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A módszertanról röviden 

 2000-ig jövedelemalapú vizsgálatok

 2001-től a szegénység többdimenziós mérése (laekeni indikátorok)

 2010-től : nemzetközi összehasonlításra is alkalmas egységes 

indikátorrendszer-At Risk of Poverty or Social Exclusion-AROPE

 AROPE elemei: 

 relatív jövedelmi szegénységben élők aránya,

 súlyos anyagi deprivációban (nélkülözésben) élők aránya,

 nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya 

(munkaszegénységben érintettek)



A szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, a 

minőségi oktatás megteremtése, az egyenlőtlenségek 

megszüntetése

 Néhány alapadat (KSH, 2016): 

 Relatív jövedelmi szegénységben élők aránya-2010: 14,8%;   

2016: 13,4%

 Munkaszegénységben érintettek aránya: 2010: 9,8%; 

2016: 4,9%

 Súlyos anyagi deprivációban érintettek aránya: 2010: 23,4%; 

2016: 14,8%

 Szegénységben vagy kirekesztettségben érintettek aránya: 2010: 31,5%

2016: 25,6%



A szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, a 

minőségi oktatás megteremtése, az egyenlőtlenségek 

megszüntetése

 A leginkább érintett társadalmi csoportok:

 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők,  munkanélküliek, a roma 
emberek(a közhiedelem ellenére ugyanakkor, a szegénységben élő emberek 
többsége nem roma származású), az egy szülős háztartások, a 18 év alatti 
gyerekek és fiatalok

 Hazánkban – az elmúlt évek szakpolitikai intézkedései ellenére - minden 
harmadik (36,1%) gyermek szegény, amely a negyedik legrosszabb arány az 
Európai Unióban

 A magyar gyermekeknek van az EU-n belül a legkisebb esélyük arra, hogy 
magasabb társadalmi státuszuk legyen, jobb körülmények között éljenek, mint 
szüleik. 

 MTA-Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 30-50.000 rendszeresen és 200-300 ezer, 
leginkább a tanítási szünetekben éhező gyermek



A szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, a 

minőségi oktatás megteremtése, az egyenlőtlenségek 

megszüntetése

 A szegénység egyéb arcai: 

 Területi különbségek: Magyarország négy legszegényebb régiója –ÉA, ÉMO, 

DD, DA- az EU 20 leghátrányosabb helyzetű régiója között

 Lakhatási szegénység: minden hatodik ember olyan háztartásban él, 

amelyben valamilyen súlyos lakásminőségi probléma (WC, fürdőszoba 

hiánya, vizes, penészes, sötét lakás) érzékelhető.

 Energiaszegénység: Magyarországon a háztartások 10-21 százaléka, azaz 

körülbelül 380-800 ezer háztartás energiaszegény- Energiaklub 



A Fenntartható Fejlődési Célok szempontjából foganatosított intézkedések 

áttekintése a fenti adatok tükrében - a Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia Továbbiakban: MNTFS) II. Nyomonkövetési Jelentése 

alapján

 142 intézkedés 

 Ezek különböző kategóriába sorolódnak, a szerint, hogy a Kormány hogyan áll a megvalósítás 
tekintetében. Az ott feltüntetett információk tükrében megállapítható, hogy 29 esetében szerepel „C” 
besorolás, azaz: késik a megvalósítása, illetve hat esetben  „G”, amely arra utal, hogy más 
tartalommal/menetrendben tervezik megvalósítani, de késik. 

 Megvizsgálva az intézkedések mibenlétét, az látható, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi 
rétegekhez tartozók felzárkózása szempontjából olyan kulcsterületeken nem történt még érdemi 
előrehaladás, mint –

 a gyermekek veszélyeztetettségének korai felismerése

 a gyermekbántalmazás minden formájának visszaszorítása, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába jutását segítő komplex programok 
megvalósítása,

 az iskolai szociális munka biztosítása,

 az alacsony iskolai végzettségű emberek munkához jutásának gazdaságfejlesztési programokkal való 
megtámogatása, 

 védőháló  a családokért …



Az egyes szakterületek közötti  koherencia kérdései a 

fenntartható fejlődési célok mentén

 12 fennmaradó célhoz van kapcsolódása hazai vonatkozásban a jelen 
előadásban tárgyalt céloknak, kivétel a 14-es, az óceánok és tengerek 
védelme

 Ami fájóan hiányzik: a 17. cél – Partnerség a célok eléréséért- gyakorlatba 
való átültetése

 Tekintsük valódi partnernek a szegénységben és/vagy kirekesztődésben
érintett embertársainkat (vagy legalább az őket hitelesen képviselő 
szervezeteket) a szakpolitikai döntések meghozatalában

 Prioritás: a gyermekszegénység érdemi csökkentése, a mobilitást segítő 
csatornák megteremtése

 Integrált, valós helyzetfeltáráson, mélyfúráson alapuló vizsgálatokon 
nyugvó szakpolitikai döntések kidolgozása



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


