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Szegénység percepció 



„Nincs olyan probléma, amely ne lenne szociális.” 
A szegénység észlelése – a  veszélyeztetett befogadók oldaláról 

n  A megkérdezettek körében uralkodó vélemény: többé-kevésbé megértő attitűd, de a legkevésbé 
sem szolidáris a szegényekkel szemben 

n  A sérülékeny anyagi helyzetben levők kimondva-kimondatlan redisztribúciós konkurenst 
látnak a szegényekben 

n  Ha általában beszélnek a szegénységről, jellemzően külső okokból vezetik le. Amint azonban 
közeli példákat kell mondani, az elszegényedést a személyiség hibáiból vagy a személy hibás 
döntéseiből fakadó belső okokkal magyarázzák 

n  A szegénységet döntően az anyagi erőforrásoktól való megfosztottságként jellemzik, ezért a 
szegénység megléte vagy hiánya igen szorosan összefügg a munkahely meglétével vagy hiányával. A 
személyes történtetekben, bármi is indítja el az elszegényedés folyamatát, a végeredmény 
mindannyiszor a munkahely elvesztése. 

    



„A szegénységnek erőteljes etnikai arca van”  
A szegénység probléma – a döntéshozók/végrehajtók oldaláról 

n  Szegények: 

n  segély, munkajövedelem (minimálbér) 

n  nagy erőfeszítések árán: őrzik a középosztályi lét normáit, értékeit 

n  igényeik túlmutatnak a közvetlen létfenntartáson 

n  Mélyszegények 

n  segély, legfeljebb alkalmi munka, fekete munka 

n  viselkedési minták, életvezetési stratégiák eltérnek a többségtől (deviánsak) 

n  nincs tere a tervezésnek 
n  „A szegénységben élővel ellentétben, a nyomorban élő ’Add, uram, azonnal!’ típusú élethelyzetben él, 

melyben elveszik a hosszú távú előrelátás.” 

n  Élethelyzetek: 

n  egyedülálló (özvegy) nyugdíjas nő 

n  szakképzetlen fizikai munkás-család 2 gyermekkel 

n  alacsony jövedelmű, 2 gyermekét egyedül nevelő nő – a válást mint szegénységfaktort többen is 
említik. 

    



„A mélyszegénységből a felnőttnek nincs kivezető út.” 
A segélyezés tapasztalatai, a tényleges és a kívánatos gyakorlat 

n  Szegények (leszakadók) és mélyszegények (nyomorban élők) különbsége nem pusztán a depriváció 
eltérő fokában jelentkezik, de eltérő feladatokat jelent a szociálpolitika számára 

n  Szegények: aktív szociálpolitika–mélyszegények: létfenntartás, generációs csapda elkerülése 

n  A szegénység enyhítésére irányuló (szociál)politikai törekvéseknek akkor lehet tartós hatásuk, ha 
a munkaerő-kínálatban érdemi javulás következik be.  

n  A segélyre jogosultság alapja a rászorultság, de a többség számára az együttműködés 
elengedhetetlen feltétel 

n  A polgármesterek közül néhányan, ha tehetnék, szívesen felfüggesztenék a segély folyósítását 
azok részére, akik nem tartják be az együttélés szabályait, mások viszont amellett érveltek, hogy 
a településvezetői képességek egyik mércéje, hogy mennyire tudják elérni és betartatni ezen 
szabályok összességét 

n  A segélyezés nem könnyíti meg a munkaerőpiacra való visszajutást. Egyfelől nincs munkahely, 
tehát nincs hova visszatérni, másfelől maga a rendszer is alkalmatlan arra, hogy segítse a visszatérést.   

    



A feltételes készpénztranszferek  megítélése 
általában 



„Olyan helyre jut, ahova nem kéne”  
Feltételesség – a befogadók oldaláról 

n  Az emberek fejében teljes zűrzavar uralkodik a segélyezés egyes formáit, forrásait és feltételeit 
illetően, csak a saját tapasztalat teremt tiszta képet. 

n  A segélyezés különböző alapelveinél nehezen tudnak elszakadni a jelenlegi gyakorlattól. A hozzájutás 
kritériumait a teljesíthetőség, és nem az igazságosság oldaláról szemlélik. Általában az 
igazságosság nem a segélyezési alapelvek oldaláról jelenik meg, hanem a segélyek 
„célcsoportja” felől: szegények, gyermekesek, öregek, betegek, stb. 

n  A feltételesség támogatása erőteljes roma-ellenes felhangokat tartalmaz. A feltételességet a romák 
megfegyelmezése egyik legfontosabb eszközének tartják. 

n  A romákkal kapcsolatos előítéletek erősek és a narrált tapasztalatok igen negatívak. Elismerve, hogy 
vannak iparkodó romák, többségüket olyannak látják, akik elviselhetetlen életvitelükkel zavarják nem-
roma környezetüket és tudatos segély-stratégiákat kiépítve biztosítják megélhetésüket 
lehetővé téve, hogy semmilyen társadalmi teljesítménykényszernek ne kelljen 
alávetniük magukat. A romákkal sem kisebbségként, sem szegényként nem szolidárisak.    



Romák és feltételesség – a befogadók szemével 

n  A romák eleve hátrányosabb helyzetből indulnak, diszkriminálják őket, sorsuk erőteljesen 
determinált.  

n  Az a domináns álláspont, hogy nem tesznek meg mindent a képzettségi hátrány leküzdéséért, sőt, 
általában semmit sem tesznek saját helyzetük megváltoztatásáért.  

n  A csoportok igen kritikus hangon nyilatkoznak a gyermek túlvállalás kérdéséről („az náluk pénzkeresés”). 

n  Szintén erős kritika tárgya a romák életformája, életvitele, annak a környezetet zavaró, a nyugalmat 
felborító aspektusai. 

n  Általános megítélés szerint az állam túlvállalja magát a roma támogatások kapcsán, túl sokat 
ad és keveset kér cserébe. 

n  A feltételes támogatásokban a romák megrendszabályozásának egyik – enyhe – eszközét 
látják. 

„Attól, hogy roma, máris van egy plusz pontja.” 



„A feketemunka több készséget fejleszt, mint a közmunka” 
A feltételes támogatások megítélése 

n  A polgármesterek a támogatások feltételhez kötésének hívei, a szakértők árnyaltabban látják a 
kérdést. 

n  a feltételeket úgy kell kialakítani, hogy ne akadályozzák a munkakeresést 
n  a feltételesség nem lehet csak büntető eszköz, ösztönző elem nélkül 

n  a feltételesség legitimálja a segélyezést 

n  A közmunka programok megítélése 

n  a közösség kap valamit cserébe a támogatásért 

n  nevelő hatás: munkaetika elsajátítása 

n  nem ösztönöz munkára 

n  a munkavégzéshez szükséges készségeket nem fejleszti 

. 

    



A koncepció megítélése 



„Rúgkapáljon, hogy kijöjjön a nyomorból – de ne mások rugdossák” 
A koncepció fogadtatása – a döntéshozók/végrehajtók oldaláról 

n  A  koncepció alapját–foglalkoztatás-központú aktív szociálpolitika–egyetértés övezi  

n  Aggályok: 

n  az elgondolás hatékonysága itt és most. Ha nincs munkalehetőség az együttműködés sem 
növeli az elhelyezkedés esélyét. 

n  a nyomorban élők számára nem jelent kiutat (a korábban elmondottak szerint) 

n  A munkakeresési feltételhez kötött rászorultság-alapú segélyt a többség támogatja, hogy 

n  a munka-jövedelemmel bírók is megkaphatják. Az ebből fakadó esetleges konfliktusok kezelhetők 

n  felmérik a vagyoni állapotot és  beszámítják a transzfer-jövedelmeket is a segély megállapításánál.  

n  bevezessék az esetgazda-rendszert és általában a munkaügyi kirendeltséggel való együttműködést  

n  a polgármesterek az önkormányzatok erősebb bevonása mellett kardoskodnak 

n  Az óvodáztatási támogatás kiterjesztése is támogatott 

n   szülők nevelése fontos 

n  korhatár csökkentése heves ellenkezésbe ütközik 

    



Összefoglaló 



Konklúziók 

 

    

n  A szegényekkel szembeni szolidaritást  jelentősen  csökkentik a redisztribúciós konfliktusok  
n  A laikusok és a szakértők körében egyaránt  uralkodó nézet:  

n  a segélyezés alanyainak tevőleges szerepet kell vállalniuk, azaz jogos a segélyek feltételhez 
kötése 

n  A feltételesség  segít a segélyezés legitimitásának megteremtésében:  

n  a segélyezett együttműködése jelentősen csökkenti a szűkebb (települési) és tágabb értelemben vett közösség (az 
adófizetők) ellenérzéseit, egyúttal megteremtheti a segélyezés közösségi elfogadottságát 

n  A mélyszegénységben élők kitörési lehetőségeivel kapcsolatban erőteljes szkepszis uralkodik – különösen 
a munkaerőpiaci esélyeiket illetően 

n  Az együttműködési feltételhez kötött segély  kapcsán nem várható a redisztribúciós 
konfliktusok erősödése, a javaslat támogatottsága magas 

n  Az óvodáztatási támogatással kapcsolatos aggályok inkább a középosztály nevelési kultúrájából fakadnak 

n  A pozitív reakciók mellett mindkét javaslattal kapcsolatban számos gyakorlati – jellegzetesen erőforrás-
oldali – aggály fogalmazódik meg 
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