.Hegedüs Lajosnak címezve mihamarabb, lehetőség szerint legkésőbb 2012. február 15. napjáig elküldeni, mert
ezt követően szeretnénk a jogi eljárásokat megkezdeni és
ennek érdekében az iratokat benyújtani.
A személyes közreműködés vállalása az érintett emberek
számára nem jár költséggel, nem jár megjelenési kötelezettséggel, azonban adataik és az általuk felsorolt hátrányok nélkülözhetetlen elemei a csoportos jogi eljárás kezdeményezésének.
Csak tájékoztatásként írom, hogy a rendvédelmi dolgozók
hasonló problémákkal érintett csoportjából több mint 8 ezer ember vállalta nevét és adatait az Európai Emberi Jogi
Bíróság előtt indított eljárásban.
Kérem, hogy valamennyi érintett ember értse meg és
érezze át, hogy a sorsunk változtatásához szükség van
személyes felelősség vállalásra és közreműködésre, mert
e nélkül a Szövetség érdekvédelmi munkája nem lehet si keres.
Kérem és várom valamennyi érintett ember segítségét és
közreműködését.
Tisztelettel:
DR. HEGEDŰS LAJOS
Elnök
Melléklet:
Rokkantsági nyugdíj rendszer megszüntetésének következményei
Lehetséges érvanyag az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosa, az Alkotmánybíróság, az ENSZ Monitoring Bizottság és a Strassburgi Emberi Jogi Bírósághoz benyújtani
szándékozott eljárásokhoz.

Mi mennyi - HÁLÓ

A megállapítás feltételei:
1.) Tartós egészségkárosodás megállapítása:
- 2008. január 1. előtt: 67 %-os, vagy ennél magasabb
szakmai munkaképesség csökkenés.
- 2008. január 1. -től: legalább 50 % -os, vagy e feletti maradandó össz-szervezeti egészségkárosodás
2.) Életkor alapján meghatározott minimális szolgálati idő,
3.) Nem állt munkaviszonyban, vagy jövedelme lényegesen alacsonyabb volt a megrokkanás előtti jövedelménél.
Összege függött:
1.) Ledogozott, járulékkal fedezett szolgálati idő hosszától,
2.) A megrokkanást megelőző 5 év átlagjövedelmétől
3.) A rokkantság súlyossági fokától
Kategóriák:
1. 2008. január 1. előtt:
- I. kategória: Normál munkakörülmények és munkafeltételek mellett teljesen munkaképtelen és önmaga ellátásához is rendszeres segítségre van szüksége
- II. kategória: Normál munkakörülmények és munkafeltételek mellett teljesen munkaképtelen, de önmaga ellátására képes
- III. kategória: Korlátozottan munkaképes, önmaga ellátására képes
2. 2008. január 1-től
I. –II. kategória: össz-szervezeti egészségkárosodása a 80
%-ot eléri, vagy meghaladja
III. kategória: Össz-szervezeti egészségkárosodása az 50
%-ot eléri, vagy meghaladja
Egyéb feltételek: szolgálati idő, korábbi jövedelem változatlanok maradtak.
Új ellátási kategória lépett be azok számára, akiknek
komplex rehabilitációját a szakértői bizottság (Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
– ORSZI,
majd 2011.-től Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
– NRSZH) javasolta.
Ez az ellátás a rehabilitációs járadék , amelyet a javasolt
rehabilitációs időszakra, de legfeljebb 36 hónapra állapítottak meg. Nettó összege megegyezik az egyén számára

megállapítható rokkantsági nyugdíj összegével.
Rokkantsági nyugdíjhoz kapcsolódó járulékos kedvezmények:
1.) Utazási kedvezmények:
Nyugdíjas bérlet I. - II. - III. kategória számára és
nyugdíjas utazási utalvány évi 6 ingyenes utazásra I. II. III.
kategória számára.
2.) Közgyógy ellátás
Az I. - II. kategória számára alanyi jogon – gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz ingyenes.
III. kategória számára méltányossági eljárásban.
3.) Vállalkozói tevékenység
I. - II. - III. kategória: kiegészítő vállalkozási tevékenység
folytatására jogosult volt, csökkentett járulékfizetési kötelezettség mellett.

lék részekkel arányos ellátás 2012. január 1.
-től megszűnt.
gyermektartásdíj és egyéb rendszeres levonások levonhatók voltak az ellátásból,
az éves emelés mértékét törvény garantálta az öregségi nyugdíjakkal azonosan,
SZJA kedvezmények igénybevételéhez felhasználható
volt az I-II. kategóriájú rokkantsági nyugdíjat megállapító
határozat.
Budapest, 2012. 01. 25.
Összeállította:

DR. HEGEDÜS LAJOS

Elnök
Forrás:
http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?
mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_51

4.) Ellátás mellett folytatható jövedelemszerző tevékenység:
I.–II. kategória: jövedelem-korlát nélkül
III. kategória: a saját rokkantsági nyugdíj kétszeres
összegéig, illetve a mindenkori minimálbér összegéig.
Rehabilitációs járadékos: a mindenkori minimálbér összegéig
5.) Egyéb kedvezmények:
nyugdíjas fürdőbelépő,
nyugdíjas múzeumi belépő
egyéb eseti kedvezmények
önkormányzati szociális támogatásokra való jogosultságok helyi önkormányzati rendeletek feltételei szerint
Egyéb járulékos kedvezmények és garanciák:
a 2011. december 31.-ig hatályos Alkotmány az ellátást az egységes, kötelező társadalombiztosítási rendszer
részeként kezelte.
2011. december 31.-ig a munkáltatók és a munkavállalók által fizetendő társadalombiztosítási járuléknak része volt a rokkantsági nyugdíj ellátást biztosító járulék
rész, a korábbi évtizedek során erre a célra befizetett járu-

Könczey Elemér karikatúrája

I. Rokkantsági nyugdíjra vonatkozó főbb szabályok 2011.
december 31.-ig
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* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakkép zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglal koztatottat) illeti meg

(2.) A 2011. december 31-ét követően megállapított
nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,- Ft

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,- Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. §
Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. §

MI MENNYI 2012-BEN?

76.260,- Ft
27.900,- Ft
27.900,- Ft

(3.) Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

(1.) Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Minimálbér
298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.
Garantált bérminimum*
298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.
Közfoglalkoztatási bér
170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.
Garantált közfoglalkoztatási bér*
170/2011.(VIII.24.)Korm.rend. 2.§(1)bek.

Könczey Elemér karikatúrája

Könczey Elemér karikatúrája

Mi mennyi - HÁLÓ

Havi
bér
(Ft/hó)

Heti
bér
(Ft/hét)

Napi bér
(Ft/nap)

Órabér
Ft/óra

93.000

21.400

4.280

535

108.000

24.850

4.970

621

71.800

16.525

3.305

---

92.000

21.175

4.235

---

Ellátás összege
Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90 nap)
1991. évi IV. tv. 27. § (3) bek.

Munkaerő-piaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a jogosultság
kezdő napján hatályos minimálbér 100 %-a: 93.000,- Ft/hó
illetve 3.100,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§

minimálbér 40 %-a: 37.200,- Ft illetve 1.240,- Ft/nap

Keresetpótló juttatás 1991.évi IV.tv.
14.§ (6)bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg.

43.080,- Ft/hó – 71.800,- Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott
intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

Köztisztviselők illetményalapja
Kormánytisztviselők illetményalapja
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja

2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 56.§ (1)bek. - 1992.évi XXIII.tv. (Ktv.) 43.§ (1)bek.

38.650,- Ft

2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 56.§ (2)bek. - 2010.évi LVIII.tv. (Ktjv.) 18.§ (1)bek.

38.650,- Ft

2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 57.§ (1)bek. b) pontja - 1992.évi XXIII.tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Min. bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fok.

2011.évi CLXXXVIII.tv.(Költségvetési tv.) 58.§ (1)-(2)bek.1997.évi LXVII.tv. 103.§ (2)bek. - 1994.évi LXXX.tv.46/D.§ (2)bek.

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj

2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 58.§ (3)-(4)bek. - 2003.évi LXXX.tv. 1.§ (3)bek. - 1998.évi XI.tv. 131.§ (2)bek.

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59.§ (1)bek. - 1997.évi XXXI.tv. 66/F.§ (2)bek.
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 59.§ (2)bek. - 1997.évi XXXI.tv. 66/L.§(1)bek.
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391.600,- Ft
3.000,- Ft/óra
15.000,- Ft/hó
135.000,- Ft/hó

Mi mennyi - HÁLÓ
(4.) Munkaadók által fizetendő közterhek

Adósávok
1995.évi CXVII.tv. (Szja. tv.) 8.§

Adóalap 27 %-a

Adóalap-kiegészítés
Szja.tv. 29.§ (3)bek.

964.500,- Ft/év/fő
(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szociális hozzájárulási
adóalap 1,5 %-a

Adóalap kedvezmény
Szja. tv. 29/A-B.§

(5.) Munkavállalók által fizetendő közterhek
Nyugdíjjárulék

Adójóváírás Szja.tv. 33.§

2012. január 1-től megszűnik

Kedvezményes adózású
természetbeni juttatások
1995.évi CXVII.tv.
(Szja.tv.) 71.§

- Munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500,- Ft/hó, és/vagy
- Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 5.000,- Ft/
hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya
szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft;

10%

Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék
Egészség
biztosítási és
Pénzbeli
egészségmunkaerőpiaci járulék
biztosítási
járulék
Munkaerőpiaci járulék
összesen
mindösszesen
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának
egy naptári napra jutó összege
2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 55.§ (1)
bek. és az 1997.évi LXXX tv. (Tbj) 24.§ (2)bek.
Munkavállaló
egyéni járulék
és magánnyugdíj-pénztári
tagdíj fizetési
kötelezettsége
1997. évi LXXX.
tv. (Tbj.) 19.§(1)
-(2)- (3) bek.

4%

vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft;

2%

Az adó mértéke: 16 %
(alapja a kiadott juttatás
értékének 1,19 szerese)
és 10 % EHO

1,5 %
8,5 %
18,5 %
21.700
Ft/nap

Mezőgazdasági őstermelőnek az e
tevékenységből származó Szja.tv. 23.§
szerint figyelembe veendő jövedelme
1991.évi IV.tv. 58.§ (5)bek. e./2.pont, és
1995.évi CXVII.tv. (Szja.tv.) 23.§

Könczey Elemér karikatúrája

(6.) Egészségügyi szolgáltatási járulék
6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti az a belföldi személy, aki
nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján
nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás.
[Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény
másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka
- évi 2.424.000,- Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az adóalap-kiegészítés,
- a jövedelem évi 2.424.000,- Ft fölötti része után 27%-os mértékkel kell az adóalap-kiegészítést megállapítani.
A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Fttal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

szabadidő alszámlán maximum
75.000,- Ft.
Iskolakezdési támogatás:
27.900,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás
46.500,- Ft/hó
Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás
27.900,- Ft/hó
Csekély értékű ajándék: 3x9.300,- Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19-szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
600.000,- Ft

Könczey Elemér karikatúrája

Szociális hozzájárulási adó
2011.évi CLVI.tv.
453.§, 459.§
Rehabilitációs hozzájárulás
2011.évi CXCI.tv.
23.§ (5)bek.
Szakképzési hozzájárulás
2011.évi CLV.tv.
4.§ (1)-(2)bek.

(7.) Adósávok, adókedvezmények
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(8.) Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Táppénz
1997.évi LXXXIII.tv.
(Eb.tv.) 48.§ (8)bek.

Családi pótlék (CSP)
1998.évi LXXXIV.tv.
(Cst.) 11.§ (1)bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a
A naptári napi átlagkereset 70 %-a,
de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 130.200,- Ft
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteggyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.
[2011. április 30. napját követően bekövetkező keresőképtelenség esetére vonatkozó rendelkezés a
2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.]
2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz nem jár!!!
(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. napjával hatályon kívül van
helyezve, tehát e naptól táppénzben csak biztosítási jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási
jogviszonyának fennállása alatt, de, legfeljebb 1 év időtartamban.)
Egy gyermekes család esetén
12.200,- Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén
13.700,- Ft/hó
Kétgyermekes család esetén, gyermekenként
13.300,- Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén, gyermekenként
14.800,- Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén, gyermekenként
16.000,- Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén, gyermekenként
17.000,- Ft/hó

Gyermekgondozási segély
(GYES) 1998.évi LXXXIV.tv.
(Cst.) 26.§ (1)-(2)bek.
Gyermeknevelési támogatás
(GYET) 1998.évi LXXXIV.tv.
(Cst.) 26.§ (1)-(2)bek.
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(10.) Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő
munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
Egyszerűsített
foglalkoztatási forma
mezőgazdasági idénymunka
turisztikai idénymunka
alkalmi munka

A közteher
mértéke (Ft/nap)
500,500,1.000,-

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV.tv.
(Efo.tv.) 8.§ (2)bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogy.gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,- Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogy. gyermeket nevelő egyedülálló esetén gy. -ként

Anyasági támogatás
1998.évi LXXXIV.tv.
(Cst.) 31.§

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.
§ (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az
önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni
nem kell.

25.900,- Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén
20.300,- Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén
14.800,- Ft/hó
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:
64.125,- Ft
Ikergyermek esetén 300 %-a:
85.500,- Ft
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés
esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst.29. és 32.§).
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a (57.000,- Ft/hó), 3 ikergyermek esetén
300 %-a (85.500,- Ft/hó), 4 ikergyermek esetén 400 %-a (114.000,- Ft/hó), 5 ikergyermek esetén
500 %-a (142.500,- Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600 %-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20.§).
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel,
és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

Könczey Elemér karikatúrája

Terhességi gyermekágyi
segély (GYÁS) 1997.évi
LXXXIII.tv. (Eb.tv.) 42.§
Gyermekgondozási díj
(GYED) 1997.évi LXXXIII.tv.
(Eb.tv.) 42/D.§ (1)bek.

(9.) Kis összegű követelés értékhatára: 100.000,-Ft
[2011.évi CLXXXVIII.tv. (Költségvetési tv.) 68.§ (2)bek.]
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(11.) Szociális ellátások

Rendszeres szociális segély (RSZS)
1993.évi III.tv.
(Szoc.tv.) 37.§
(1), (4)bek.
63/2006. (III.27.)
Korm.rend. 17/B.§
(2)bek.

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás (FHT)
1993.évi III.tv.
(Szoc.tv.) 35.§

Időskorúak
járadéka
1993.évi III.tv.
(Szoc.tv.) 32/B§
és 32/C§

(12.) Bérgarancia támogatás maximuma:
1.013.000,- Ft

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül
betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve,
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és
a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41.§ (3)bek.] nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt
feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem
haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (71.800,-Ft) mindenkori kötelező
legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha
a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres
szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér
90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási
egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
Maximum összege: 42.326,- Ft
FHT-ban részesülő családtag esetén, a RSZZS max. összege 19.526,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az
a személy, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS
-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
22.800,- Ft/hó

A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy,
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa
jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:

22.800,-Ft/hó

Az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft/hó

Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy,
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össz. 130%-át.

c) az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:

37.050,-Ft/hó

(1994.évi LXVI. v. 7.§ (1)bek., Hivatalos Értesítő
2011/13.sz., valamint Nemzetgazd. Közlöny 2011/15.sz.)
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a
bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második
év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági
havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset)
ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás
egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak
esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb
feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2)bek): 405.200,- Ft

2012. január 3.

Ápolási díj

2011.évi
CLXXXVIII.tv.
(Költségvetési tv.)
59. § (8) bek. és
1993. évi III. tv.
(Szoc. tv.) 44. §

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a
hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és
tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása
esetén a Kv.tv.-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a:
29.500,-Ft
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Kv.tv.-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,- Ft
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a
Kv.tv.-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a:
23.600,- Ft

Könczey Elemér karikatúrája

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult
havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
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Állásfoglalás - HÁLÓ

Három területen fogalmaztuk meg a szakmapolitikai minimum alapelveit:
1. A szociális kérdések irányítása kerüljön szociális szakemberek kezébe. 20 éve van az országban szociálpolitikus képzés, ehhez képest szakképesítéssel bíró vezetője
még nem volt a tárcának, de államtitkári, osztályvezetői
szinten is alig-alig találunk szociális szakembereket.
A HILSCHER EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Szociális Szakmai Szövetség tagszervezeteként a Hil
scher Egyesülethez is eljutott a Magyar Szocialista Párt
Társadalompolitikai Kabinetjének felhívása a 2012 március 2.-án megrendezésre kerülő "Szociális Fórum", "Szo ciális Parlament" előkészületeiben és lebonyolításában való
részvételre. Az általuk megkeresett, szociális területen te vékenykedő civil szervezetektől olyan kérdések megfogal mazását várják, melyek az érintett szervezetek környeze tében megfogalmazódnak és melyek kapcsán a kormány
valamely tagjától autentikus válasz várható.
A felhívás megválaszolására szűkös időkeretekben, február 10 -ig volt lehetőség. Ennek okán, a Hilscher Egyesület
csak Elnöksége keretében tudta megtárgyalni azt. Az alábbiakban az Elnökség álláspontját közöljük, melyet egyide jűleg elküldtünk a Szociális Szakmai Szövetség vezetésének is:
A Hilscher Egyesület Elnökségének állásfoglalása az
MSZP szociális fórumra szóló felhívása kapcsán:
A Hilscher Egyesület, a Szociális Szakmai Szövetség tagszervezeteként azzal tud hozzájárulni a tervezett Szociális
Fórumhoz, hogy javaslatot teszünk egy szakmapolitikai
minimum megfogalmazására, amit szívesen megtárgyalunk bármelyik politikai párttal. Az általunk javasolt szakmapolitikai minimum azokra az alapelvekre vonatkozik,
amelyek mentén véleményünk szerint a szociálpolitika
hazai kérdéseit kezelni kellene. Az eltelt 20 év során ezek
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2. A "bemondásos szociálpolitikát" váltsa fel
az adatokon, eredményeken, mutatókon alapuló szakmai tervezés .
Az MSZP képviselőivel
készséggel átbeszéljük
annak tapasztalatait,
hogy annak idején az
"Út a munkához" program kapcsán készült
összes szakmai elemzés, értékelés felhívta a
figyelmet a program
várható hatástalansá gára, amit később az
összes felmérés visszaigazolt. Ehhez képest a
szakmai érvek teljes
negligálásával a program végrehajtásra került, "meggyőződések", ránézéses értékelések kommuni kálásával. Mára ez a viszonyulás főárammá vált, az MSZP
által elkezdett hagyományokra építve a teljes közfoglal koztatási program tervezése és végrehajtása a zsigeri in dulatok és előítéletek, a bemondásos meggyőződések és
ideológiai állásfoglalások mentén zajlik. Ezt a működés módot fel kell váltsa a tudatos, tényeken és adatokon a lapuló szakmapolitikai tervezés.

3. A szakmapolitikai egyeztetések mechanizmusának újjáalakítására van szükség. Ma a közigazgatás teljes egészében a központi döntéshozatal végrehajtó szerveként működik, s ennek kultúrája változó intenzitással de hasonló
volt az eltelt 20 év alatt. Háttérintézmények, módszertani
intézmények, különböző szociális hivatalok a központi
döntések regionális, helyi szinten megjelenő részleteinek
kidolgozói, végrehajtói és ellenőrei. Mi ennek a működésmódnak és közigazgatási gyakorlatnak az átgondolását ja vasoljuk. A közigazgatás szereplői (beleértve a szakminisztériumokat) a központból érkező impulzusok mellett a
területről érkező
visszacsatolások,
adatok és tapasztalatok, felismert
érdekeltségek
mentén a kon szenzus-keresés
és -teremtés színterévé kell váljanak, mely sokkal
inkább garanciát
jelenthet az országban meglévő
közös tudás és
gyakorlat megfelelő hasznosítá sára.
Könczey Elemér karikatúrája

az elvek nem tudtak érvényesülni, tekintet nélkül arra,
hogy milyen kormányzat volt éppen hivatalban.

Véleményünk
szerint a szociálpolitika alakítása
Magyarországon
évekkel ezelőtt elvált attól a szakmától, mely eredetileg
ezzel a céllal jött létre. Ahhoz, hogy hatékonyan lehessen
kezelni a kialakult szociális válságot, a zsigeri poli tizálásból a szociálpolitikát ismét szakmai kérdéssé kell emelni.
A magunk részéről erre teszünk javaslatot.

HILSCHER REZSŐ SZOCIÁLPOLITIKAI EGYESÜLET
2012. február 10.

HÁNY FORINTBA KERÜL AZ INGYEN FUVAR?
(Részlet G.M. szakdolgozatából)

A szociális szolgáltatások kiegészítéseként Hegysás faluban (a neveket megváltoztattam - G.M.) falugondnoki szolgálat is működik, mely - az országos koncepció szerint - kifejezetten az aprófalvakban élők, szo ciális ellátásokhoz
való könnyebb hozzájutását hivatott elősegíteni. A pilot
programként induló szolgáltatás, 1996 -ban került a törvényben szabályozott alapszolgáltatások közé, és 1998 ó ta normatív támogatásban részesül (Rácz, 2008). A szolgáltatás célja a falubeliek számára nyújtott tanácsadás,
információ-átadás, jelzőrendszer működtetése, intézmények közötti közvetítés, személy -, gyógyszer -, és áruszállítás. A falugondnoki feladatkör összetett, másfelől azonban törvényileg szabályozatlan is. A falugondnoki tisztséget betöltőnek nagyon nagy mozgástere van abba, hogy
feladatit milyen szinten, illetve milyen minőségben látja el.
A tisztség betöltéséhez, ugyan nem kell szociális végzettség, ám el kell végezni egy tanfolyamot, ami a legtöbb e setben nem elégséges az ellátandó feladatok szakmai
hátterének elsajátításához. Ezeknek a hátrányoknak ellenére a falugondnoki szolgálat hazánkban létrehozott egy
viszonylag jól működő szolgáltatói rendszert az aprófalvakban élők számára. Hegysáson azonban nem ez a helyzet.
A faluban a pozíciót évek óta egy, a faluban született, ám
már évek óta Szálason élő lakos tölti be, s egyértelműen

bizalmi állásként, bizalmi pozícióként értelmeződik a falugondnoki pozíció a faluban, mely szorosan függ a település vezetőjétől. Hegysáson a falugondnok nagyon lazán
működik együtt a szociális szakemberrel, ezen túl szolgáltatásai elsősorban nem szociális jellegűek, hanem a személyszállításra és árufuvarozásra korlátozódnak. Ezek a
szolgáltatások azonban csak a faluban élő kiválasztottak
számára ingyenesek, a falu lakosságának pénzbeni ellenszolgáltatást (s nem is keveset) kell fizetniük a szolgáltatás igénybevételéért. A szolgáltatás rögzített kilométer
díjban működik, ami alapján például az 5 km
-re fekvő
Szálasra történő bejutáshoz 500 Ft-ot kell fizetni, a 40 km
-re fekvő Kelevény városába pedig 5.000 Ft -ért tudnak
bejutni az „ingyenes szolgáltatást” igénybevevők.
„Falugondnok van, de
nem foglalkozik semmivel. Szálason lakik.
Itt lakott, csak elköltözött. Ha Szálasig is
levisz az önkormányzati kocsi, 500 forint oda, 500 forint vissza,
úgyhogy 1.000 forintba van, pedig itt van
Szálas, nem messze.
Kelevénybe 4 -5.000
ért visz. Kiszámolják,
hogy hány km és úgy
kell fizetni” (H.T., 33 é ves).
Ennek következtében a
szolgáltatáshoz nem a rá szorult lakosok, hanem a
jobb érdekérvényesítő csoportok férnek hozzá. A falugondnoki szolgáltatás tehát kvázi hivatali taxiként, „önkor
mányzati kocsiként”, illetve árufuvarozó szolgáltatásként
realizálódik. A szolgáltatás szociális oldala az esetek többségében fel sem merül.
„Van. Itt nem visz be senkit. Itt van Szálasról a K.J.,
még az előző polgármesternek az utódja. De ha
bevisz valahova, azért nekünk fizetni kell. Szálasra
beviszi az embert, oda-vissza 1.000 forintért. A
vonat meg 200 Ft. Kelevénybe például 5.000 -ért …

Pontosan erről volt szó; Július 27. -én kellett menni
beiratkozni, s előtte való nap kimentünk a polgár mesterhez, négyen voltunk, négy szülő négy gyerek,
hogy mennyiért vinne be az önkormányzat? Azt
mondta az önkormányzat, hogy igen bevigyük, de
ne gondoljuk, hogy ingyen. És akkor kiszámolták vó na, hogy mégis fejenként mennyi lett vón, de tel jesen ingyen nem. Meg ami a legnagyobb, hogy lerakott volna Kelevényben minket, meg se várt volna,
mert azt mondták, hogy az önkormányzati kocsi
nem várhat, amíg mi végezzük bent a dolgunkat” (K.I., 54 éves).
A falusiak közül a hivatali dolgozók veszik leginkább igénybe a szolgáltatást, mert számukra ingyenes a fuvardíj, s
evvel egy a titulusokhoz
köthető presztízs juttatásként, ter mészetbeni juttatásként realizálódik a szolgáltatás.
„Kocsin van, meg ha
valami gond van, viszi
az embereket ide-oda.
Szoktuk (igénybe venni), ha valami gond
van, akkor szoktam.
Nem, nem kell fizetni,
ingyenes.” (Kisebbségi
önkormányzati képviselő).
A rászorulók a faluban a
végső krízishelyzetekben
veszik igénybe a szolgáltatást, mert a viteldíjat hitel
formájában is törleszteni lehet, azaz a következő fizetéskor levonható a szociális juttatásokból.
„Menni kellett hagyatéki tárgyalásra, mert az apám
meghalt decemberben, vonatra nem volt pénzünk,
és akkor a hivatali kocsi bevitt. De viszont 4.000
forint. Ez úgy működött, hogy hitelbe elvittek, s mikor kaptuk a pénzt az önkormányzatnál, kivonták” (H.M., 61 éves).
Könczey Elemér karikatúrája

Könczey Elemér karikatúrája

Mi mennyi - HÁLÓ
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Laza - HÁLÓ

http://csolakok.blog.hu/
január 28.
Mini Homeless PC Szótár
Átmeneti szálló:

Egy másik átmeneti szállóra való
beköltözésig igénybe vehető hajléktalanszálló.
Fapad:
Vaságy műbőrpriccsel.
Hajléktalan igazolvány:Ingyenes BKV-bérlet.
Lábadozó:
Intézmény azok számára, akik már
otthonukba bocsáthatók, de még
nem utcaképesek.
Melegedő:
Ahol a nyári kánikulában meleg
teát és zsíros kenyeret osztanak.
Otthonába bocsátható: Kórházból az utcára kirakható
beteg.
Szociális munkás:
Alulfizetett diplomás, aki szereti az
embereket…
Szociális segély:
Társadalmi lelkifurdalást enyhítő
létminimum-töredék.
Tüdőszűrő-igazolás:
Az ellátórendszerbe való bejutást
szűrő papírlap.
Utcaképes:
Akit senki nem fogad be.
január 29.
Szerencsefi (Lucky Luke)
- … mázli, hogy nem aludtam el …
- … mázli, hogy beérek kilenc előtt …
- … mázli, hogy még van kávé …
- … mázli, hogy nálam van a bélyegzőm …
- … mázli, hogy tollat is hoztam …
- … mázli, hogy fog is ...
- … mázli, hogy csak ötvenen vannak a váróban …
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- … mázli, hogy magunkat is beleszámoltam …
- … mázli, hogy B.J.-nek csak a személyije hiányzik …
- … mázli, hogy K.A.-nak csak a lakcímkártyája hiányzik …
- … mázli, hogy J.M.-nek csak a személyije, lakcímkártyája,
adóigazolványa, tb-kártyája, hajléktalan igazolványa,
anyakönyvi kivonata, egészségügyi biztosítása hiányzik
- … mázli, hogy J.M. még él egyáltalán …
- … mázli, hogy G.P.-né megkapta házassági anyakönyvi
kivonatát …
- … mázli, hogy egy éven belül …
- … mázli, hogy F.I. pszichiátere diszgráfiás …
- … mázli, hogy a receptet az asszisztense írta …
- … mázli, hogy én nem vagyok cserébe diszlexiás …
- … mázli, hogy tudok úgy csinálni, mintha nem lennék az..
- … mázli, hogy fogy az idő, zárásig…
- … mázli, hogy csak negyven új kartont vettem fel …
- … mázli, hogy ebből csak ötöt fölöslegesen …
- … mázli, hogy ma még zsíros kenyeret is osztok …
- … mázli, hogy két önkéntes is itt van a nyolcból …
- … mázli, hogy elég a kenyér …
- … mázli, hogy elég a zsír …
- … mázli, hogy lila a hagyma ...
(ha zöld lenne, nem vállalnám. Újpest forever) …
- … mázli, hogy látszik, nem dolgoztunk feleslegesen …
- … mázli, hogy hat óra ...
- … mázli, hogy nem utoljára vagyok szerencsés.
január 30.
Elismerés
Előttem ül, úgy látom, unja már nagyon. Fészkelődik, ásít,
átsandít a szomszéd íróasztalhoz, belehallgat az ott folyó
párbeszédbe, mert az a másik hajléktalan, és a vele foglalkozó szociális érdekesebbnek bizonyul, mint ami nálam
történik. Mert én csak írok -írok már vagy fél órája, néha
kérdezek valamit, de a kérdésemre többnyire vállvonogatás a válasz, mintha azt mondaná: csináld, ha nincs jobb
dolgod. Végre kiizzadom a fellebbezést, felolvasom, mielőtt aláíratnám, de erre se nagyon figyel. Aztán eltelik egy
hónap, szokásos csütörtöki ügyelet, hívom a következő
ügyfelet, látom, az emberem az. Be nem jön, az ajtóban
megáll, kezében tábla csoki:

- „Ezt magának hoztam. Elfogadták a fellebbezést, megkaptam a nyugdíjat. Tudja, én azt az életben nem tudtam
volna összehozni, amit akkor maga megírt. Jól csinálta.”
február 1.
Puszi
Megtermett, szakállas kollégámmal indulunk a bejelentés
helyszínére. Január van, nagyon hideg.
A Duna partján, egy téren keresünk egy földön fekvő férfit.
Megtaláljuk, ébresztjük. Szegény elég kapatos.
- „Jó napot! A Menhely Alapítványtól vagyunk, tudunk Önnek valamiben segíteni?”
Az úr rámosolyog a kollégámra, s szinte könnyes szemmel
kérleli:
- „Adjon egy puszit!”
február 10.
Ajándék
Öt hajléktalan toporog a nővérszoba előtt, kezükben virágcsokor:
- „Boldog névnapot nővérke, fogadja el tőlünk ezt a kis
virágot.”
- „Nagyon kedvesek,köszönöm. Honnan volt erre pénzük?”
- „Ma inkább nem ittunk.”
február 3.
Matt
Játszani nem lehet „szociálisan”, sőt! De lehet -e úgy játszani, hogy az ellenfelek egyikének hatalma van a másik
fölött (vagy legalábbis az a másik ezt gondolja)?
A klubban gyakran sakkozom a vendégekkel, és egy sakkparti nagyon sokat árul el az ellenfélről, egészen mély, bel ső dolgokat is.
Igen jó játékosok is akadnak közöttük, s mégis, valahogy
többször nyerek, mint kéne. Pedig nem vagyok különösebb sakkfenomén.
A „főnökurazók” szinte mindig, de a nevemen szólítók is
feltűnően gyakran veszítenek.
Ha cigivel kínálom az ellenfelet, biztosan lép valami botor ságot, még mielőtt elnyomta volna. Ha módjában áll visz szakínálni, valamit javul a helyzet.
Egy-két „lázadó” azért szerencsére akad, akit nem befo lyásol a köztünk lévő oldhatatlanul hierarchikus viszony.
Szóval olykor egy-egy szabad ember azért ronggyá ver.

Laza - HÁLÓ
február 21.

RÜCKER PÉTER: HIMNUSZ (a szociális munkáshoz)

Könczey Elemér karikatúrája

Felhúzzák a redőnyt, kinyitják az ajtót.
… ha bejön, adminisztrálom; ha van papírja, beengedem;
ha szomjas, teát kap; ha éhes, kenyeret adok; ha újságot
kér, odaadom; ha nincs irata, hozzájuttatom; ha jókedvű,
meghallgatom; ha rosszkedvű, felvidítom; ha fáradt, pihenni hagyom; ha lusta, lelkesítem; ha könyvet kér, kölcsönadom; ha piszkos, megfürödhet; ha fázik, befűtök; ha
melege van, ablakot nyitok; ha munkát keres, segítem; ha
nem keres, békén hagyom; ha nehezen érti meg, egyszerűsítek; ha értelmes, megbeszéljük; ha telefonál, felvilágosítom; ha informálatlan, telefonálok; ha szállást keres,
tanácsot adok; ha utcán van, pártfogolom; ha elromlik
valami, kijavíttatom; ha információ van, tájékoztatom; ha
balhézik, kitiltom; ha mesél, hallgatom; ha szótlan, hallgatok; ha beteg, orvost hívok; ha szidalmaz, ráhagyom; ha
dicsér, leszidom; ha mindig beszél, érdektelen; ha sosem
beszél, érdekes; ha neveletlen, nevelem; ha adatlapot
kapott, kitöltöm; ha önéletrajzot ír, begépelem; ha szemfüles, kijátszik; ha nem játszik ki, ügyes vagyok; ha nem köszön, köszönök; ha elköszön…
Bezárják az ajtót, lehúzzák a redőnyt.

március 7.
Janus advocatis
Új kliens érkezik. Az első interjún rendre rákérdezünk:
- „Miként vált hajléktalanná?”
- „Amíg börtönben voltam, eladták a fejem fölött a lakást.”– avat be tragédiájába.
- „Nálunk igénybe vehet ügyvédi segítséget, hátha lehet
még tenni valamit.” – ajánljuk fel.
- „Sose fáradjanak, odabent az egyik cellatárs megírt már
nekem mindent hozzá. Szegény lakásmaffiás ügyvédként kapott jó pár évet…”

2012.02.12. 10:48-i keltezéssel leltük a Neten Rücker Péter versét. Ezt írta mellé, kísérőszövegként:
„Fájdalommal nézem, hogyan teszik tönkre az országot és a szociális segítség mind több formáját.
Szó nélkül nem is bírom! Ha tudják, mit kellene tenni, miért nem teszik?
A megoldásról szólna ez a versem! (Én nem ebben a szakmában dolgozom.)
Rücker Péter”

Egy nap

Taníts meg minket
hogyan is éljünk
hogy az élet sodrától
soha ne féljünk

Az utcákat járod
s a hajléktalant
segítve, védve
adod magad

Mutasd meg kérlek
önnön példáddal
hogyan kell bánnunk
ezen nyers világgal

Családokhoz is
felmész, ha kell
bántottat, gyermeket
védelmezel

Adj nekünk hitet
hogy képesek vagyunk
félelmeinket
végleg elhagynunk
Magyarázd, ha kell
ha még nem értjük
értékválságban
ne csak reméljünk
Terelgess bennünket
a családunk felé
hogy újra érezzük
a biztonság szelét
Mondd el mindenkinek
hogy változni kell
nem lehet így dobálózni
az élettel
Esélyt csak Te hordasz
a világ bármely részén
s ha a világot megmented
csak mosolyogsz a végén
Megtanítasz minket
hogy nem kell félni
bátran és jól
hogyan kell élni

Bemehet hozzád
beteg vagy depis
nyugodtan kérhet majd
téged, hogy segíts
Segítőn beszélsz
jó útra terelsz
tükröt mutatva
értékre nevelsz
Összefogsz másokat
egy jó kapcsolatra
hogy ne legyen senki
egyedül hagyva
A széleskörű tudást
megosztod velünk
hogy mi is tudatos
lényekké legyünk
Harcolsz értünk
ha kell az utcán
az életünk múlik
e nemes szocmunkán
Vigyék majd hírül
kik olvassák ezt itt
szociális munkás nélkül
nem mentünk meg senkit!
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