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REGIONÁLIS KÉPVISELŐK BESZÁMOLÓJA 
 
Észak-Alföldi Régió 
Szabó Rudolfné dr. - az Észak-Alföldi Régió képviselője 
Szolnok, 2006. május 9. 
  
A régióból 10 civil szervezet nyilvánította ki, hogy együttműködik a Magyar Szegénységellenes 
Hálózattal. 
Ezen belül:  

      Szabolcs-Szatmár megyéből        8 civil szervezet 
                   Hajdú-Bihar megyéből                  1 civil szervezet 
                   JNK-Szolnok megyéből                1 civil szervezet 
Közülük - ismereteim szerint - igen kevesen vettek részt a legutóbbi Küldöttgyűlésen. 
Az ez évi Küldöttgyűlésre 2006. május 5-én e-mailen és faxon elküldtem minden tagszervezetnek egy 
figyelemfelkeltő levelet (1 sz. melléklet), melyben kértem jelezzék vissza a részvételi szándékukat. 
  
JNK-Szolnok megyéből az alábbiak jelentkeztek: 
Szegénységben élők: 
Szvoboda Zoltánné    5440 Kunszentmárton, Vasvári Pál u. 8. 
Szarvák Éva                        5440 Kunszentmárton, Felsőkőröspart 2. 
Farkas Mihályné               5475 Csépa, Hunyadi út 53. 
Szabó Ferencné   5471 Tiszakürt, Tabán u. 18. 
Molnár György    5471 Tiszakürt, Petőfi u. 4. 
 
Regionális képviselő: 
Szabó Rudolfné dr.                      5000 Szolnok, József A. u. 70. 
 
JNK-Szolnok megyében az IMPULZUS EGYESÜLET, melynek elnöke vagyok 2002 óta Phare és EU-s 
projekteket valósít meg, melyek a hátrányos helyzetű emberek munkavállalásra való felkészítését 
biztosítják. Régóta meggyőződésünk ugyanis, hogy a szegénységet nem a szociális támogatásokkal, 
hanem a foglalkoztatással lehet csökkenteni. 
Projektjeink célcsoportjai a pályakezdők, a tartósan munkanélküliek, a háztartásbeli inaktívak, akik a 
hátrányos helyzetű kistérségekben, falvakban élnek. A programok során munkára való felkészítést, 
képzést, személyre szóló szolgáltatásokat (jogi, szociális, mentálhigiénés, munkavállalási 
tanácsadások) kaptak és munkahelyhez jutottak. 
 
Befejezett projektek: 
 12 hátrányos helyzetű pályakezdő fiatal        Szolnok és térsége 
  40 inaktív nő                                                   Szolnok, Újszász, Rákóczifalva 
 
Folyamatban lévő projektek: 
 16 inaktív nő                               Kunszentmárton, Öcsöd, Cserkeszőlő 
             10 tartós munkanélküli             Kunszentmárton, Tiszakürt, Csépa, Nagyrév 
 (9 nő+ 1 férfi) 
             12 tartós munkanélküli             Tiszafüredi kistérség 
 
Most induló projektek: 
27 alacsony iskolázottságú ( főként roma)        Szolnok, Újszász 
25 munkanélküli a megyéből 65 szociális területen dolgozó munkatárs képzése a fogyatékkal élők 
helyzetének javítására 
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Közép-Dunántúli Régió 
Wéber László – a Közép-Dunántúli Régió képviselője 
Balatonkenese, 2006. május 14. 
  
Koordinációs tevékenységemmel az alábbi tevékenységeket, eseményeket segítettem: 
 
1. NCST társadalmasítás 

A 3SZ projektje részeként 2005-ben 3 alkalommal szerveztünk találkozót, melynek témája a 
Társadalmi befogadásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv bemutatása, ismertetése volt. Két 
alkalommal Székesfehérváron, egy alkalommal Veszprémben hívtunk össze megbeszélést. Minden 
alkalomra hívtuk a hálózat közép-dunántúli tagjait, illetve szegénységben élőket. 
 

2. Sziget 2005 
A Hálózat Sziget-rendezvényének előkészítésében és lebonyolításában is részt vettünk. A 
szponzorszervezésben is tevékenykedtünk, tagszerveztünk képviselői részt előadóként is részt 
vettek a rendezvényen. 
 

3. Pályázatírás, forrásszervezés 
Elsődlegesen a Sziget rendezvényhez kapcsolódóan támogatás-kérő levél mintát készítettünk, 
amelyet a hálózat minden koordinátorának eljuttatunk. A levelet a Közép-dunántúli régióban a 
megyeszékhelyek polgármestereinek juttattuk el. Ennek folyományaként Székesfehérvár 
polgármestere kérésére pályázatot nyújtottunk be a fehérvári önkormányzathoz. Az elnyert 100.000 
Ft-ot nagyobbik részét régiós tagszervezetünk közreműködésével a SZETA Szigetes kiadásainak 
finanszírozására fordítottuk. 
 

4. Szegénységben Élők Első Magyarországi Találkozója 
Az októberi rendezvény előkészítésében és lebonyolításában is részt vettünk. A régióból 
megszerveztük a 15 szegénységben élő résztvevőt, a kistelepülés munkacsoport vezetését is 
elvégeztünk. A technikai lebonyolításban is közreműködtünk (résztvevői ajándékok beszerzése, 
fotózás). 
 

5. Állásfoglalások szerkesztése 
A HAPN-által kiadott állásfoglalások megfogalmazásában, pontosításában rendszeresen részt 
vettünk (A HAPN állásfoglalása a jóléti rendszer további rombolása ellen, Állásfoglalás a 100 lépés 
program kapcsán, OGY-nek levél a szegénységben élő találkozója kapcsán). 
 

6. Tapasztalatok leírása az EAPN SA munkacsoportja számára 
Az EAPN kérésének megfelelően az NFT keretében megvalósuló fejlesztési program 
tapasztalatairól rövid tájékoztatót készítettünk és juttattunk el a munkacsoport tagjához. 
 

7.  Dokumentumfilm 
Az októberi találkozó kapcsán készülő dokumentumfilm elkészítéséhez segítséget nyújtottunk. A 
filmben interjúalanyként szereplők kiválasztásában, személyes közvetítésben nyújtottunk 
segítséget, valamint a film főcímzenéjének használatához szereztük meg a szerző engedélyét. 
 

8. Hálózati hírlevél szerkesztése 
A HAPN hálózati hírleveléhez biztosítottunk írásokat. 
 

9. Hálózat képviselete 
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2005. áprilisában a NIOK kerekasztal beszélgetést szervezett, melynek témája a civil szervezetek 
feladatainak, és lehetőségeinek megtárgyalása volt az EU- tagság kapcsán. A Hálózat számára 
szóló felkérést alapján vettem részt a rendezvényen és képviseltem a HAPN-t. 
  

10. Hálózati kapcsolatépítés 
A Hálózaton belüli együttműködés fejlesztéseként részt vettünk a Közép-magyarországi 
Szegénységellenes Fórum rendezvényén. 
 

11. Csatlakozás a SOS Europe Kampányhoz  
Tagszervezeteinket mozgósítottuk az ET március 22-23-ai ülése kapcsán szervezett nemzetközi 
kampányban való részvételre. 
 

 
 
Közép-Magyarországi Régió  
Budapest, 2006. május 6. 
Polacsek Györgyi és Gosztonyi Géza 
 
2004. 04. 02.  A Magyarországi Szegénységellenes Hálózat megalakulása 
őszi feladat:  A Hálózat bővítése  

Ennek érdekében: 
 
2004. 10. 04.  Felkészülő megbeszélés  
   - Kiket keressünk meg? 
   - Mit üzenjünk? 
   Előkészítő csapat: BSZF, NOE, MVK (7 fő) 
 
2004. 10. 22.  Szervezési feladatok: 
   - Meghívó szövegezése 
   - Helyszín megbeszélése 
   - Ki hova küldi a meghívókat? (Kb. 100 meghívó kiküldése a régióban) 
   Előkészítő csapat: BSZF, MVK (6 fő) 
 
Fórumok, események: 
 
2004. 11.10.  Helyszín: BMK 
   Téma:  

- Mi a szegénység?  
- Saját hozzáállásunk a szegénységhez 
- Akarunk-e, tudunk-e tenni ellene? 
- Szükség van-e összefogásra? 
- Tausz Katalin előadása: „A szegénységről – gyakorlati megközelítésben” 
Jelen: 28 fő 

  
Létrehoztuk a régió levelezőlistáját (kmo@hrc.hu) 
 
2005. 01.20.  Helyszín: BMK 
   Téma:  

- Tevékenységeink bemutatása  
o A veszprémi „toronyház” ügy 
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o Az „Otthon Segítünk Alapítvány” munkájáról 
o Az „Időbank”-ról 

Jelen: 11 fő 
 
 
2005. 02.28.  Helyszín: BMK 
   Tervezett téma:  

- Aktuális problémák, tapasztalatcsere 
Helyette: 
- Hogyan lehetünk hatékonyak? 

o Strukturáltság 
o Személyes megszólítás 

Jelen: 4 fő 
 
2005. 03. 04-05. Részvétel a Tervek és cselekvések a társadalmi kirekesztés ellen c.  

konferencián részvétel  
- Előadás (Örkény CKÖ) 
Közép-Magyarországról jelen: 100 fő (résztvevőkkel, előadókkal, szervezőkkel 
együtt) 

 
2005. 04.11.  Helyszín: BMK 
   Téma:  

- Kecskés Éva: Dzsumbujisták  - beszélgetés az íróval 
- Közös gondolkodás: Mit tehet a Hálózat a Szigeten? 
Jelen: 18 fő 

 
2005. 05.18.  Helyszín: MVK 
   Téma:  

- Közös gondolkodás: Mit tehet a Hálózat a Szigeten? 
- A május 10-i sajtófigyelés eredményének összegzése 
- A Hálózat Hírleveléről 
Jelen: 11 fő 

 
2005. augusztus              Civil Sziget 

A régió képviselői is részt vettek a szervezésben és a programok 
biztosításában. 
A régiót kb. 10 fő képviselte 

 
2005. 09.05.  Helyszín: MVK 
   Téma:  

- A „Szegénységben élők 1. magyarországi találkozójá”-nak előkészítése 
- Beszámoló a „Szegénységben élők 3. Európai találkozójá”-ról 
Jelen: 23 fő 

 
2005. 09.26.  Helyszín: NCSSZI 
   Téma: 

- Felkészülés a „Szegénységben élők 1. magyarországi találkozójá”-ra 
Jelen: 15 fő 

    
2005.10.15.  A „Szegénységben Élők 1. Magyarországi Találkozója” 
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   Helyszín: Parlament 
   15 fő képviselő – a MSZH tagszervezetek által küldött érintettek 

Segédkezés a szervezésben, lebonyolításban:   
2005. 12.12.  Helyszín: MVK 
   Téma:  

- Mi történt a Parlamentben? – Ki hogyan élte meg? 
- Napi aktualitások 
Jelen: 19 fő 

 
2006. 01.31.  Helyszín: MVK 
   Téma:  

- A „Gyermekszegénység elleni nemzeti program”-ról beszélgettünk, Ferge 
Zsuzsa professzor asszony vezetésével 

- Napi aktualitások 
- A „Szegénységben élők 4. Európai találkozójá”-ra felkészítéséről 
Jelen: 19 fő 

 
2006. tavasza:  e-mailes kapcsolattartás 

- Mi legyen az idei Sziget programja? 
- Közgyűlési beszámoló 

 
A Régió célja megegyezik a Hálózat céljával, de ezen kívül, további célként tűztük ki a közép-
magyarországi régióban: 

- Egymás jobb megismerését: Ki mit tehetne a szegénység csökkentése érdekében? 
- A szegénységgel kapcsolatos vélemények megismerését és megismertetését;  
- A régióbeli közös munka alapjainak megteremtését; 
- Információ-áramoltatást. 

 
További feladatunknak tekintjük: 

- A partnerség erősítését; 
- Közös feladataink konkretizálását; 
- A gyermekszegénység ellenes program széles körű ismertetését, és részvételt annak 

megvalósításában ; 
- A regionális aktivitás növelését: az érintettek széleskörű bevonásával. 

A régió jelenleg 27 hálózati tagszervezettel nyitottan működik. Munkájában nem csak 
tagszervezetek vettek részt. Az eltelt időszakban a régióban 2 előkészítő és 9 szakmai fórumot 
szerveztünk, 3 „központi” összejövetelen vettünk részt, mintegy. 280 fő részvételével. A régiós munkára 
kb. 1.160 órát fordítottunk, ami (minimál órabérrel számolva) 406.000,- Ft-ot jelent. 
 
Tapasztalataink: 

- Nem elég az e-mailes, levélben történő megkeresés – telefonon és személyesen is meg 
kell erősíteni az írásbeli meghívásokat. 

- Nem sikerült széleskörűen teljesíteni, hogy a szervezetek képviselői a közös  
összejöveteleinkre az érintettekkel együtt jöjjenek. Igaz viszont, hogy szinte minden 
alkalommal jelen volt 1-2 szegénységben érintett személy is.  

- Elkezdődött a közös együtt gondolkodás. 
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Nyugat-Dunántúli Régió 
Polgár Tiborné - a Nyugat – Dunántúli Régió képviselője 

 
A régióban végzett munkám az alábbiak szerint alakult a megbízásom időszaka alatt: 
 

• Sajnos a régióban mindössze három szervezet tagja a hálózatnak. Ebből egyedül a HAJSZOLT 
Egyesület az, amelyik aktív részese a hálózatban folyó munkának.  

 
• A másik két szervezettel több alkalommal írásos megkeresésben próbáltam a kapcsolatot 

felvenni, de ezekre semmilyen visszajelzés a részükről nem érkezett. 
 

• Ennek ellenére igyekeztem megszervezni a 2005. októberében tartott Szegénységben Élők  
Első Találkozóján való  teljes keretszámot kitöltő létszámú részvételét a régiónak. Ebben a 
régióból Zalaegerszegről, Sárvárról, Szombathelyről,  és Győrből  képviselték a szegénységen 
belüli csoportokat.  

 
• A Parlamentben való megjelenésig előkészítő munka folyt, amelyhez a szombathelyi 

Forrásközpont adott helyet és rendezvényének keretén belül lehetőséget.  
 

• Részt vettem az Európai találkozóra való felkészítésben , bár a győri első körben kiválasztottak 
helyett alkalmasabb emberek kerültek be.  

 
• Rendszeresen részt vettem a hálózati üléseken, az ott folyó munkában. 

 
• Több alkalommal végeztem tagtoborzást a régióban: két alkalommal írásos formában a régió 

minden szociális (civil és állami) intézményét megkeresetem és felkínáltam a tagságot, valamint 
egy alkalommal Zalaegerszegen a HAJSZOLT –Regionális Egyesületének szakmai napjába 
építve Wéber László  vendégelőadóként átfogó ismertetést tartott a hálózat munkájáról és itt 
személyesen is elvégeztem a toborzási feladatokat. Ennek ellenére  mindössze egy intézmény 
jelezte felvételi kérelmét. 

 
• A következő alkalom a tagtoborzásra a HAJSZOLT országos közgyűlése lesz, ahol Márton Iza  

bemutatja a tagoknak a hálózatot. Itt mint felkért hozzászóló  beszámolok a régióban 
végzettekről. 

 
• Jelenleg a hálózat közeljövőben megtartásra kerülő közgyűlésén való regionális megjelenést 

szervezem, hogy minél többen részt tudjanak venni az érintettek közül.  Illetve keresem a 
megfelelő tapasztalati szakértőt a régióból, akivel közösen tudjuk a regionális feladatokat 
elvégezni. 
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Az EAPN Executive Committee-jének (továbbiakban ExCo; vezetőség) 
tevékenységéről, ill. a Magyar Szegénységellenes Hálózat részvételéről ezen 
tevékenységekben 

A beszámolás időszaka: 2004. december 3. – 2006. május 24. 
A beszámolót készítette: Márton Izabella (az EAPN ExCo magyar tagja) 
 
Az ExCo-ról: 
 
Az EAPN vezetőségében minden országos hálózatot egy-egy fő képviseli. Mellettük a 26 db. európai 
hálózat (amelyek szintén tagjai az EAPN-nek) összesen 3 képviselővel rendelkezik. 
Az ExCo évente négyszer ül össze, ebből egy alkalom minden évben az éves Küldöttgyűléshez 
kapcsolódik. 
 
Az ülések rendszeresen visszatérő témái: 

- naprakész információk a Lisszaboni Stratégiához, az Unió Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájához, ill. egyéb – a szegénység elleni küzdelem témájához kapcsolódó – Uniós 
kezdeményezések alakulásáról (Bizottsági közlemények stb.); 

- naprakész információk az EAPN érdekképviseleti tevékenységéről a fenti témákban; 
- információk az Uniós szintű döntéshozókkal, Uniós intézményekkel (Európai Bizottság, Európai 

Parlament stb.) való kapcsolat alakulásáról; 
- információk a soros Uniós elnökség kezdeményezéseiről; 
- információk a más szervezetekkel történő együttműködésről (Uniós szinten) – Social Platform, 

Civil Society Contact Group, ill. részvétel közös kampányokban, akciókban. 
- Információk Unión kívüli/felüli együttműködésekben, kampányokban stb. történő részvételről – 

pl. a Szociális Világfórumon rendszeresen szervez workshopokat az EAPN 
- Pénzügyek – költségvetések stb. 
- Aktuális rendezvények szervezésével kapcsolatos ügyek 
- Egyéb aktuális ügyek – pl. az EAPN értékelése stb. 

 
Miután az ExCo tagjai számos alkalommal kifogásolták, hogy a testület érdemi kérdések 
megtárgyalásával – a szervezet stratégiai irányai, fő lobby témák, Uniós politikai kérdések – alig tölt 
időt, annál többet viszont a különféle technikai, operatív témákkal, a múlt évtől kezdődően különböző 
állandó és eseti munkacsoportok alakultak az ExCo-n belül, s ezek az ExCo ülések ideje alatt 
rendszeresen üléseznek. A munkacsoportok megalakítását indokolta az  is, hogy a Hálózat örvendetes 
bővülésének köszönhetően az ExCo létszáma mára elérte a 24 főt (ehhez még hozzájönnek az iroda 
jelenlévő munkatársai, ill. az alakulás alatt lévő hálózatok megfigyelői státuszban jelenlévő képviselői. A 
tagok túlnyomó többsége az üléseken részt is vesz.), amely már a működőképesség határát jelenti 
(érdemi viták lefolytatásához minden esetre kicsit sok). 
 
Munkacsoportok az ExCo-n belül: 
Az ExCo állandó (ún. Mainstreaming) Munkacsoportjai – ezek feladata annak figyelemmel kísérése, 
hogy az EAPN tevékenységei során mennyiben helyezi fókuszba az adott témát, ill. megjelenik-e az 
adott kérdés szempontként a lobbyzás, ill. egyéb aktivitások során.  

- Részvétel (elsősorban a szegénységben élők részvétele, de felmerült már a civil párbeszéd 
kérdése is) – én ennek a mcs-nak vagyok a tagja 

- Globalizáció és szegénység 
- Anti-diszkrimináció 
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Több éve működő munkacsoport a „Bővítési” munkacsoport, amelynek feladata, hogy az EAPN 
bővítését előkészítse, kapcsolatot tartson azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a ma még nem létező 
országos hálózatok potenciális megalapítói lehetnek. A munkacsoport tagjai elsősorban – 
szemináriumokon, konferenciákon vesznek részt, ahol tájékoztatják az érdeklődőket az EAPN, valamint 
az általuk képviselt országos hálózat tevékenységeiről; a csatlakozással, együttműködéssel kapcsolatos 
tudnivalókról. A munkacsoport tagja vagyok. 
 
Az állandó munkacsoportok mellett jelenleg négy eseti munkacsoport működik, ezek: 

- Eseti nyelvi munkacsoport (a szervezeten belüli – a nyelvi akadályokból adódó – 
kommunikációs és részvételi problémák megoldása) – részt veszek benne 

- Aktuális eseményekhez kapcsolódó eseti munkacsoportok: 
o a 2006. június 8-9-én Bécsben megrendezendő „The EU we want” (Az EU amilyennek 

mi akarjuk) konferencia szervezése 
o a 2006. október 4-7-én Toledo-ban megrendezendő Küldöttgyűlés előkészítése – én 

ebben a mcs-ban veszek részt 
o a soron következő Uniós elnökségekkel (finn, német, portugál) kapcsolatos ügyekre 

szerveződött mcs. 
 
A „Részvétel” munkacsoport tevékenységéről: 
A mcs. elsősorban – az idén már 5. alkalommal megrendezett – Szegénységben Élők Európai 
Találkozói eredményei, következtetései „felhasználását” kívánja figyelemmel kísérni. Többször 
megfogalmazódott ugyanis, hogy kérdéses, hogy az EAPN mit kezd a Találkozókon 
megfogalmazottakkal, mennyire épülnek ezek be a különböző állásfoglalásokba, készülő anyagokba, 
egyáltalán általánosan a lobby-tevékenységbe.  
A mcs. érdeklődésének másik (és a fentihez szorosan kapcsolódó) területe, hogy hogyan próbálják az 
országos hálózatok biztosítani a szegénységben élők részvételét saját tevékenységeikben, és tágabban 
értelmezve is. 
 
Konkrét lépések, ill. döntések: 

- a 2006-os Network News (Hálózati Hírlevél) egyik száma a részvételről fog szólni 
- az EAPN évente kétszer – az országos hálózatoktól érkező anyagok alapján – egy átfogó 

dokumentumot készít részvétel témában. A dokumentum a szegénységben élők részvételével 
(kiemelten az Európai Találkozók eredményeinek továbbvitelével), valamint a civil párbeszéddel 
kapcsolatos „jó gyakorlatok”, hálózati eredmények vagy nehézségek gyűjteménye lesz. 

- Az EAPN az eddigi Európai Találkozók következtetéseinek alapján egy olyan anyagot (kb. 2 
oldal) állít össze, amely tartalmazza a szegénységben élők részvételének előfeltételeit, 
eszközeit stb., s amely az országos hálózatok és egyéb szervezetek ilyen irányú tevékenységét 
segítheti majd. E mellett természetesen a szegények részvételének biztosítását sürgető 
érdekképviseleti tevékenység (lobbyzás) során is alkalmazható lesz. 

 
A „Nyelvek” munkacsoport tevékenységéről: 
A munkacsoport megalakulásának hátterében álló probléma egyértelmű: mit tehet egy – a kirekesztés 
és szegénység ellen küzdő – szervezet annak érdekében, hogy nyelvi okok miatt ne rekesszen ki 
tevékenységeiből senkit. Tekintettel arra, hogy az Unió valamennyi hivatalos nyelvére történő fordítás 
és tolmácsolás hihetetlen költségekkel járna, a mcs. jelen pillanatban arra a kérdésre keresi a választ, 
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hogy vajon a jelenleg használt két nyelv (francia, angol) mellett melyik nyelvek biztosítása, használata 
biztosítaná többek részvételét az Uniós szintű munkában.  
Többen megkérdőjelezték a francia – mint hivatalos hálózat-nyelv létjogosultságát, de tekintettel a belga 
törvényekre stb. a szervezeti dokumentumok, anyagok francia nyelven is mindenképpen meg kell, hogy 
szülessenek. 
 
Konkrét lépések, ill. döntések: 
A mcs. összeállított egy kérdőívet, amelyet az országos hálózatok aktív tagjai (vezetőségi tagok, mcs. 
tagok stb.) kapnak majd meg kitöltésre – kb. 8-10 kérdőívet vár vissza az iroda országonként. 
 
A „Küldöttgyűlés 2006” munkacsoport tevékenységéről:  
A mcs. feladata, hogy a korábbi küldöttgyűlésekkel kapcsolatban megfogalmazott kritikák, elvárások 
mentén alakítsa ki a 2006-os Küldöttgyűlés programját. 
A program összeállításánál prioritások, hogy: 

- az országos hálózatok lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, egymás tevékenységeinek 
megismerésére. 

 
A Magyar Szegénységellenes Hálózat részvétele az Uniós szinten folyó munkában 
 
1. Rendezvények, megbeszélések – résztvevők  
 

Év Hónap, nap Rendezvény Résztvevők 
2005    
 Január 25-26. ExCo ülés Márton Izabella 
 Január 19. 4. Szegénységben Élők Európai 

Találkozójának előkészítő ülése 
Bujdosó Judit 
Gosztonyi Géza 

 Március 16. Bővítési munkacsoport ülés Márton Izabella 
 Április 13-16. Orientációs találkozó (az ExCo, ill. 

a munkacsoportok tagjainak 
részvételével zajló konferencia) 

Hegyesi Adrienn 
Márton Izabella 
Dandé István 
Farkas Zsombor 

 Május 9. Strukturális Alapok szeminárium Horváth Edina 
Dandé István 

 Május 20-21. ExCo ülés Márton Izabella 
 Május 27-28. Hálózat fejlesztő munkacsoport Hegyesi Adrienn 
 Június 10-11. Szegénységben Élők 4. Európai 

Találkozója 
Pletser Ágnes 
Szvoboda Zoltánné (Irén) 
Horváth Gyula 
Lajtos Sándor 
Bujdosó Judit 
Gosztonyi Géza 

 Július 1-2. Társadalmi összetartozás 
munkacsoport 

Farkas Zsombor 

 Szeptember 30.-
október 1. 

ExCo ülés Márton Izabella 

 Szeptember 30.  Társadalmi összetartozás 
munkacsoport 

Farkas Zsombor 

 Október 16-17. Kerekasztal a szegénység Farkas Zsombor 
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csökkentéséért 
 November 14. Szeminárium a román hálózatot 

megalakítani szándékozó civil 
szervezetek számára 

Márton Izabella 

 November 24-26. Küldöttgyűlés Hegyesi Adrienn 
Márton Izabella 
Dandé István 
Farkas Zsombor 
Lajtos Sándor 
Gosztonyi Géza 

 December 16-17. Strukturális Alapok munkacsoport Dandé István 
2006.    
 Január 13-14. Az 5. Európai Szegénytalálkozó 

előkészítő ülése 
Bujdosó Judit 
Gosztonyi Géza 

 Február 14-15. ExCo ülés Márton Izabella 
 Március 2-3. Strukturális Munkacsoport ülése Dandé István 

Mivel Budapesten volt, az 
ülést követő szemináriumon 
többen részt vettek a 
Hálózat tagjai közül 

 Május 11-13. Szegénységben Élők 5. Európai 
Találkozója 

Szvoboda Zoltánné (Irén) 
Gyimesiné Franyó Borbála 
Szarvák Éva 
Horváth Gyula 
Bujdosó Judit 
Gosztonyi Géza 

 Május 19-20. ExCo ülés Márton Izabella 
 
 
2. Állásfoglalások, anyagok elkészítésében, ill. egyéb tevékenységekben történő részvétel 
 
Ezen tevékenységek elsősorban a munkacsoportokban, nem pedig az ExCo-ban folyó munkához 
kapcsolódnak. A Magyar Hálózat folyamatosan elkészíti, ill. Brüsszelbe továbbítja mindazokat az 
anyagokat, információkat, amelyek az átfogó, Uniós szinten megállapításokat megfogalmazó 
dokumentumokhoz – így különösen a Társadalmi Összetartozásról Szóló Nemzeti Cselekvési Terv 
elkészítéséhez és a megvalósítás értékeléséhez, a Lisszaboni Stratégia felülvizsgálatához, a 
Strukturális Alapok tervezéséhez kapcsolódóan. 
Ennek megfelelően csak példaként említem meg, hogy: 
 
- Az EAPN 2006. elején megjelentetett „The EU we want” (Az EU amilyennek mi akarjuk) c. könyve egyik – a 

szegénység méréséről, indikátorokról szóló – fejezetének szerzője Ferge Zsuzsa 
- Az EAPN tagjaként a Magyar Hálózat is részt vett a Solidar által indított SOS Europe (Save Social Europe – 

Mentsük meg a Szociális Európát) kampányban 
- Az EAPN 2006. szeptemberében megjelentetett Network News (Hálózati Hírlevelének) fókuszában a Magyar 

Hálózat, ill. Magyarország állt. A szám megjelentetését Ferge Zsuzsa, Hegyesi Adrienn és Gosztonyi Géza 
szellemi hozzájárulása tette lehetővé 

- 2006. március 2-3-án az EAPN Budapesten szervezte meg Strukturális Alapok munkacsoportjának ülését, ill. 
ehhez kapcsolódóan – a Magyar Hálózat közreműködésével – a Strukturális Alapokról szóló szemináriumát. 
A szemináriumon többen részt vettek a Hálózat tagjai közül. A szemináriumon indítottuk útjára az EAPN 
Strukturális Alapok Kézikönyvének magyar változatát (a www.hapn.hu oldalról letölthető). 
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EAPN Steering Group és Review Group  
Az Európai Szegénységellenes Hálózat Társadalmi Kirekesztés Elleni 
Munkacsoportjának tevékenységéről 

Farkas Zsombor 
 
 
Az Európai Szegénységellenes Hálózat (továbbiakban EAPN) társadalmi kirekesztés elleni „Ellenőrző” 
(továbbiakban Review Group) és „Irányító” (továbbiakban Steering Group) munkacsoportjai 2001-ben 
alakultak azzal a céllal, hogy napirenden tartsák a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelmet az Európai Unió politikájában, illetve, hogy érvényt szerezzenek a Lisszaboni stratégia azon 
célkitűzésének, miszerint a szegénységet döntő mértékben csökkenteni kell 2010-ig.  
A Review Group az Nemzeti Cselekvési Tervek fő koordinációs és konzultációs fóruma, amely 
lehetőséget biztosít a nemzeti hálózatok tapasztalataira és az EAPN társadalmi befogadással 
kapcsolatos stratégiájára való reflektálásokra, vitákra. 
A Steering Group kisebb, és elsősorban stratégiai testület, amely elkészíti a Review Group 
munkatervét, megvitat, kialakít számára különböző, a fő stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
dokumentumokat.  
 
 
A Review Group és a Steering Group alapvető feladata az EU Társadalmi befogadás stratégiájának 
fejlesztése, alakítása és monitorozása, valamint a Társadalmi befogadásról szóló Nemzeti Cselekvési 
Tervek (továbbiakban NCST) gyakorlati megvalósításának nyomon követése. Ennek érdekében: 

• a társadalmi befogadást elősegítő politika erősödéséhez, fejlődéséhez való hozzájárulás, és 
ennek képviselete nemzeti szinten és az Európai Unió szintjén 

• információáramlás biztosítása az EU-szint és a nemzeti szint között, az információterjesztés 
koordinálása 

• a Társadalmi befogadás stratégiájának nyomon követése, az NCSTk végrehajtásának 
monitorozása és értékelése 

• a szegénységben élők részvételének erősítése, bevonásuk a tervezés, végrehajtás, 
monitorozás és értékelés folyamataiba 

 
 
A 2004-2006 közötti célok 
 
1. A szegénység és társadalmi kirekesztés megértésének, értelmezésének fejlesztése a 

munkacsoportokon belül. A kibővített EU-ban, az egyes tagállamokban megjelenő területek, 
prioritások megismerése, a különbségek összevetése, valamint a megközelítések és célok 
integrálása a kibővült EAPN-en belül. 

2. Nyilvános viták előmozdítása és nyilvános képviselet annak érdekében, hogy a szegénység elleni 
küzdelem az EU napirendjének elejére kerüljön. Más szereplők bevonása, szövetségi kapcsolatok 
kialakítása. 

3. Az NCSTk alakítása és értékelése. Viták generálása az EAPN-en belül és azon túlmenően, arról, 
hogyan tegyük hatékonyabbá az EU Társadalmi befogadás stratégiáját, illetve hogyan valósítható 
meg a lisszaboni célkitűzés. 

4. Horizontális területek figyelembe vétele. A nemek közötti egyenlőség és az anti-rasszizmus kiemelt 
hangsúlyozása minden területen és minden szinten. 
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A munka részterületei 
 
1. Szakmapolitikai fejlesztés és viták, elsősorban az NCSTk-ről és a Lisszaboni Stratégiáról. 

• évenkénti szemináriumok az EU különböző reprezentánsainak bevonásával 
• a társadalmi befogadással kapcsolatos aktualitások megvitatása, véleményezése (minimum 

jövedelem, minimum standardok, szociális jogok stb.) 
• közreműködés a Szegénységben élők európai találkozójában, az EAPN éves 

konferenciáiban és az EAPN publikációkban 
 

2. Nyilvános vita és képviselet 
• a nemzeti hálózatok azon eszközeinek, lépéseinek koordinálása, amelyek az NCSTk és a 

velük kapcsolatos EAPN álláspontok ismertségének növelésére irányulnak. 
• a nemzeti hálózatokkal és az EAPN-hez csatlakozott európai szervezetekkel tervezett közös 

kampányok lehetőségeinek megvitatása. 
 

3. Az NCSTk kialakításának befolyásolása és értékelése. 
• a Társadalmi befogadás stratégiájának hatékonyabbá tétele.  
• a „Szociális Kerekasztalok” irányának, fókuszának befolyásolása. 
• a Társadalmi befogadás stratégiájának és a lisszaboni folyamat középtávú felülvizsgálata, 

ellenőrzése. (A stratégiát értékelő szemináriumokon való részvétel, illetve az itt született 
álláspontok nyilvánossá tétele.) 

• a következő NCSTk (2006-2009) kialakításának befolyásolása 
 

4. Integrált munkavégzés a kibővített EU-ban 
• egy integrált stratégia kialakítása, amely figyelembe veszi az új és régi tagállamok közötti 

különbségeket. 
 
 
 
A Magyar Szegénységellenes Hálózat rendezvényei 
 
HAPN Munkacsoport Alakító Szeminárium - 2005. március 5. 

Szegénységben Élők Negyedik Európai Találkozójának magyarországi előkészítése – 2005. június 

A Szegénység Szigetei a Szigeten – 2005. augusztus 

Szegénységben Élők Első Találkozója – 2005. október 15. 

EAPN – HAPN Strukturális Alapok Szeminárium – 2006. március 3. 
Felkészítő programsorozat a Szegénységben Élők Ötödik Európai Találkozójára – 2006. március - május 

HAPN Küldöttgyűlés – 2006. május 24.  
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A Magyar Szegénységellenes Hálózat Koordinációs Testületének ülései 
(2005. január – 2006. május) 
 

 2006. január 24. Jelen volt: 2 egyéni képviselő, 7 regionális képviselő (+1 meghívott résztvevő) 
 2005. március 21. Jelen volt: 1 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor 
 2005. április 28. Jelen volt: 2 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor 
 2005. június 3. Jelen volt: 3 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, 2 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor 
 2005. július 1. Jelen volt: 1 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, hálózat koordinátor 
 2005. augusztus 18. Jelen volt: 1 egyéni képviselő, 2 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+4 meghívott résztvevő) 
 2005. október 5. Jelen volt: 2 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+4 meghívott résztvevő) 
 2005. október 26. Jelen volt: 1 egyéni képviselő, 4 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+7 meghívott résztvevő) 
 2005. december 1. Jelen volt: 2 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+3 meghívott résztvevő) 
 2006. január 17. Jelen volt: 3 egyéni képviselő, 6 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+4 meghívott résztvevő) 
 2006. március 24. Jelen volt: 2 egyéni képviselő, 5 regionális képviselő, (+2 meghívott résztvevő) 
 2006. május 17. Jelen volt: 1 egyéni képviselő, 6 regionális képviselő, 1 munkacsoport tag, hálózat 

koordinátor, (+5 meghívott résztvevő) 
 
 
A Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalásai, nyílt levelei 
 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalása a jóléti rendszer további rombolása ellen  
(2005. március 7.) 

 
A Magyar Szegénységellenes Hálózat „kiáltványa” a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából 

(2004. október) 
 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a koldulás tiltásáról hozott önkormányzati rendeletek ellen 
(2005. május 2.) 

 
A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a „100 lépés” programjával kapcsolatban 

 (2005. május 11.) 
 

Nyílt levél minden országgyűlési képviselőhöz a szegénység ellenei küzdelem világnapja alkalmából 
 (2005. október 20.) 

 
 
 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat tevékenységével és működésével kapcsolatos 
információkat a www.hapn.hu weboldalon lehet megtekinteni. 


