
 

Web: www.mszeh.huFacebook: www.facebook.com/mszeh.hapn Email: hapn@hapn.hu 
 

1 
 

 

 

 

Poverty Watch Report 

Jelentés a szegénységről  

Magyarország, 2017 

 

Kik vagyunk, miért írjuk ezt a jelentést, melyek a legfontosabb üzeneteink? 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH) civil szervezetek és szegénységet 

megtapasztaló magánemberek informális hálózata, célja a szegénység és társadalmi 

kirekesztődés mérséklése és mielőbbi megszüntetése. Szervezetünk elsődleges vállalása, 

hogy felerősítjük a legkiszolgáltatottabb emberek hangját és velük együtt keresünk kiutat a 

szegénység különböző formáiból. Céljainkat elsősorban érdekvédelemmel, döntéshozói 

helyzetben lévő emberek megkeresésével, a problémával nem érintett emberek 

megszólításával, kampányok, események és képzések szervezésével próbáljuk elérni. A 

MSZEH 2004-ben jött létre, tagja az Európai Szegénységellenes Hálózatnak (European Anti-

Poverty Network). 
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Fotó: Közösségszervező tréning, MSZEH, 2016 

 

 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat három munkacsoportja azért dolgozik:  

 

-  hogy legyen Magyarországon egy olyan megfelelő szintű garantált 

minimumjövedelem, amely méltó megélhetést tesz lehetővé az érintettek 

számára,  

- hogy az érintettek százezrei számára ne az elsődleges munkaerőpiacra nem 

visszavezető közmunka legyen az egyetlen állami eszköz az aktív 

foglalkoztatotti életre,  

- és hogy az energiaszegénység csökkentését beharangozó kormányzati 

gesztusok (rezsicsökkentés) ne éppen a legszegényebbeket kerüljék el, 

akiknek télen gyakran választaniuk kell, hogy éhezzenek vagy fázzanak.  

 

E jelentésmegírásával az a célunk, hogy közérthetőmódon adjunk képet a szegénység és 

kirekesztődés legfontosabb magyarországi és európai jellemzőiről, az ezzel kapcsolatos 

kihívásokról, célokról, problémákról. Szeretnénk a hazai érintettekhez és érdeklődőkhöz 

közelebb hozni Európa legnagyobb szegénységgel és kirekesztődéssel foglalkozó civil 
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ernyőszervezetét, az Európai Szegénységellenes Hálózatot is. E jelentésben rövid, kritikus 

áttekintést nyújtunk az Európai Unió, valaminta magyar kormány szegénység és kirekesztődés 

csökkentésére vonatkozó legfontosabb törekvéseivel kapcsolatban. A dokumentum végén 

javaslatokat fogalmazunk meg a legsürgetőbb feladatokat érintően is.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy - szemben a kormány propagandájával, amely 

ráadásul sokszor a szegényeket magukat hibáztatja a helyzetükért - a szegénység és 

kirekesztettség nem csökkent érdemben az elmúlt időszakban.  

Számunkra elfogadhatatlan, hogy a világ 56. leggazdagabb országában, Magyarországon, 

még mindig emberek százezrei élnek mélyszegénységben, gettóvá váló járásokban és 

városrészekben. Az sem tolerálható, hogy - egy közepes magyar város lakosságának 

megfelelő számú - 50-60 ezer gyermek éhezik rendszeresen, és – az Euro Fund adatai 

szerint – az Európai Unióban itt van a legkisebb esélye egy kiskorúnak arra, hogy 

magasabb iskolai végzettsége és jobb állása legyen, mint a szüleinek.  

 

Mi is a szegénység és a társadalmi kirekesztődés? 

A szegénység objektív leírása nem egyszerű, hiszen nem csak a köznyelv, de a tudomány is 

sokféle definíciót alkalmaz a meghatározására.  

Ha a szegénységet akarjuk számszerűen megjeleníteni, akkor egy olyan viszonyszámot 

használunk, amely kifejezi, hogy valakiknek kevesebb van a többséghez képest egy adott 

társadalomban. Ez alapján tehát azok számítanak szegénynek, akik nem rendelkeznek 

akkorajövedelemmel és forrásokkal, amelyek a társadalom tagjai szerinti alapvető javak 

megvásárlásához szükségesek.  

Ha mindez már odáig fajul, hogy nem futja sem sportra, sem kultúrára, sem a szabadidő 

tartalmas eltöltésére, sem megfelelő lakhatásra, sem jó színvonalú oktatásra, de még csak a 

nem szegény emberekkel való kapcsolattartásra sem, valamint a tartós 

munkanélküliség is a hétköznapok része, valami másról, többről, kirekesztődésről 

beszélünk.  

 

 

 

 

Mi a helyzet a számokkal? 
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Az adatokért leginkább felelős hazai szerv, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kétféle adatot 

közöl és továbbít az Európai Unió statisztikai szervéhez, az Eurostathoz a szegénységgel és 

kirekesztődéssel kapcsolatban.  

Az egyik a jövedelmi szegénységi arány, a másik (mivel a fentiekben próbáltuk érzékeltetni, 

hogy a kettő nem ugyanaz) a szegénységi és kirekesztettségi arány. Ehhez még az egyes 

tagállamok számolhatnak kiegészítő adatokat is, nálunk 2014-ig ilyen volt a sokak által ismert 

létminimum/szegénységi küszöb. A KSH azóta nem számolja a létminimumot, a 

helyettesítésére szolgáló mérőszámot pedig még nem sikerült létrehozni.  

Jövedelmi szegénynek az minősül, akinek bevételei nem érik el az ország medián-

jövedelmének (középértékének) a 60%-át. Magyarországon a lakosság 14.5 %-a tartozott a 

jövedelmi szegények közé 2015-ben, ami1,7%-kal alacsonyabb, mint az uniós átlag. Mindez 

természetesen nem jelenti azt, hogy Magyarországon arányaiban kevesebb ember nélkülözik, 

hiszen egy nyugat európai országban jövedelmi szegénynek minősülő lakosnak sokkal több 

elkölthető pénze van, mint egy ugyanolyan besorolású magyarnak.  

Az úgynevezett AROPE indikátor ezért sokkal közelebb visz a tényleges nélkülözés 

méréséhez.  Ez egy összetett mutatószám, amely alapján képet kaphatunk az érintettek 

jövedelmi helyzetéről, foglalkoztatottságáról és bizonyos anyagi javakhoz történő 

hozzáféréséről.  

Akinek nagyon kedvezőtlen a jövedelmi helyzete, a munkaideje kevesebb mint 20%-át töltötte 

csak kereső tevékenységgel és a kilencből legalább négy alapvető szükségletet nem tud 

biztosítani a mindennapokban, akkor az a személy nem pusztán szegény, hanem a társadalmi 

kirekesztődés kockázatával is él.  

A magyar társadalom kicsivel több mint egy negyede (26,3%) ebbe a kategóriába 

tartozott 2015-ben, ami négy százalékkal jobb, mint az azt megelőző három évben. Ez 

azonban elsősorban a közmunka elterjedésének a következménye, ami nagyban javította a 

munkaintenzitás-mutatót az AROPE-n belül. A kérdés az, hogy ettől az érintetteknek 

ténylegesen javult-e a helyzete? 

Az is lényeges, hogy az emberek hogyan ítélik meg a saját anyagi helyzetüket, ezt hívjuk 

szubjektív szegénységnek, ami szintén fontos látlelet egy ország állapotáról. Egy 2015-ben 

történt hazai lakossági felmérés szerint a megkérdezettek szerint a nagyon szűkös 

megélhetéshez: 63.900 Ft/fő, a szűkös megélhetéshez: 85.000Ft/fő havi jövedelem 

szükséges. Az átlagos életszínvonal fenntartásához pedig a lakossági vélemények alapján 

114.000 Ft/fő bevétel lenne optimális. Az előző számok tükrében a magyar lakosság 
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egyharmada szubjektíve szegénynek minősíthető. Egy nemzetközi kutatás szerint pedig a 

magyar emberek 53,2%-a értékeli alacsonyra az anyagi helyzetét.  

 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat éveken keresztül készített látleletet a szegénység és 

társadalmi kirekesztődés alakulásáról, az alábbi idézetek a „Vágóképek” című 

kiadványainkban megszólaló, szegénységben élő állampolgároktól származnak, betekintést 

nyújtva azoknak a hétköznapjaiba, akikről ez a jelentés szól:  

 

„Ez már jobb nem lesz, mert én úgy gondolom, hogy mert ugye mi vagyunk a szegényebb 

réteg… három rétege van a gazdasági helyzetnek, vannak a gazdagabbak, a középső réteg, 

az most oda fog jutni, ahová a szegények.” 

„Valamikor egy hétig ugyanaz a leves, de amúgy semmi problémám nincs vele. Ez is jó.” 

„Mi mindig csak lemondunk mindenről, nekünk csak ez jut.” 

 

 
Fotó: Roma Sajtóközpont 
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Mi történik a szegénységet illetően az országban? Mely társadalmi csoportokat érinti 

leginkább? 

A szegénységet és társadalmi kirekesztődést érintően az egyik legsúlyosabb probléma, hogy 

a kormány – például a folyamatos migránsozással és a tényeket elferdítő propagandával - 

eltereli a figyelmet a valós hazai problémákról. A fentebb ismertetett adatok ellenére a 

döntéshozók azt a látszatot keltik, mintha a szegénység/kirekesztődés nem milliókat érintene 

egy 9,8 milliós országban.  

Mind a Központi Statisztikai Hivatal, mind az Európai Unió Statisztikai Hivatalának jelentéséből 

az derül ki, hogy a szegénység leginkább az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezőket, a munkanélkülieket, a roma embereket (a közhiedelem ellenére 

ugyanakkor, a szegénységben élő emberek többsége nem roma származású), az 

egyszülős háztartásokat és nem utolsó sorban a 18 év alatti gyerekeket, fiatalokat érinti. 

Ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy ebben a korosztályban 50-60 ezer gyermek 

rendszeresen nem jut megfelelő minőségű élelemhez, nap, mint nap éhezik. 

Magyarország az az ország, ahol a szegénységbe született gyerekeknek a legkisebb esélyük 

van arra, hogy magasabb társadalmi státuszuk legyen, azaz „többre vigyék”, jobb körülmények 

között éljenek, mint a szüleik.  

Hazánkban ma minden harmadik (36,1%) gyermek szegény, ez a negyedik legrosszabb 

arány az Európai Unióban. 

Az igazán súlyos nélkülözést megtapasztaló emberek arányában sincs elmozdulás az 

elmúlt év adatai tükrében, az Európai Unióban csak Görögország, Románia és Bulgária 

ugyanezen mutatói kedvezőtlenebbek, tehát Magyarország e tekintetben is a negyedik 

legrosszabbul teljesítő állam.   

A lakhatási körülményeket illetően sincs mire büszkének lennie Magyarországnak – ma 

minden hatodik ember olyan háztartásban él, amelyben valamilyen súlyos lakásminőségi 

probléma (WC, fürdőszoba hiánya, vizes, penészes, sötét lakás) mellett – az Eurostat 

meghatározása szerint - túlzsúfoltan élnek a lakók, ez az adat csak Romániában és az EU-

hoz csatlakozni szándékozó Szerbiában kedvezőtlenebb (és Bulgáriában, valamint 

Lettországban hasonló). A szegénységi küszöb alatt élő háztartások tagjai közül minden 

harmadik ember ilyen lakásban él, az Eurostat 2016-os adatai szerint (32,7%). 

Száz emberből négy, köztük százezer gyermek olyan otthonban él Magyarországon a XXI. 

században, ahol nincs benti vécé. 
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Fotó: Roma Sajtóközpont 

 

A szegénységnek és társadalmi kirekesztődésnek létezik egy erőteljes területi dimenziója 

is, óriási életszínvonalbeli különbség tapasztalható a főváros és a vidék Magyarországa, 

valamint egyes régiók között. Többek között ez teszi lehetetlenné sokak számára az országon 

belüli mozgást/költözködést, mert a – például a lakóhelyváltást alapvetően befolyásoló – 

ingatlanárak tekintetében is hatalmas a különbség, a helyzet napjainkban egyre romlik. A 

régiókon belül is számottevő területi különbségek mutatkoznak, és mára nem csupán bizonyos 

települések vagy településrészek, hanem falvak halmazai, településcsoportok gettósodtak el, 

gondoljunk csak az Ormánságra vagy a Cserehátra. Ezek a gettók semmilyen kitörési 

lehetőséget nem kínálnak, elsősorban a nagy arányban ott élő roma lakosság számára. 

Magyarország legszegényebb régiói – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-

Dunántúl –, egyben az Európai Unió 20 legszegényebb régiói közé tartoznak, ami szintén 

beszédes adat. 

Azt is meg kell említenünk, hogy a jelentésben is közölt szegénységi és súlyos nélkülözésre 

vonatkozó adatok csak a magánháztartásokban élőkkel kapcsolatban ábrázolnak egyfajta 

képet, azonban a statisztikai hivatalok „nem látják” a méréseik során a hajléktalanságban élő 

embereket vagy az intézményi ellátásban tengődő, többnyire időskorú állampolgárokat, 

akiknek a száma – a becslések alapján – több tízezerre tehető.  

 

 

http://www.mszeh.hu/
http://www.facebook.com/mszeh.hapn
mailto:hapn@hapn.hu


 

Web: www.mszeh.huFacebook: www.facebook.com/mszeh.hapn Email: hapn@hapn.hu 
 

8 
 

Melyek a legfontosabb kihívások és prioritások? A szegénységben élő embereknek mi 

erről a véleményük? 

 

A szegénység csökkentése csak aktív szociálpolitikai eszközökkel lehetséges, amihez a 

lakosság támogatása elengedhetetlen. Éppen ezért kulcskérdés, hogy a társadalom valós és 

ne kozmetikázott képet kapjon a hazai szegénység és kirekesztettség helyzetéről. 

Megengedhetetlen, hogy kommunikációs trükkök révén az a hamis kép alakuljon ki a 

közvéleményben, hogy a kormányzat ezen a területen is „jobban teljesít”. 

1. A legsürgetőbb beavatkozás a gyermekszegénység mérséklése terén szükséges. 

Elfogadhatatlan, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a gyermekek tízezrei számára – a 

közétkeztetésen kívül eső időszakokban – ne jusson étel az asztalra.  

Ennek eléréséhez az egyik alapvető lépés a családi pótlék számottevő emelése, amely 

2008 óta körülbelül 30%-ot veszített a vásárlóértékéből, azóta egyetlen Ft-ot sem emeltek 

rajta. A MSZEH idén ősszel ezért a családi pótlék megduplázásáért kezd kampányba.  

 

 
Fotó: Duplázzuk meg a családi pótlékot! MSZEH (Csécsei Ilona fotója), 2017 
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A gyermekek esélyeinek tartós javítása persze nem képzelhető el egy átfogó oktatási 

reform nélkül. E tekintetben elengedhetetlenül fontos, hogy az állam szakítson a 

forráskivonás gyakorlatával, és a költségvetésből a jelenleginél jelentősen több 

forrást költsön a köz- és a felsőoktatásra. Alapvető elvárás, hogy az oktatási rendszer 

használható készségekkel, tudással ruházza fel a gyerekeket, valódi versenyképességet 

biztosítva számukra majd a jövő munkaerőpiacán. A korai iskolaelhagyók aránya még 

mindig túl magas a roma gyermekek körében. A minden jel szerint növekvő mértékű 

iskolai szegregáció pedig nem csupán a cigány emberek társadalomból történő 

kizárásának ágyaz meg, de egyben a minőségi oktatáshoz történő hozzáférésüket is 

gátolja.  

 

2. A másik érdemi beavatkozásért kiáltó terület a súlyos nélkülözésben élők 

problémáinak mérséklése.  

Amint azt fentebb jeleztük, a közfoglalkoztatás némileg mérsékelte a jövedelmi 

szegénységet, de a közmunka egyrészt fenntarthatatlan költségvetési terhet ró ránk, 

másrészt pedig nem segíti az érintettek munkaerő-piaci esélyeit – összességében 

legfeljebb konzerválni tudja a szegénységet.  

Ezt maga a kormányzat is érzékeli, hiszen 2018 januárjától alapvetően változik a rendszer, 

jóval rövidebb időtartamban lesz elérhető ez a foglalkoztatási forma, az viszont kérdéses, 

hogy az alternatívaként felkínált, kötelező önkormányzati tagságot is magukban foglaló 

szociális szövetkezetek majd fel tudják-e szívni a jelenlegi közfoglalkoztatott emberek 

százezreit, nem beszélve a 2020-tól radikálisan csökkenő európai uniós forrásokról. Mi fog 

történni azokkal a szegénységben élő emberekkel, akik az eddigi kommunikáció hatására 

elhitték, hogy a közmunka ezentúl mindig elérhető lesz? Ma már fiatal generációk nőttek 

fel abban a tudatban, hogy ez valóban egy tartósan működtethető megoldás a 

mélyszegénység kezelésére, gondolván, ha a szüleiknek jó, elfogadható lesz a számukra 

is.  

 

3. Hiányoznak a több területet – oktatást, egészségügyet, kultúrát, szociálpolitikát, 

foglalkoztatást, gazdaságfejlesztést – felölelő összetett felzárkóztatási programok, 

amelyeket a rendszerváltozás óta egyetlen hatalmon lévő kormányzat sem dolgozott 

ki.  

Emlékeztetni szeretnénk: súlyos nélkülözésben él minden hatodik magyar állampolgár! A 

helyzetet nehezíti a társadalmi nyomás, az empátia és a szolidaritás hiánya, ami miatt 

napjainkban ma már nagyon nehéz elhitetni az érintettekkel, hogy számítanak, ez az 

http://www.mszeh.hu/
http://www.facebook.com/mszeh.hapn
mailto:hapn@hapn.hu


 

Web: www.mszeh.huFacebook: www.facebook.com/mszeh.hapn Email: hapn@hapn.hu 
 

10 
 

állapot nem természetes, van kiút. Jelentős többségük ráadásul elhiszi, hogy az 

élethelyzetük valami olyan, amit szégyellni kell. A szegénység pszichológiai 

következményének mérséklésére is azonnali beavatkozás kell, nem megengedhető, 

hogy újabb és újabb generációk ebben a tudatban nőjenek fel! 

 

4. A szociálpolitika teljes reformra szorul.  

Miközben a fejlett országokban nagyon komoly társadalmi párbeszéd folyik az 

automatizáció terjedése miatt munkanélkülivé vált, lecsúszó képzetlen tömegek 

integrálásáról, a különféle alapjövedelem- és minimumjövedelem típusok lehetséges 

bevezetéséről, addig Magyarországon – ahol a szegénység és a társadalmi különbségek 

növekedése sokkal kirívóbb probléma – mindez szinte tabutéma. A MSZEH egyik 

legfontosabb küldetése, hogy a közbeszéd részévé tegye a garantált minimum jövedelem 

ügyét. 

 

 

 
Kép: MSZEH kampánykiadvány, 2015 

 

Mi az Európai Unió és a magyar kormány szerepe a szegénység és kirekesztődés 

kezelésében? 

Az Európai Uniónak, szemben például a pénzügyekkel, a szociálpolitikára vonatkozóan nincs 

egységes, minden tagállam számára kötelezően betartandó politikája. Így nincs annak 

komolyabb következménye, ha például egy tagország nem tesz elegendő erőfeszítést a 

növekvő szegénység és kirekesztődés csökkentése érdekében, és nem teljesíti a különböző 

dokumentumokban tett vállalásait.  
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Mindeközben számos tagállamban, így Magyarországon is egyre növekednek a 

társadalmi különbségek, amelyek a belső és külső migráció problémáival párosulva 

súlyos feszültségeket idéznek elő. Mindez nem csak az Európai Unióval kapcsolatos egyre 

növekedő kiábrándultságban és bizalomvesztésben nyilvánul meg, hanem Európa-szerte a 

populista és szélsőséges pártok megerősödését is eredményezte. 

Megítélésünk szerint az EU felzárkózást segítő alapjait – például az Európai Szociális Alapot 

és az Európai Regionális Fejlesztési Alapot – szabályozó dokumentumokban nem reflektálnak 

kellő súllyal az előttünk álló (szegénységgel, munkanélküliséggel, kirekesztődéssel és 

társadalmi feszültségekkel kapcsolatos) jelenlegi és várható kihívásokra.  

Nehezményezzük azt is, hogy az uniós közbeszédben és dokumentumokban a leggyakrabban 

az emberre csak, mint munkaerő-piaci erőforrásra tekintenek, az emberi élet egyéb dimenziói 

és szükségletei pedig háttérbe szorulnak.  

A szegénységet, kirekesztődést nem lehet kezelni az oktatásba, az egészségügybe, a 

kultúrába, a foglalkoztatásba és nem utolsósorban a szociális ágazatba való jelentősebb 

erőforrás átcsoportosítás nélkül. Súlyos aránytalanságnak véljük, hogy mindezek szinte 

kizárólag csak a versenyképesség szolgálatába állítva jelenítődnek meg.  

Ezen a szemléleten változtatnunk kell, hogy legyen esély a szegénységgel és 

kirekesztődéssel veszélyeztetett emberek arányának csökkentése az Unión, és így 

Magyarországon belül is. Az Európai Szegénységellenes Hálózat elsősorban ezért a 

célért küzd.  
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Mi is az Európai Szegénységellenes Hálózat? 

Fotó: Szegénységben Élő Emberek Brüsszeli Találkozója, ESZH 

Az Európai Szegénységellenes Hálózat (továbbiakban: ESZH) 1990-be jött létre, legfontosabb 

célja, hogy európai szinten is legyen egy olyan jelentős tagsággal rendelkező, az unió szinte 

egészét lefedő civil szervezet, amely hallatni tudja a hangját a szegénység és társadalmi 

kirekesztődés mérsékléséért. Az ESZH gyakorlatilag hálózatok hálózata, ugyanis 31 tagállam 

nemzeti szegénységellenes hálózata és 13 európai szinten is működő civil szervezet alkotja. 

Az Európai Unió tagállamaiból 27 (Szlovénia még nem tag), a nem uniós országok közül 

Szerbia, Macedónia, Norvégia és Izland képviselteti magát a szervezetben. Összesen 10.000 

szervezetet tömörít, hiszen a nemzeti hálózatok is tovább bonthatók regionális és helyi 

szervezetekre.  Az ESZH az alábbi tevékenységeken keresztül fejti ki tevékenységét:  

- kapacitásépítés elősegítése, annak érdekében, hogy minél több kisebb 

szervezet is hatást tudjon gyakorolni az Európai Unió szegénységgel 

kapcsolatos politikájára, 

- az információáramlás elősegítése az EU és az egyes tagállamokban működő 

civil szervezetek között, 

- lobbizás, érdekvédelem, kampányok szervezése, 

- munkacsoportok működtetése egy-egy kiemelt szegénységgel és 

kirekesztődéssel kapcsolatos téma hatékonyabb képviselete érdekében, 
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- tapasztalatcserék szervezése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében, 

ennek egyik kiemelkedő eseménye a Szegénységben Élő Emberek Brüsszeli 

Találkozójának megszervezése évente egy alkalommal, amely az egyetlen olyan, 

több száz embert megmozgató esemény, ahol a szegénységben élő emberek 

közvetlenül is elmondhatják a véleményüket az európai politikusoknak - parlamenti 

képviselőknek, igazgatóságokon dolgozó munkatársaknak stb., 

- a szervezet az Európa Tanács tanácsadó szervezet és alapító Tagja a civil 

szervezeteket is tömörítő Szociális Platform nevű szervezetnek, 

- összegyűjti a tagszervezetek kritikai véleményét az országspecifikus 

ajánlásokkal1 és a Nemzeti Reformprogramokkal2 kapcsolatban, majd összegző 

jelentésben mutatja be a főbb megállapításokat, 

- kritikai elemzést készít az EU2020 Stratégia alakulásával kapcsolatban, 

különös tekintettel a szegénység és kirekesztődés csökkentését célzó vállalásokra- 

ez az Európai Unió szintjén azt a célkitűzést jelenti, hogy a jelenleg 120 millió 

szegénységgel és kirekesztődéssel veszélyeztetett európai polgár számát 

2020-ra legalább 20 millió fővel kell mérsékelni.  

 

 

 

 

 

                                                           
1Országspecifikus Ajánlások (Country Specific Recommendations): az Európai Szemeszter (egy 2011-ben 
létrehozott pénzügyi, költségvetési és gazdaságpolitikai irányítási rendszer) fogalmazódnak meg az Európai 
Bizottság javaslatai a tagállamok felé arra vonatkozóan, hogy az adott országban hogyan segíthető elő a gazdasági 
növekedés és miként biztosítható az államháztartás korrekt működése. Az ajánlások időtávja1-1,5 év, ezek 
reálisan megvalósítható célokat tartalmaznak az adott ország számára. Ezekben az ajánlásokban évről évre a 
legtöbb kritika Magyarországot az adópolitikája, a gazdasági szereplők számára kiszámíthatatlan, valamint 
számos esetben átláthatatlan jogi környezete, a foglalkoztatás torz szerkezete (túl sok közmunka, bizonyos 
ágazatokban viszont munkaerőhiány)az oktatási rendszer minősége – különös tekintettel a roma gyermekek 
esélyeire – és a segélyezési rendszer hibái (rosszul célozza meg a legrászorultabb embereket, túl alacsony) miatt 
éri. Véleményünk szerint érdemi változás évről évre nem érzékelhető az érintett területeken, ugyanezekre a 
problémákra hívja fel az Európai Bizottság a kormány figyelmét.  
2Nemzeti Reformprogram (National Reform Programme): az egyes tagállamok ebben a dokumentumban 
mutatják be a gazdaság élénkítésére, a foglalkoztatás bővítésére és az államadósság szinten tartására vonatkozó 
programjaikat, összhangban az úgynevezett Konvergencia Programmal. A Nemzeti Reformprogram kell, hogy 
szolgálja az EU2020 Stratégia kapcsán Magyarország által megfogalmazott öt fő célkitűzés teljesítésének 
értékelését is, amelynek egyike a szegénységben és kirekesztődésben élők számának fél millió fővel való 
csökkentése. 
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Javaslataink a szegénység és kirekesztettség csökkentése érdekében:  

 

 
Fotó: Petíció közmunkaügyben, MSZEH, KMJ 
 
 

1. A szegénység és kirekesztődés csökkentésének szükségessége kerüljön 

méltó helyére a közbeszédben és közgondolkodásban! 

2. Megfelelő összegű, garantált minimumjövedelem bevezetése szükséges a 

méltó megélhetés biztosítása érdekében!  

3. Ismét legyen hivatalos létminimum-számítás, vagy dolgozzák ki az új 

szegénységi küszöbnek tekinthető, a szakma támogatását is élvező mérési 

eljárást és jelzőszámot! 

4. Új társadalmi szerződés szükséges a Magyarországon évtizedek óta elveszett 

szolidaritás és empátia értékként és alapvető társadalmi normaként 

kezelésének megteremtésére. 

5. Az emberbe, főként a gyermekekbe történő beruházást elsődleges társadalmi 

célként kell megjelölni! 
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6. A folyamatos forráselvonások helyett érdemben szükséges növelni a 

szociális ágazatra fordított ráfordításokat.  

7. A szociális segítő szakma megújítása, anyagi és erkölcsi presztízsének 

növelése elengedhetetlen. 

8. Olyan társadalompolitikai programok kidolgozása szükséges, amelyek 

megfelelő foglalkoztatási helyzetet teremtenek, méltó lakhatást biztosítanak, 

olyan oktatáspolitikai elképzeléseket tartalmaznak, amelyek valós esélyt 

nyújtanak a gyermekeknek szüleik helyzetéhez képest az előrelépésre, és 

amelyek csökkentik az országon belüli területi egyenlőtlenségeket. 

9. A legrászorultabbakat segítő energiapolitikai intézkedések mielőbbi 

bevezetése elengedhetetlen, valamint a társadalom, a gazdaság és a 

környezet egységes egészként kezelése a fenntarthatóság jegyében.  

 

És hogy miért van szükség minderre? 

Álljon itt néhány további idézet a Magyar Szegénységellenes Hálózat aktivistáitól:  

„Ha csak a legsilányabb fizikai munka és közmunka jut osztályrészül, a családok kiszolgáltatott 

helyzetbe kerülnek, elveszítik a mobilitásukat, a gyermekeik idő előtti munkavállalásra kényszerülnek, 

és gyakran választaniuk kell: közüzemi számla fizetése vagy élelem vásárlása, a hitelfelvétel 

lehetetlenségéről már nem is beszélve?” 

„Nem eszel normálisan sem te, sem a gyereked, nincs szórakozásod, nincs könyved, nincs ruhád, nem 

tudsz máshol munkát vállalni, mert nincs pénzed oda utazni, nincs esélyed, és ez a gyerekedre is 

vonatkozik. 

Ha véletlenül sikerül feljebb jutnod, a köved visszagurul, és kezdheted elölről, ahol először elveszted 

a családod, a barátokat, neked marad a nyomor, az ital, az olcsó drog, végül örülsz, ha ki tudsz szállni 

ebből.” 
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Fotó: A csapatunk egy része, MSZEH, KMJ, 2017 
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