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III. A tanácsadás folyamata 

 

A tanácsadás lényege, hogy segítséget nyújtunk klienseinknek problémáik megoldásában. Tanácsot a 

szociális munkában a legritkább esetben adunk, a szakirodalom egyenesen eltanácsolja a szociális 

munkásokat attól, hogy tanácsokat osztogassanak, ezért az utóbbi időkben inkább konzultációnak 

nevezzük ezt a munkaformát.  

A tanácsadáshoz a pszichoterápiás kiképzések ajánlanak módszertant. A pszichoterápiás 

irányzatokban kiképeznek terapeutákat, akiknek van pszichológiai alapképzettségük és tanácsadókat, 

akik nem pszichológusok, de munkájuk során használnak pszichoterápiás módszereket. Az amerikai 

szociális munkások igazából nem tesznek különbséget a pszichológusok és a szociális munkások által 

végzett terápia között, valamennyi pszichoterápiás irányzatban kaphatnak szociális munkások 

terapeuta kiképzést és címet. Magyarországon csak családterápiás képzéssel lehet terapeuta címet a 

szociális munkások is. Ez nem csodálható, mivel a családterápia az USA-ban jött létre, és az alapító 

atyák és anyák között a többség szociális munkás képesítéssel rendelkezett. A szociális munkások 

sokkal hamarabb kezdtek családokkal dolgozni, mint a pszichológusok. Magyar szociális munkások 

több terápiás irányzatban szereztek eddig is kiképzést. A leggyakoribbak a családterápia, a mediáció, 

a pszichodráma, az individuálpszichológia (főleg gyermekpszichodráma1 módszerben), tranzakció 

analízis, viselkedésmódosítás (behavior terápia), idősebb kollégáink között vannak, akik Mérei 

Ferenctől vagy Popper Pétertől kaptak pszichoanalitikus kiképzést. 

                                                           
1 Kende Hanna Gyermekpszichodráma Egyesület http://www.gyermekpszichodrama.hu/pages/main 
(2020.04.30.) 

http://www.gyermekpszichodrama.hu/pages/main
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Ha megpróbáljuk a tanácsadást elhatárolni a pszichoterápiától, akkor a következőket mondhatjuk 

A tanácsadás és a pszichoterápia hasonlósága és különbözősége 
 PSZICHOTERÁPIA TANÁCSADÁS/SZOCIÁLIS MUNKÁS KONZULTÁCIÓ 

KLIENS PROBLÉMÁJA A pszichoterápia a lelki problémák, vagy pszichés 
betegségek kezelésének tudományosan megalapozott, 
szakszerű módja.2  

A szociális munkások kliensei között vannak olyanok, akik pszichés 
betegséggel küzdenek, de őket rendszerint pszichoterapeuta kezeli, 
míg a szociális munkás a környezet megváltoztatásán dolgozik.  
A kliens szociális problémáival összefügghet vagy lehet azok része 
pszichés probléma/elakadás, és a szociális munkás, ha megfelelő 
kiképzettsége van, akkor ezt kezeli terápiás módszerekkel. 

IDŐTÉNYEZŐ Lehet rövid távú vagy hosszú távú is, a probléma 
természetéből következően. 

Általában rövid távú. 

CÉL Személyiségfejlődés, személyiségfejlődési zavarok 
elhárítása. Mély személyiségváltozást tűznek ki 
rendszerint célul, de a pszichoterapeuták is dolgoznak 
tanácsadásban/konzultációban pszichésen egészséges, 
de valamilyen elakadással küzdő kliensekkel. 

A beavatkozási fókusz lényegesen tágabb, a terápiás módszerek csak 
egy készlet a szociális munkások módszertani repertoárjában az 
esetkezelés, esetmenedzsment, csoport- és közösségi munka, 
szociális adminisztráció mellett. 

IRÁNYZAT Bármely pszichoterápiás irányzat. Bármely pszichoterápiás irányzat, de előnyt élveznek a kevésbé 
ezoterikus irányzatok, amelyeknek értelmezési keretei közel állnak a 
mindennapi gondolkodáshoz. 

                                                           
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoter%C3%A1pia#Kapcsol%C3%B3d%C3%B3_sz%C3%B3cikkek (2020.04.30.) 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoter%C3%A1pia#Kapcsol%C3%B3d%C3%B3_sz%C3%B3cikkek
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A tanácsadás folyamatát egy olyan értelmezési keretben3 tárgyalom, amely a kliens szempontjából 

fogalmazódik meg, és a tanácsadást szakaszos folyamatnak mutatja be. Az egyes szakaszokban – 

hasonlóan a szakaszos személyiségfejlődés-elméletekhez, például Erik Erikson 8 szakaszos 

személyiségfejlődési modelljéhez – feladatot kell teljesítenie a kliensnek, hogy a következő szakaszba 

léphessen tovább. A feladat a segítő kapcsolat egyes kulcsfontosságú tényezőire vonatkozik, a 

probléma elismerésére, a kapcsolatépítésre a tanácsadóval, a motivációra, a problémamegoldás 

egyes lépéseire, és egy döntés, amit a kliensnek kell meghoznia, hogy tovább lépjen a következő 

szintre. A modell ideáltipikus folyamatleírás, ami azt jelenti, hogy bár a modellben egymás után 

sorakoznak a szakaszok, de a valóságban ilyen ügymenet nemigen fordul elő. Egyrészt az egyes 

szakaszokban elért eredmények rendszerint elmélyülnek a további szakaszokban: a problémáról 

egyre többet tud meg az ügyfél, ahogy a folyamatban előbbre jutunk, a kapcsolat a tanácsadóval 

egyre szorosabbá válik a közös munka során, az első eredmények egyre motiváltabbá teszik a klienst, 

hiszen egyre jobban bízik a sikerben. A problémamegoldás lépései minden részprobléma esetében 

lezajlanak, ugyanis a probléma rendszerint több rétegű, több alproblémából áll össze, de a kliens 

viszonya a segítő kapcsolat egyes kulcselemeihez nyilvánvalóan változik, ahogy a közös munka 

előrehalad.  

1. A probléma tudatosulása 
 

 

A tanácsadás első szakasza még a tanácsadó szobán kívül zajlik. Ahhoz, hogy a kliens önként 

megjelenjen az intézményben, és segítőt keressen, ahhoz el kell fogadnia a probléma meglétét. Ez 

                                                           
3 Charles Zastrow: Generalist Social Work Practice: A Worktext. Oxford University Press, 2016. 
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egyáltalában nem egyszerű. Sokan érzik úgy, hogy ha nem tudják a problémáikat megoldani, az olyan 

kudarc, mely bizonyítvány az egész személyiségükről. Ezért van, hogy a nők könnyebben keresnek 

segítséget, mint a férfiak. A nőknek könnyebb lehet elfogadni a kudarcot. Nagy eredménynek kell 

tekintenünk, ha újító megoldást választ valaki, és segítséget keres. A segítő foglalkozást választó 

hallgatóknak is érdemes megkérdezni maguktól, tudnak-e segítséget kérni.  

Az intézményben megjelenők jórésze nem önként jelenik meg, hanem valaki küldi, aki rendszerint 

valamilyen szankciót is kilátásba helyez, ha az illető nem jelenik meg az irodában. A gyermekjóléti 

szolgálat megjelenése problémát jelent a gyermekes családoknak, mert attól tartanak, hogy komoly 

következményei vannak, ha a szolgálattól jön valaki. Legtöbbször ez azt jelenti, hogy valaki 

panaszkodott rájuk, valaki jelezte, hogy probléma an velük. Az ügyfelek egy részének az intézmény 

idegen és félelmetes közeg. Főleg a szegények számára a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

egyet jelent azzal a fenyegetéssel, hogy elveszítheti a gyermekét. Főleg a mélyszegénységben élő 

fiatal szülők nem tudják leküzdeni a hivataltól való félelmet, és inkább megpróbálják elkerülni a 

találkozást. Pedig ha nem hajlandók beszélni a szociális munkással, az gyakran valóban a félelmek 

bekövetkeztéhez vezet. A gyermekvédelemben ugyanis az az elv érvényes, hogy a gyermek megfelelő 

felnövekedéséért elsősorban természetesen a szülők a felelősek, de amennyiben a gyerek fejlődése 

akadályba ütközik – ami a szegények esetében gyakori jelenség, hiszen a szegénység 

megakadályozhatja, hogy a gyermeknek a fejlődéssel összefüggő szükségleteit a szülők kielégíthessék 

-, akkor belép az állami felelősség. A szociális munkás az állam képviseletében jelenik meg, és kezd 

tárgyalásba a szülőkkel a gyermek jólétének biztosításáról. Az ügyfeleket gyakran meg kell tanítani a 

szolgáltatások használatára.  

Mint a dián látható, vannak gyakori helyzetek a nem önkéntes kliensekkel kapcsolatban. Mit is 

tegyünk, ha a kliens nem önként jön a segítőhöz, és tagadja, hogy bármi probléma lenne a 

viselkedésével? És ha haragszik a tanácsadóra, és zaklatónak tartja a megejelenését?  Ennek a 

helyzetnek a magyarázatát Elisabeth Külbler-Ross A halál és a hozzá vezető út című könyvében 

találjuk.  
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Az emberek reakciója a súlyos személyes problémára: a tárgyvesztés elmélet 

 

 A tárgyvesztés pszichoanalítikus szakkifejezés, azt jelenti, hogy az egyén valamely létfontosságú 

ügyét súlyos fenyegetés éri, például az önértékérzését, ha kiderül, hogy alkoholista vagy rossz szülő, 

egy súlyos betegség esetén az egyén elveszítheti valamely testrészét, az életét, vagy elveszítheti a 

legszeretettebb személyek közül valamelyiket. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok, akik ilyen 

veszéllyel szembesülnek, általában ugyanazokon a szakaszokon keresztül jutnak el az elfogadásig, 

ahogy Elisabeth Kübler-Ross leírta a haldoklókról. A szakaszok egymásutánja ez esetben is 

ideáltipikus lefolyást mutat. A megrekedés az egyes szakaszokon elég gyakori. Az alkoholisták egy 

része például megreked a tagadás és a harag fázisánál, a haragból visszatér a tagadásra, majd ismét a 

harag következik, amikor nem kap megerősítést, hogy tényleg nincs probléma, sőt a következmények 

világosan mutatják a tagadás hiábavalóságát. A súlyos betegség esetén a tagadás életveszélyes is 

lehet, mert megakadályozhatja a szükséges kezelés elkezdését. A harag pedig eltávolíthatja azokat az 

embereket, akiknek a támogatására nagy szüksége lenne az egyénnek. Az alkudozás fázisában való 

megrekedést gyakran látjuk a szerfüggők és családjaik esetében. A gyász fázisában is megrekedhet a 

súlyos helyzetben lévő ember, és előfordulhat, hogy öngyilkosságot követ el.    

1. Tagadás 

A legarchaikusabb elhárító mechanizmus4, kisgyerekeknél szoktuk látni, amikor nem képesek 

sem elfutni, sem megküzdeni egy súlyos stresszt okozó jelenséggel, és akkor becsukják a 

                                                           
4 A pszichológiai szakirodalomban a védekezési (énvédő) mechanizmusok vagy (el)hárító 
mechanizmusok tudattalan lelki működések. Funkciójuk megakadályozni az „én”-t személyesen negatívan 
érintő, az önértékelést fenyegető, szorongáshoz, stresszhez vezető felismeréseket. Miközben az énképet 
jótékonyan védik a hibáival való bántó szembesüléstől, eltorzíthatják a valóság megfelelő érzékelését. A 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szorong%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz
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szemüket, és határozottan bejelentik, hogy a dolog nincs. A felnőtteknél ezt a magatartást 

elfogadhatatlannak tekintjük, pedig csak arról szól, hogy az illető még nem képes az ügyel 

szembenézni, időt kér. A legjobb segítői magatartás ebben a helyzetben, mint majd a 

következő stációknál is, az értő figyelem, és a megértő szó: Igen, tudom, hogy nehéz ezzel 

szembenézni.  

Egyébként gyakran nem tudjuk, mert mi is félünk az ilyesfajta veszteségektől, és nem 

is szeretnénk igazából átélni a katasztrófát, mert sóbálvánnyá válnánk, mit Lót 

felesége (1Mózes, 19, 24-26.). Két megrázó történetem van ezzel kapcsolatban: 

Évekkel ezelőtt az egyik tanítványom egy eset kapcsán elszörnyedve mesélte, hogy 

kliensétől, egy fiatal cigányasszonytól elvitték a gyerekeit, de ez az asszony nem is 

sírt, nem is tiltakozott. Kértem, hogy mesélje el ennek az asszonynak a történetét:  

A 25 éves Roxinak három gyereke volt, a legnagyobb 9 éves volt, a középső 6, a 

legkisebb 4. Az élettársa 3 éve hagyta el, amikor Roxi súlyos nőgyógyászati műtéten 

esett át, és ez után már nem volt képes társa igényeit kielégíteni. Amúgy nem volt 

nagy baj, hogy távozott, mivel együttélésük első pillanatától nem támaszt, hanem 

súlyos problémát okozott az alkoholizmusa. Az amúgy is mindig szűkös jövedelem 

nagyrésze lefolyt a torkán, vagy elgurult a játékgépbe. Roxi az élettársa távozása 

után visszament az nagyanyjához, aki felnevelte, és erején felül is igyekezett őt 

támogatni, amig Roxi napszámba járt, vigyázott a gyerekekre, és nyugdíja is volt. A 

nagymama viszont két év után meghalt, és Roxi egyedül nem tudta nevelni a 

gyerekeket a családi ellátásokból. Még nyáron csak-csak megvoltak, mert akkor el 

tudott menni napszámba, a 9 éves kisfiú vigyázott a kisebbekre, de télen nagy volt a 

szűkösség. Volt, hogy Roxi csak az uzsorás közreműködésével tudott befűteni és enni 

adni a gyerekeknek. Ráadásul közben a gyerekekkel is gond támadt: az iskolás fiúk 

nem akartak iskolába, a kicsi lány meg óvodába menni. Hideg volt a tél, a 

gyerekeknek nem volt rendes ruhája, ha a gyermekjóléti szolgálat adott nekik, azt 

Roxi nem tudta mosni, így a többiek nem szívesen ültek a kisfiúk mellé, és persze a 

tanszereik is hiányosak voltak. A nem jó szagú kislánnyal sem szívesen játszott a többi 

gyerek. A pedagógusok is szóltak Roxinak, aki viszont nem tudott változtatni a 

helyzeten. Végül az uzsorás aláíratott Roxival egy adásvételi szerződést a tetemesre 

növekedett kamatospénz ellentételezéseképpen. Így Roxi elveszítette a nagyanyjától 

örökölt házat. Amikor már naponta fenyegette, bántalmazta az az ember, akinek az 

uzsorás eladta a házát, megjelent a gyámhivatali ügyintéző a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozójával, és beültette az autóba a gyerekeket. Roxi már sírni sem tudott. 

                                                           
pszichológia pszichoanalitikus irányzatának képviselői vizsgálták meg, megfigyeléseik alapján írták le, nevezték 
el azokat. https://hu.wikipedia.org/wiki/Elh%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3_mechanizmus (2020.04.30.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elh%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3_mechanizmus
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Ez a tragikus történet egy pokoljárás leírása, Roxi minden stációnál elveszít valamit 

(ahogy a mondabeli alvilágjáró a kapuknál5): az egészségét, a testi épségét, az 

élettársát, az utolsó támaszát, a nagymamáját, a megélhetését, a házát, és végül a 

gyerekeit, amikor már sírni sem tud. 

A másik történet saját családomból, anyósomtól származik. Anyósom nagycsaládból 

jött, heten voltak testvérek. Az édesanyja utolsó éveiben velük lakott Budapesten. 

Anyósom elképedve mesélte, hogy miképp reagált a nyolcvanéves anyja, amikor 

kénytelen volt elmondani neki, hogy pár évvel idősebb bátyja meghalt. Anyósom már 

hetek óta kínlódott, hogy miképp mondja meg neki. Végül leült reggel az ágya mellé, 

és kibökte: „Meghalt a Pista.” A nagymama vagy egy percig nézett a lányára, majd 

megkérdezte mi lesz az ebéd, és soha többet nem említette a Pistát. Az én 

megfejtésem szerint az történt, hogy abban a hosszú szünetben a nagymama 

eldöntötte, hogy most megszakad a szíve, hiszen kedves fia halt meg, vagy élni akar, 

és akkor ez nincs, mert nem lehet igaz. Szerintem az utóbbi mellett döntött. Élni akart. 

2. Harag 

A második stáció általában igen kellemetlen mindenkinek, aki a veszteséggel szembesülni 

kényszerülő emberrel kapcsolatban van. A „Miért pont én…?” kezdetű kérdéssel bárkit 

támadhat az egyén. A düh tulajdonképpen a súlyos stressz-reakció, gyakran a krízis előszele, 

ugyanis az agresszió irányulhat mind az egyén önmaga felé, mind külső személyek, nem 

ritkán a segítő felé. Sajátos módon a harag két szempontból is pozitív jelenség: egyrészt azt 

jelzi, hogy az egyén elmozdult a tagadástól, és előrelépett a probléma elismerése felé; 

másrészt a harag energiát mozgósít, ami segíti a helyzettel való megküzdést.  A megfelelő 

segítő magaratás ez esetben is az értő figyelem. Ez nem mindig egyszerű, mert a kliens a 

segítőt is nagy erővel támadhatja. 

3. Alkudozás 

A harmadik stáció már egyértelműen arra utal, hogy az egyén elfogadta a helyzetet, és 

megpróbál megbirkózni vele. Ebben a szakaszban fogadják el a súlyos betegségben 

szenvedők a nagy csonkolásos műtéteket, amelyeknek esetleg kis eséllyel lesz gyógyulás az 

eredménye. Az alkoholisták fogadkoznak, hogy áttérnek a szociális ivásra. Az sem ritka, hogy 

a súlyos helyzettel küzdő ember az Istennel alkudozik. 

Az egyik esetemben egy Erdélyből áttelepült házaspár nőtagja mesélte el, hogy a 

férje, aki sok éve alkoholista volt, azért könyörgött, hogy hagy ihasson még egyszer a 

lánya esküvőjén. Fogadkozott, hogy meg fog állni, és nem iszik mértéktelenül. Végül 

szinte eszméletlenre itta magát, szégyent hozott a feleségére és a rokonokra, mert 

összepisilte magát. Reggel meg is kapta az ultimátumot: vagy megy az elvonókúrára, 

                                                           
5 Lásd Istár alvilágjárását: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r_alvil%C3%A1gj%C3%A1r%C3%A1sa 
(2020.04.30.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r_alvil%C3%A1gj%C3%A1r%C3%A1sa
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vagy a felesége pakolja a holmiját, és mehet az utcára. Ez az ember egyébként azon 

kevesek közül való, aki kigyógyult az alkoholizmusból, máig sem iszik egy kortyot sem. 

Az alkudozás lényege, hogy az egyén megpróbálja a lehetséges minimumra csökkenteni a 

változás mértékét. Hogy az ember életben maradása tényleg nagyon sokat ér, az nem szorul 

bizonyításra, de az alkohol elhagyásának nehézségét gyakran nem értik a kívülállók. Az 

alkohol életforma, időtöltés, kapcsolatrendszer, kiváló stresszcsökkentő, a mindennapi 

problémák elkerülésének módszere. Ráadásul, ha az egyén abbahagyja az ivást, akkor 

szembekerül mindazokkal az életfeladatokkal és problémákkal, amelyeket nem oldott meg, 

míg az alkohollal élt. És ezzel együtt azt is el kell ismernie, hogy mindaddig mindent rosszul 

csinált, nem teljesítette a köteleségeit, sem házastársként, sem szülőként, sem 

munkatársként, sem a szülei gyerekeként, és így tovább.  

Az együttérzés és támogatás ebben az esetben is a jó segítői magatartás.   

4. Depresszió 

Mindent meggyászolunk, ami fontos volt a számunkra, és elment, elmúlt. Az együttérzés 

rendszerint ebben a szakaszban semmilyen veszteség esetén nem esik nehezére a segítőnek. 

5. Belenyugvás 

A haldokló ebben a szakaszban elintézi még hátralévő ügyeit, végrendelkezik, történetté 

formálja az életét, és úgy tekint rá, mint befejezett útra, elbúcsúzik, és elfordul. A 

hozzátartozóknak nehéz rendszerint elbúcsúzni és elengedni az elmenőt, gyakran ők 

szorulnak ilyenkor segítségre.  

Sajátos módon az alkoholista hozzátartozóinak sem egyszerű elbocsátani az alkoholistát, 

mert nem ugyanazt a személyt fogják visszakapni. A fenti erdélyi házaspár esetében a család 

egy meglehetősen leépült, már rossz egészségi állapotban lévő férjet és apát kapott vissza, 

aki továbbra sem tudta ellátni férji és apai szerepeit, és naphosszat ült a szobában, és nem 

csinált semmit. Ilyen esetekben is a hozzátartozók szorulnak támogatásra.    

 

Miképp válaszolhatunk a jelen szakaszban felmerülő egyéb lehetséges problémákra, melyeket a dián 

feltett további kérdések jeleznek? 

 Ha a problémával küzdő ember nem kér a segítségből, akkor nem tudunk segíteni. Hiába látjuk, hogy 

nem fog tudni megbirkózni a nehézséggel, csak annyit tehetünk, hogy biztosítjuk, bármikor jöhet 

segítségért. Ha például idős kliensünk, aki a tanyán él, szereti az italt, dohányzik is, kisebb betegségei 

is vannak, félő, hogy rosszul lesz vagy felgyújtja magát, és nem lesz, aki segíthetne, de azt mondja, 

hogy ő nem megy idősotthonba, innen csak lábbal előre vihetik ki, akkor semmit sem tudunk tenni. 

Minden felnőtt ember maga dönt az életéről. Teljesen más a helyzet, ha az idős ember unokája is ott 

él a tanyán, és őt is veszélyezteti az idős ember viselkedése. Ha alaki magáról gondoskodni nem tudó 

személyt – gyereket, fogyatékkal élőt, idős embert – veszélyeztet, akkor be kell avatkoznunk a 

veszélyeztetett érdekében.  
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Ha valaki úgy érzi, önmaga nem tudja megoldani a problémát, akkor meg kell vizsgálnunk, miről van 

szó. A segítség gyakran jelenti a készségfejlesztést, a forrásfejlesztést, a tudásátadást. A tanult 

tehetetlenség is szó lehet, erről az interjúval kapcsolatban írtam már. 

A szociális munkás kliense/ügyfele/a szolgáltatás igénybe vevője az, akivel a szociális munkásnak a 

szolgáltatásra szerződése van, illetve ha nem szerződésképes (gondnokságra szorul), akkor valaki 

más szerződik a szakemberrel arra, hogy szolgáltatást nyújtson az illető számára. 

A probléma tudatosodásánál megjelenő egyik legnagyobb probléma krízishelyzet.   

 

 

Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában  
In: Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka 
elmélete és gyakorlata, 2. kötet, több kiadás. 
 
Kérdések a feldolgozáshoz: 

• Mit nevezünk krízisnek? 
• Hogyan alakul ki és milyen tünetek jellemzik a krízisállapotot? 
• Meddig tart és milyen kimenetelei lehetnek a krízisnek? 
• Mi a sürgősségi helyzet? 
• Milyen esetben vezet egy problémahelyzet krízishez? 
• Melyek a krízisintervenció alapelvei? 
• Melyek a krízisintervenció céljai? 
• Hogyan zajlik a krízisintervenció, milyen szakaszai vannak, és ezeken belül milyen 

beavatkozási módokat alkalmaznak a szociális munkások? 
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2. Kapcsolat a tanácsadóval 

 

Ebben a szakaszban a kliensnek arra a meggyőződésre kell jutnia, hogy a segítő képes neki segíteni, 

és ezért érdemes kapcsolatot építeni vele.  

A tanácsadó és a kliens közötti kapcsolat legfontosabb aspektusait – a feltétel nélküli elfogadást, az 

empátiát és az autenticitást – a III. Az interjú c. fejezet kapcsolatteremtéssel foglalkozó részében már 

tárgyaltam. A titoktartásról és a kliens értékrendjének tiszteletben tartásáról az első félévben a 

bevezető kurzus során volt szó, az érzelmek kezeléséről, a moralizálás elkerüléséről, a megfelelő 

szótár használatáról szintén az interjú fejezetben volt szó.6  

Néhány kiegészítő megjegyzés: 

 Bátorító légkör 

A feltétel nélküli elfogadáshoz és a motiváció kérdéséhez kapcsolódik ez az elvárás. A 

hozzánk forduló rendszerint hosszú kudarcsorozaton van túl, ami miatt alulbecsüli saját 

magát. A bátorítás ezért hozzátartozik a segítéshez szükséges eszköztárhoz. 

 Önmagunk „eladása” 

A szakmai személyiségünk és „homlokzatunk” felépítéséhez hozzátartozik annak 

érzékeltetése, hogy megbízható, hozzáértő szakemberek vagyunk.  

 

 

                                                           
6 Ha a témával kapcsolatos kifejtő kérdést kap a vizsgán, akkor az itt említett, de ki nem fejtett anyagrészeket is 
be kell vennie a beszámolóba! 
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3. Motiváció 

 

A motiváció7, hogy ugyanis az ügyfél akarja a változást, helyzete javulását, és hajlandó legyen 

megtenni a szükséges erőfeszítéseket a cél eléréséért, egyike a siker legfontosabb feltételeinek. A 

motiváció még akkor is lehet hiányos, ha a kliens önként fordul segítségért. De akkor sem bizonyos, 

hogy hiányzik, amikor nem önként jön be a szolgálathoz. A legjobb motiváció a szenvedésnyomás. A 

kliensek jó része krízis állapotban jön be a szolgálathoz, még azoknál is gyakori ez, akik nem önként 

jönnek be. Esetükben mindenképpen nagy a szenvedésnyomás, így kívánatos lehet a segítség a 

szenvedés enyhítésében.  

A motiváció növelésének lehetőségei közül kiemelném a következőket: 

1. Az őszinte érdeklődés a kliens ügye iránt és a siker akarása abból fakad, hogy a segítő maga is 

motivált a helyzetben. A kliens motivációjának a segítő motivációja az előfeltétele. Ha a 

segítő nem bízik a sikerben, akkor nem tud segíteni.  

Popper Péterről mesélik, hogy ha terápiára jelentkezett nála egy paciens, első 

alkalommal még nem mondott igent, hanem kért egy visszajelzésre alkalmas 

telefonszámot. Az első beszélgetésben tisztázta, hogy miért is jött a jelentkező, 

                                                           
7 motiváció (főnév) Cselekvésre késztető tényező, amely növeli a személy hajlandóságát és észszerű ok lesz 
neki arra, hogy megtegyen egy elvárt cselekvést vagy engedelmeskedjen egy utasításnak. Ez a hajlandóságot 
kiváltó tényező egymást követő lépcsőfokokként helyezkedik el egy skálán. https://wikiszotar.hu/ertelmezo-
szotar/Motiv%C3%A1ci%C3%B3  (2020.04.30.)  
 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Motiv%C3%A1ci%C3%B3
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Motiv%C3%A1ci%C3%B3
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gyakran a saját módszerével diagnózist is adott, amivel – ha azt a jelentkező 

láthatóan elfogadta –, megalapozta a terápiás szövetséget. Amikor a jelentkező 

elment, leült, behunyta a szemét, és megpróbálta az illetőt úgy elképzelni, hogy már 

túljutott a problémán, és jobban működik. Csak akkor vállalta el a terápiát, ha ez a 

kísérlet sikeres volt. 

Ugyanehhez a témához tartozik az utolsó kitétel is, mely szerint az önbizalom először a 

mások bizalma bennünk. Ha tudunk bízni abban, hogy a kliensünk képes jobban működni, 

akkor ő is képes lesz ezt elhinni magáról. 

2. A türelem és a kockázatvállalás támogatása is lényeges kérdés a problémamegoldás során. A 

hozzánk fordulók jórészének visszatérő gondja az a gondolat, hogy a kudarc katasztrófa. Ez a 

téves álláspont alapozza meg a kudarc identitást8. A kudarc azonos a katasztrófával, amelyet 

az egyén nem képes elhárítani. A kudarc = katasztrófa meggyőződést a környezet fontos 

szereplői ültetik el a gyerekekben, gyakran a tanult tehetetlenséghez9 társul. A 

kudarcidentitással rendelkezők inkább nem csinálnak semmit, mint hogy vállalnák a kudarc 

kockázatát, a siker-identitással rendelkezők pedig pont fordítva cselekszenek. Az Interjú 

fejezetben leírt esetben Brigittától elég volt annyit megkérdezni, hogy mi lehet a legrosszabb, 

amit a nagybácsiktól válaszul kaphat, ha segítséget kér, és rögtön kiderült, hogy ami az 

elutasítással történhet, az csak ugyanaz, amiben most is van. A dolog lényege, hogy a kudarc 

rendszerint azt jelenti, hogy a kliens nem kerül jobb helyzetbe, azaz benne marad abban a 

rossz helyzetben, amiben most is van. Igazi kockázat tehát ez esetben nincs. A próbálkozás 

mindenképpen megéri.   

3.  A pozitív gondolkodás szintén összekapcsolódik az előzőekkel. A siker-identitású emberek 

általában abban is sikeresek, hogy képesek a saját javukra fordítani a nehéz helyzeteket. 

Tudnak tanulni belőlük, észreveszik a szinte minden nehéz helyzetben fellelhető pozitív 

hozadékokat. 

                                                           
8 A siker illetve kudarc identitás kifejezés Willam Glassertől, a realitás-terápia feltalálójától származik (The 
Identity Society, New York, Harper-Collins, 1975). A következőket írja erről: „Akik a körülöttük lévők 
segítségével siker-identitást alakítanak ki, képesek a világot barátságos helynek látni, még akkor is, ha 
nehézségeik támadnak, és a nehéz helyzeteket rendszerint sikeresen kezelik. Keresik a felmerülő problémák 
megoldását, és mindenek előtt fenntartják a kapcsolatot az életükben fontos másokkal. Ezzel szemben, akik 
kudarc-identitást alakítottak ki, nem kísérleteznek pozitív megoldásokkal, mert azt tanulták meg, hogy kudarcra 
vannak ítélve. Az élettel való megbirkózási képességük elégtelen, és hajlamosak helytelen vagy káros 
megbirkózási mechanizmusokat kifejleszteni.  Sajátos módon elveszítik a képességüket arra, hogy a 
kapcsolódjanak a jelentős másokhoz, akikre szükségük lenne az életükben.” 
9 Tanult tehetetlenség a pszichológiában az a mentális állapot, mely során az egyén az egymást követő 
kiszámíthatatlan negatív ingerek hatására feladja, hogy azokat megpróbálja elhárítani, még akkor is ha 
elkerülhetőek lennének, mert arra a meggyőződésre jut, hogy nem képes ezeket az averzív ingereket 
befolyásolni. A tehetetlenség legfőbb jellemzői közé tartozik a negatív előfeltételezés a jövőre vonatkozó 
történésekkel kapcsolatban, reménytelenség és a passzív viselkedés. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanult_tehetetlens%C3%A9g  (2020.14.30.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanult_tehetetlens%C3%A9g
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4. A probléma megfogalmazása 
 

 

 

A probléma megfogalmazásával már a feltárással foglalkozó fejezetben részletesen foglalkoztunk, 

hiszen a probléma megfogalmazása maga a szociális diagnózis. A dia csak pár szempontot ad hozzá a 

már megtanultakhoz. 

Ne felejtse el! Hogyan kezelünk sokproblémás helyzeteket? 

7. tanulási feladat: Ne ítélkezzünk elhamarkodottan, és ne higgyük el okvetlenül mások 

ítéleteit! 
Ne higgyenek az első benyomásnak, mindig vizsgálják meg az ügyeket alaposan, mielőtt 

ítéletet mondanának! Nézzék meg a következő filmrészletet, figyeljék meg azokat a 

jeleneteket, amelyekben a fiú bírósági tárgyalása zajlik! Mitől és hogyan változik meg a 

résztvevők véleménye a fiúról? Miért alakult ki szoros érzelmi (terápiás hatású!) kapcsolat a 

fiú és a kutya között, és miben nyilvánult ez meg (nem csak a viselkedésükre gondolok)?  

http://jobbmintatv.hu/online/Amy-nek_itelve/6_evad/19_resz/ 

 

 

http://jobbmintatv.hu/online/Amy-nek_itelve/6_evad/19_resz/
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Mivel a modell 4. lépésével kezdődik a problémamegoldó folyamat, ezért ide illesztem a 

szöveggyűjtemény vonatkozó részét. 

D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: Bevezetés a problémamegoldó folyamatba. In: TÁNCZOS ÉVA (szerk.): 

Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2. 

kötet, Semmelweis Kiadó, 1994, Wesley Kiadó, több kiadás. 

 

Kérdések a feldolgozáshoz: 

1. Melyek a problémamegoldó folyamat eredményes használatának előfeltételei? 

2. Miképp irányítjuk a problémamegoldás során az ügyfél interakcióit? Milyen szempontokat 

kell betartatnunk a klienssel? 

3. Ismertesse a problémamegoldás lépéseit! 

4. Miképp készítjük fel a klienst arra, hogy esetleg nem azt az eredményt éri el, amit szeretne? 

5. Miért fontos a résztvevők szükségleteinek a meghatározása és milyen kommunikációs 

technikával kell megfogalmazni azt a siker érdekében? 
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5. Megoldási stratégiák megbeszélése 
 

 

8. tanulási feladat: A probléma-megoldó modell 
Keressen a saját vagy hozzátartozója életéből (nem kell leírnia kiről van szó!) egy olyan helyzetet, 

amiben jól alkalmazható lenne a problémamegoldó modell, sorolja fel, hogy hányféle megoldása 

lehetne a problémának, majd végezzen költséghaszon-elemzést a legvalószínűbb és a legkevésbé 

valószínű megoldási módok vonatkozásában! A megoldási lehetőségekben mindent soroljon föl, ami 

csak eszébe jut, az abszurdakat is, a költségek és hasznok esetében is írjon le minden költséget és 

hasznot, ami kijöhet a tranzakcióból! Vegye figyelembe: a valódi következményeket, a hosszú vagy 

rövidtávú hasznokat, hogyan hat a döntés a résztvevők kapcsolatára, van-e elégséges információ a 

döntéshez, milyen részrehajlások irányítják a döntést, stb.! 
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6. A stratégia kiválasztása 
 

 

A problémamegoldás elősegítése kapcsán számot kell vetnünk azzal, hogy a különböző nemű 

emberek egészen mást gondolnak a nehézségek idején igényelt társas támogatásról, és mástól is 

várják azt el10. Az előadásokon feltett kérdésemre, hogy ugyanis rendszerint mit tesz a nők zöme, ha 

a bartánője odajön hozzá, és megosztja vele a problémáját, némi gondolkodás és néhány szokványos 

válasz elutasítása után rendszerint meghökkentek és nevetve ismerték be, hogy a legtöbb nő ilyen 

helyzetben elmondja a saját hasonló esetét. A férfiak másképp viselkednek, és ők nagyon gyorsan 

meg is mondták, hogy ők rendszerint a megoldásra vonatkozó tanácsot, és kézzel fogható támogatást 

adnak és várnak. Ennek meglátásom szerint az az oka, hogy a férfiaknak szocializációjukból és nemi 

szerepeik előírásaiból adódóan a dolgok feletti kontroll a prioritása, míg a nők ugyanezen okokból a 

kapcsolatot tekintik elsődlegesnek. E mellett mindkét nem a vele azonos neművel beszélget inkább a 

problémáiról, de a férfiak legtöbbször csak akkor, ha okvetlenül szükséges.  

                                                           
10 A témáról sok tanulmány született, például: Gretchen M. Reevy – Christina Maslach: Use of Social Support: 
gender and Personality Differences. Sex Roles 44, 437-459 (2001). 
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011930128829 (2020.04.30.); M. Pilar Matud, Ignacio Ibanez, 
Juan Bethencourt-Pére, Monica Carballeira-Abella: Strucural Gender Differences in Perceived Social Support. 
Persnality and Individual Differences 35(8): 1919-1929, 2003. 
https://www.researchgate.net/publication/223756082_Structural_Gender_Differences_in_Perceived_Social_Su
pport   (2020.04.30.) 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011930128829
https://www.researchgate.net/publication/223756082_Structural_Gender_Differences_in_Perceived_Social_Support
https://www.researchgate.net/publication/223756082_Structural_Gender_Differences_in_Perceived_Social_Support
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Ez azért érdekes a segítő foglalkozásban, mert ugyan nem javasoljuk, hogy a szociális munkások 

instrukciókat adjanak a klienseiknek a probléma megoldásával kapcsolatban (nem pusztán a 

probléma megoldás folyamatával kapcsolatban!), de a kliensek, és főleg a férfiak adott esetben ezt 

várják tőlük, míg a nők inkább érzelmi támogatást várnak. Ezt figyelembe kell venniük, ha más nemű 

kliensekkel dolgoznak, de egyébként is jó tisztázni a kezdet kezdetén, hogy a kliens mit vár a 

segítőtől. Tény, hogy gyakran olyasmit várnak, amit nem tudunk adni, de legtöbbször tudunk kínálni 

alternatívákat: ha hirtelen nincs pénzsegély, akkor adomány élelmiszert vagy segélykérő lapot és 

segítséget a kitöltéshez. Ha jól nevelt gyerekeket szeretnének, akkor nevelési konzultációt. Tanácsot 

egyébként azért sem érdemes adni, mert az kiindulópontja lehet az „én csak segíteni akarok rajtad” 

című játszmára11, ami igen gyakori a segítő munkában.    

7. Végrehajtás 
 

 

A problémamegoldás végrehajtó fázisa a szerződéssel kezdődik. A kliens valójában ekkor lesz kliens, 

hiszen szerződést köt a szociális munkással a közös munkára. A szerződés megkötésével a kliens 

vállalja a problémái megoldásáért a felelősséget, a segítő pedig tisztázza a saját szerepét a segítő 

                                                           
11 Eric Berne: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, 1984. 186-192.o. A játszma lényege, hogy a kliens 
csodálattal néz fel a bölcs segítőre, és megkéri, mondaná meg, mit kellene tennie. A segítő persze megmondja. 
A kliens legközelebb visszajön, és sajnálkozva tudatja, hogy a tanács nem segített. A kliens kívülről sajnálkozik, 
de belül vihog, és azt gondolja: „Cseszheted a bölcsességedet, hülye vagy!”, a segítő pofára esett, és hülyének 
érzi magát. A tranzakció gyökere, hogy a segítőnek szüksége van a kliens nagyrabecsülésére (csábítás), a 
kliensnek meg arra, hogy hülyét csináljon valakiből, aki nem ő maga.  Ezért nem adunk tanácsot, nem vesszük 
át a problémamegoldásért a felelősséget. 
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folyamatban. A szerződés történhet írásban, például ez a helyzet az idősotthoni ellátás igénybe 

vétele esetében, amikor a jövendőbeli lakó és az intézmény képviselője közösen megfogalmazza a 

gondozási tervet, amelyben leírják, hogy milyen szükségleteit fogalmazta meg a kliens, és az 

intézmény milyen módon tudja ezek kielégítését elősegíteni. A családsegítésben is gyakran írják le a 

megállapodást, de van, amikor a felek csak szóban állapodnak meg a probléma meghatározásáról, a 

célokról, problémamegoldás lépéseiről, a felek szerepéről és felelősségéről.  A szerződés megléte és 

lejegyzése azért fontos, mert a kritikus pillanatokban vissza lehet utalni rá. El lehet ismételni a közös 

munka közben esetleg már elhalványult alapjait: a célokat, feladatokat, szerepeket és felelősségeket. 

Tisztázni lehet, hogy mit értek el a munkakapcsolatban, és milyen feladatok vannak még hátra. A 

helyzet egyértelműsége rendkívül fontos a segítő gyakorlatban.  

A szerződés újra kötésére gyakran van szükség, mert a helyzetek idővel változnak, egyes célokat vagy 

módszereket változtatni kell, mert az eredetileg megállapodottak esetleg nem váltak be, továbbá a 

problémamegoldó modellt minden alprobléma megoldásánál újra végig járjuk.  

D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: A célokban való megegyezés és a szerződéskötés.  

In: Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka 

elmélete és gyakorlata, 2. kötet, több kiadás. 

 

Kérdések a feldolgozáshoz 
1. Miért van szükség szerződésre? 

2. Milyen szerepet töltenek be a segítő folyamatban a célok? 

3. Milyen fajtái vannak a céloknak? 

4. Milyen módon kell megfogalmazni a célokat? 

5. Mit tartalmaz a szerződés? 
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Empowerment12 
A problémamegoldás megvalósítási szakaszában a szociális munkás szerepe, hogy olyan forrásokat 

tegyen elérhetővé a kliens számára, amelyek lehetővé teszik a helyzete kedvező irányú, azaz a saját 

érdekeinek megfelelő megváltoztatását.  A források azok, amelyeket Bourdieu nyomán tőkeként13 

szoktunk emlegetni. Ezek: 

o anyagi tőke (jövedelmi-vagyoni helyzet): lakáshelyzet, környezet, a lakás 

felszereltsége, jövedelem 

o kulturális tőke: kultúra közvetítő tárgyak jelenléte a közvetlen környezetben, a 

családtagok iskolai végzettsége, a családban jelen lévő tudás és készségek, a 

családtagok értékrendje  

o társadalmi tőke14: a család rendelkezésére álló kapcsolati háló anyagi javakat 

helyettesítő szolgáltatásokat kínál (szívességi hálózatok), kultúra közvetítő, 

támogatást, valamint mintákat nyújthat a családok és gyermekek számára, ami 

megalapozza aspirációikat és sikerüket az iskolában és a munkaerőpiacon. 

Ugyanakkor ide tartozik a közösségi szolgáltatások (például a gyermekjóléti, orvosi és 

védőnői szolgálat, szociális iroda) használatának képessége is. 

  

                                                           
12 Az empowermentnek csak hosszú és bonyolult meghatározását tudjuk adni, nem találtunk eddig olyan 
magyar kifejezést, ami megközelítené az eredeti angol kifejezés jelentését. A angol power szó hatalmat jelent, 
de sokkal szélesebb a jelentéstartalma, mint a magyar hatalom szónak, ami egyértelműen a kényszerítő 
(leginkább politikai) hatalmat jelenti. Az angol hatalom szó inkább hatóképességet, illetve azt jelenti, hogy az 
egyén képes a környezetét a saját érdekeinek megfelelően megváltoztatni. A képessé tevés kifejezés elég jól 
megközelíti az empowerment jelentését, de az korábbi kifejezés.  
13 Lásd: Bourdieu, P. (1997): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: A társadalmi rétegződés 
komponensei. (szerk.: Angelusz Róbert) Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 1997. p. 156-177. 
Interneten elérhető megjelenés: Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Gecser 
Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_
Gecser_Otto/ch04.html (2020.04.30.) 
14 Bourdieu, id. mű 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch04.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch04.html
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9. tanulási feladat: Tőkefajták a szociális munka gyakorlatában 

 Sorolja fel az esettanulmánya alapján, hogy az abban szereplő család milyen tőkékkel 

rendelkezik, illetve melyekben szenved hiányt! Használja a következő táblázatot! 

Családtag Tőkék15 

Meglévők Hiányzók 

   

   

   

   

 

 Az esettanulmánya alapján vegye sorra azt is, hogy az esettel dolgozó szociális munkás és 

esetleg más segítők intervenciói milyen tőkéket közvetítenek a kliens számára!  

A segítők intervencióinak elemzéséhez használja a következő táblázatot! 

Intervenció Tőketartalom 

  

  
 

Nézze meg azt is, hogy összeilleszthetők-e a család tőkehiányai és az intervenciók tőketartalma! 

Hogy átlássa a tőkefajták mibenlétét, működését és jelentőségét a szegény családok életében, vegye 

figyelembe a következő szakirodalom részletet16: 

Empowerment: A családok forrásainak és lehetőségeinek növelése  

Mint már említettem, a gyermekjóléti szociális munka egyik alapaxiómája, hogy a 

sokproblémás családokban a szülők állapotának javítása az elsődleges feladat, hogy képessé 

váljanak az együttműködésre akár a gyermekjóléti szolgálattal, akár az iskolával a 

gyermekeik helyzetének javítása érdekében. Bármennyire közhelyszerű is Maslow 

szükségletpiramisára17 hivatkozni, a piramis kiváló összefoglalás az emberi szükségletek, 

hierarchiájáról, másrészt rámutat, hogy az alacsonyabb szintek fizikai és biztonsági 

szükségleteinek kielégítése az alapja és feltétele annak, hogy az ember a magasabb rendű 

                                                           
15 Pontos megnevezéssel, pl. anyagi tőke: munkajövedelem/családi ellátások/a kertben termelt terményekből piaci 
jövedelem, lakásfelszerelés: hűtőszekrény, spór, stb., kulturális tőke: mezőgazdasági hozzáértés/háztartásvezetési 
készségek pl. varrni tud a gyerekeknek, kivasalja a ruhájukat, tud főzni, stb. 
16 Kozma Judit: Egy kutatás tanulságai az iskolai szociális munka szempontjából. In: Erdős Márta – Talyigás Katalin (szerk.): 
Tudományosság és kutatás a szociális munka gyakorlatában. 2. kötet (megjelenés alatt). 
17 4.2.1. Abraham Maslow szükséglethierarchia-elmélete. In: Dr. Roóz József, Dr. Heidrich Balázs (2013): Vállalati 
gazdaságtan és menedzsment alapjai. Digitális Tankönyvtár. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm/4_2_1_abraha
m_maslow_szukseglethierarchia_elmelete_XVlxSjTG3FzXfuFY.html (2019.08. 18.) 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm/4_2_1_abraham_maslow_szukseglethierarchia_elmelete_XVlxSjTG3FzXfuFY.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm/4_2_1_abraham_maslow_szukseglethierarchia_elmelete_XVlxSjTG3FzXfuFY.html
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igényekkel egyáltalában foglalkozni tudjon. A nyomornak nincs erkölcse.18 Ezért értelmetlen 

például azon felháborodni, hogy a 3. esettanulmányban szereplő Kamilla egy értelmi 

fogyatékos férfival állt össze, és egy olyan idős asszonyt használ ki, aki nem tudja magát 

megvédeni a kizsákmányolás ellen. A nyomorúság körülményei közepette minden kínálkozó 

forrást fel kell használni a túlélés érdekében, akár erkölcsös vagy legális az, akár nem.19 

Mindenképpen ki kell emelnem, hogy a legnehezebb helyzetben lévők esetében (mint 

amilyenek a 3. és 4. esettanulmány szereplői) valódi, életváltoztató segítség csak állami 

felelősségvállalással lehetséges. A megfelelő lakhatáshoz juttatás, tehát a szociális 

lakásépítés jelentheti az első lépést. Ez annyira forrásigényes, hogy még a gazdagabb 

önkormányzatok sem bizonyosan képesek önmaguk megoldani, vagy legalábbis a megfelelő 

léptékben megoldani. A lakáshelyzet megoldása nélkül viszont bármilyen segítő akció csak 

elviselhetőbbé teheti az egyébként elviselhetetlen nyomort és kilátástalanságot, de 

semmiképpen sem vezet a helyzet javulásához. Ettől függetlenül nem lehet alábecsülni a 

szegénység csökkentésének hagyományos forrásait, mint amilyen az étel- és 

ruhaadományok, tüzelő, bútor és mindennapi használati tárgyak, háztartási eszközök, 

tanszerek, játékok gyűjtése és kiosztása. Ezt rendszerint nem az iskolában kell megoldani, a 

gyermekjóléti szolgálatok általában amúgy is teszik, az iskolai szociális munkások feladata 

lehet az együttműködés, mind a gyűjtésben, mind a lehetséges kedvezményezettek 

megnevezésében. Viszont az adománygyűjtésben, a lehetséges adományozók felkutatásában 

az iskolai szociális munkásnak is részt kell vennie, ha használni akarja ezt a forrást. Ugyanis 

nem csak a hétköznapi társas támogató rendszereknek, hanem a szakmai támogató 

rendszereknek is alapelve a kölcsönösség (ma nekem, holnap neked elv.).  

Ebbe a tőkecsoportba tartoznak az olyan források is, mint a családok és gyerekek higiéniás és 

egészségügyi helyzetének javítása. Lehet a gyerekeknek iskolai váltóruhája, és például a 

tornaóra után mosakodási lehetősége, ami – mivel minden gyereknek lehetőség – nem 

okvetlenül megbélyegző. A mosási lehetőséget éppúgy meg lehet szervezni, mint a 

lyukóvölgyi közösségi ház esetében. Az egészségfejlesztő tevékenység iskolapéldái a 

szemészeti és fogászati szűrések, védőoltások.  

A tudástőke többféle lehet. Ahogy fentebb például a 2. esettanulmányban láttuk, nagy érték, 

ha a kliens tudja, miképp kell együttműködni a szociális szolgálatokkal. Például a kliensek 

nagy része pontosan tudja, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy elnyerje a megbecsülésünket 

                                                           
18 Illyés Gyula írja le a Puszták népében, hogy a nincstelen zsellérek csak akkor kezdenek el erkölcsi kérdésekkel foglalkozni, 
amikor a falu végén szert tesznek egy kis házra. Lásd: 
https://www.google.hu/search?source=hp&ei=r6tdXfKtE4TurgSowbeoDg&q=illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&o
q=Illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&gs_l=psy-
ab.1.0.0j0i22i30l9.1269.5436..8622...0.0..1.533.3245.1j15j2j1j0j1......0....1..gws-
wiz.......35i39i19j35i39j0i131j0i10i67j38.qquCTOPwlsM 
19 Lásd erről: Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003, 2.szám, 15-30.o. 

https://www.google.hu/search?source=hp&ei=r6tdXfKtE4TurgSowbeoDg&q=illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&oq=Illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l9.1269.5436..8622...0.0..1.533.3245.1j15j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......35i39i19j35i39j0i131j0i10i67j38.qquCTOPwlsM
https://www.google.hu/search?source=hp&ei=r6tdXfKtE4TurgSowbeoDg&q=illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&oq=Illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l9.1269.5436..8622...0.0..1.533.3245.1j15j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......35i39i19j35i39j0i131j0i10i67j38.qquCTOPwlsM
https://www.google.hu/search?source=hp&ei=r6tdXfKtE4TurgSowbeoDg&q=illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&oq=Illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l9.1269.5436..8622...0.0..1.533.3245.1j15j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......35i39i19j35i39j0i131j0i10i67j38.qquCTOPwlsM
https://www.google.hu/search?source=hp&ei=r6tdXfKtE4TurgSowbeoDg&q=illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&oq=Illy%C3%A9s+puszt%C3%A1k+n%C3%A9pe&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l9.1269.5436..8622...0.0..1.533.3245.1j15j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......35i39i19j35i39j0i131j0i10i67j38.qquCTOPwlsM
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(lásd a 2. esettanulmányt!), ezt akkor is el kell fogadnunk, ha pontosan tudjuk, hogy mondjuk 

azon az udvaron nincs mit rendbe tenni (mint a 4. esettanulmányban bemutatott 

történetben). Viszont a kérdezéssel, hogy mit tanítanak ők a gyerekeknek, rámutatunk, hogy 

lehetnek olyan tudások, amiket maguk a szülők tudnak átadni a gyerekeiknek. Ha 

beszélgetünk a szülőkkel és gyerekekkel a pályaválasztásról, és megkérdezzük, hogy milyen 

tulajdonságokat tartanak fontosnak a gyerekeik esetében, amelyek megalapozhatják a 

pályaválasztásukat, vagy egy magatartási panasz esetében pontos leírást kérünk a szülőtől a 

nehezményezett viselkedési probléma megjelenéséről, akkor tanítjuk a reflexiót és a reflektív 

döntéshozást. A szülők kompetenciájának növelése igen nagy érték a szociális munka 

gyakorlatában. Az informálás, tudásátadás, készségfejlesztés a szociális munka fontos 

eszközei. Iskolai szociális munkásként többféle módon tehetjük ezt, egyéni konzultáció vagy 

szülőcsoport formájában egyaránt.20 

Számításba kell vennünk, hogy a mélyszegénységben élő klienseink nem képesek úgy élni, 

ahogy mi, középosztálybeliek. A középosztálybeli értékek alapján azokat a helyzeteket nem 

lehet túlélni, amelyekkel ők nap, mint nap szembesülnek.21 Viszont rendszerint tudják, hogy a 

szociális munkásokkal létrejövő kapcsolatban a középosztályi elvárásoknak kell megfelelniük, 

hogy együttműködőnek lássák őket. Az együttműködés a legfontosabb eszköze a fenyegető 

következmények elhárításának. A tapasztalt kollégák általában tudják, hogy ez álca, 

képmutatás, illetve manipuláció, de nem tesznek ellene semmit. Ennek oka a belátás. Egyrészt 

a kliensnek ez az egyetlen eszköz áll rendelkezésére a hatalommal rendelkező személyek 

(mint amilyen a szociális munkás) befolyásolására, és rendszerint mi sem tudjuk olyan 

körülményekhez segíteni őt, amelyek között másképp lehetne élni. Másrészt nem egy, hanem 

sok család él hasonló helyzetben az adott területen, és – ahogy a gyermekjóléti szolgálat 

szakembere fentebb elmondta - képtelenség az összes gyereket kiemelni ezekből a 

családokból, így rendszerint meg kell elégednünk a legközvetlenebb életveszély elhárításával. 

Harmadrészt, a jó kapcsolatot a kliensekkel magunk is nagy értéknek tartjuk, mert 

lehetőséget ad a változások elősegítésére, még akkor is, ha a változás nem mindig következik 

be, vagy nagyon lassú. Azt is megbecsüljük, hogy a középosztálybeli értékek hangsúlyozásával 

a szolgáltatásaink igénybevevői a mi jóindulatunkat szeretnék megnyerni. És azt is lássuk meg 

az 5. esettanulmány három női generációja esetében, hogy amikor a feltételek 

megteremtődnek, milyen villámgyorsan elkezdenek a felek racionálisan gondolkodni és 

tervezni, és mennyire figyelembe veszik a legfiatalabb generáció érdekeit! A tapasztalat azt 

mutatja, hogy még a legelesettebb családok esetében is adódhat lehetőség, amit meg lehet 

ragadni. Ilyenek lehetnek a gyerekek ösztöndíja vagy jól megszervezett továbbtanulása. A 

továbbtanulás, főleg, ha más településen történik, komoly előkészületeket és szervezést 

                                                           
20 Pataki Éva és munkatársak: Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2018. 
21Lásd erről: Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003, 2.szám, 15-30.o. 
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igényel. Az összes részletre kiterjedően kell tervezni ahhoz, hogy sikerüljön. Ez is lehet az 

iskolai szociális munkás feladata. A távolabb tanuló fiatalok figyelemmel kísérését viszont a 

gyermekjóléti szolgálatnak kell átadni, ha szeretnénk, hogy ne morzsolódjanak le a fiatalok az 

első nehézségeknél. Tehát az adódó lehetőségek a mi munkánk elősegítői, ahogy azt a 2. 

esettanulmány szereplőjének, Maricának az esetében láttuk. Őt a szociális munkás segítette 

az új lakhely kiválasztásában, megszerzésében. Ebben a történetben az is érdekes, hogy 

Marica intézetben nevelkedett. Úgy tűnik, jó nevelői voltak, akikben megtanult megbízni, és 

ez segíti máig is abban, hogy rendeltetésszerűen tudja használni a segítő forrásokat.  

A tudástőke növelésének legismertebb formája a szülők iskolája és a tanoda. Ezekről itt nem 

beszélek részletesen, hiszen jólismertek. 

A mélyszegénységben élő családoknak általában nincs támogató hálójuk, más szóval 

nélkülözik a kapcsolati tőkét. A helyi közösségben súlyos probléma a szolidaritás hiánya, még 

a családi, baráti, szomszédsági, baráti (ún. „összetartó” és „összekötő”22) kötelékekben is. A 

vidéki településeken hagyományosan létezett a szoros családi támogató kapcsolatok mellett 

a szomszédsági támogató rendszer23, ami jövedelemforrás volt a falu szűkölködőinek. A 

háztartási segítségért legtöbbször nem pénzt kaptak a helyi közösség szegényei, hanem 

élelmiszert vagy más fogyasztási cikkeket, szolgáltatásokat. Ilyen példákat is láttam a kutatás 

során, és ennek lehetőségét a családsegítő kollégák is említették, de úgy tűnik, fogyóban van 

a bizalom, ami az ilyesféle segítség alapja. Ennek több oka van meglátásom szerint. Egyrészt 

a Dankó Pista utcák lakói a szegény településeken mind betelepülők, nem integrálódtak a 

helyi társadalom szövedékébe, a helyi munkamegosztásba és szívességi hálózatokba. 

Másrészt a nagyon szegények körében gyakori a piti bűnelkövetés, amitől félnek a falusi 

szomszédok. Továbbá a szegények egyik túlélési módja a kölcsönkérés, ami a hó végi (vagy hó 

                                                           
22 Lásd: Messing Vera, Molnár Emilia: Bezáródó kapcsolati hálók: szegény roma háztartások kapcsolati jellemzői. Esély, 

2011. 5. szám, 47-74.o. „A „bonding” (összetartó) kapcsolatok a bizalmon, reciprocitáson, szolidaritáson alapulnak, 

társadalmilag homogének és meglehetősen zártak. Ez a fogalom nagyrészt megfelel Granovetter (1973) ’erős kötések’ 

kategóriájának. A társadalmi előrelépést és a mobilitást ezzel szemben más társadalmi csoportokhoz vezető kapcsolatok 

segítik: ezek az ’összekötő’ (bridging) és az ’összekapcsoló’ (linking) kötések melyek nagyrészt megfeleltethetőek a 

Granovetteri ’gyenge kötések’ kategóriájának. A ’összekötő’ kapcsolatok társadalmi csoportokon átnyúlhatnak, és elsősorban 

a távolabbi barátokhoz, ismerősökhöz, kollegákhoz főző kötelékeket jelentik. Az ilyen kapcsolatok révén egy csoport tagjai 

hozzáférhetnek más csoportok forrásaihoz, így, még ha nem is deklaráltan, de fontos funkciójuk az egyén boldogulásának, 

mobilitásának támogatása. Az ’összekapcsoló’ (linking) kapcsolat a civil szervezetekhez, az intézményekhez, a hatalommal 

rendelkezőkhöz illetve más, hierarchikusan elkülönülő társadalmi egységekhez kötő kapcsolatokat jelöli. A különböző típusú 

kapcsolatok eltérő funkcióval bírnak. Az ’összetartó’ kapcsolatok – a családban, szűk baráti körben vagy szomszédságban – 

elsősorban a biztonsági háló szerepét töltik be. A ’összekötő’ kapcsolatok, melyek a különböző kapcsolathálók közötti 

átjárást teszik lehetővé, a lehetőségek, a társadalmi mobilitás fenntartását segítik, míg az ’összekapcsoló’ kötések az egyén és 

az intézmények és egyéb rendszerszerű képződmények közötti átjárást és az ebből adódó előnyöket táplálják. A különböző 

típusú kapcsolatok egyben eltérő támogatási formákat jelentenek, így érthető, hogy a köztük lévő egyensúly is lényeges az 

egyén kapcsolati hálója szempontjából. 
23 Lásd ezzel kapcsolatban részletesen: Kozma Judit és mts.: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások. 

Lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek javítására a helyi társadalmakban. Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004, 71-77.o. 
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közepi) pénzszűkének lehetséges orvoslása, és ha valaki egyszer adott, ki van téve a 

folyamatos kérencsélésnek. A szolidaritás a sorstársak között, és még a családokon belül is 

nagyon korlátozott, mivel a kölcsönös támogató hálózatok alapelve a „ma nekem, holnap 

neked”, és akinek nincs mit adnia, az nem is számíthat támogatásra másoktól. Az ilyesfajta 

támogató hálózatok felépítéséhez közvetítők kellenek, akik közvetítenek, szabályokat 

állítanak fel, és megvédik az adakozókat a kizsákmányolástól, illetve biztosítják az 

ellenszolgáltatást, a kölcsönösséget. Ennek szervezése sem lehet egyedül az iskolai szociális 

munkás feladata, de a gyermekjóléti szolgálattal együttműködésben felépíthetnek ilyen 

hálózatot. A szociális munkásoknak így lehetőségük van a forrásfejlesztés mellett a 

forrásfelhasználás módjait is befolyásolni. Csak azoknak van lehetősége megfelelően és nem 

túlhasználni a segítő forrásokat, akik több forrásra támaszkodhatnak.  

A sorsközösségben élők önsegítő hálózatainak igen nagy a jelentősége a szegény családok 

esetében. Ilyen csoport az azonos iskolába járó gyerekek szüleinek csoportja. A közös 

rendezvények segíthetik elő a kapcsolatok kialakítását.  

Az iskolai szociális munkással szövődő kapcsolat maga is rendkívül fontos lehet a szolgáltatás 

igénybevevői számára. Hiszen ez a kapcsolat az ún. „összekapcsoló” kötések közé tartozik, 

azaz az intézményi forrásokhoz köti a klienst, olyan forrásokhoz, amelyeknek igen nagy értéke 

van a szolgáltatások igénybevevői számára.24 A szegénységben élő családok közül azok 

tudnak a gyermekeik számára jobb iskolai karriert lehetővé tenni, akik rendelkeznek forrás-

felhasználási készségekkel, képesek az élet kihívásaival úgy megbirkózni, hogy ebben 

felhasználják a számukra elérhető kapcsolati tőkét: a hivatalos és nem hivatalos támogató 

rendszereket. Tudnak bánni ezekkel a rendszerekkel, és eleget tudnak tenni ezek elvárásainak. 

Az ár – ahogy fentebb láttuk – a nagyon konzervatív értékrend hangsúlyozása és 

demonstrációja. Ez viszont igen ellentmondásos módszer.  

A szegénység, a folyamatos szűkölködés miatt a fiatalok minél előbb szeretnének 

megszabadulni a családtól, és mivel a szerelem a kamaszkor normális jelensége, ami kifelé 

vezet a születési családból, előfordulhat, hogy a fiatalok a gyermekvállalással szabadulnak ki 

a szülői gyámkodásból, ezzel érik el a felnőtt státuszt. Ezt elősegíti a jó forrás-felhasználási 

készségekkel élő családok esetében, hogy a nagyon konzervatív értékrend hangsúlyozása és 

demonstrációja nem engedi meg a fiatalok szerelmi kísérleteinek racionális, megengedő és 

kockázatcsökkentő kezelését. A tiltás viszont nem akadályozza meg a kamaszokat abban, 

hogy elkezdjék szerelmi életüket. A fiatalon élettársi kapcsolatba lépő és gyermeket vállaló 

fiatalok életéből így viszont kimarad az ifjúkor, a próbálkozások, az identitás és belső életterv 

                                                           
24 Lásd Messing Vera, Molnár Emilia: Bezáródó kapcsolati hálók: szegény roma háztartások kapcsolati jellemzői. Esély, 2011. 
5. szám, 47-74.o. 
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szabad kialakításának szakasza25, és a gyermekvállalással kényszerűen az előző nemzedék 

életalakítási mintáját követik, pont azét a nemzedékét, amelyről a pubertásban le kellene 

válniuk. Ezt a problémát tovább súlyosbítja, ha az iskolában a teljesítőképességük és 

lehetőségeik megtapasztalása helyett a kudarcot26 élték meg. Ez rávilágít az iskola rendkívüli 

felelősségére a szegény családok gyermekeinek jobb élethez segítésében.  

Az is érdekes itt, hogy a vizsgált családokban a családi ügyek intézése elsősorban a nők 

feladata volt27, míg a férfiak – legalábbis az elképzelések szintjén – a munka világával álltak 

intenzív kapcsolatban. Ha a pár férfi tagja ebben sikertelen, mint fentebb Andrea esetében 

láttuk, előbb-utóbb felbomlik a kapcsolat. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális 

munkásoknak sokkal intenzívebben kellene foglalkozniuk a lányokkal. Ez a kérdés már átvezet 

az iskolák működésébe történő beavatkozások lehetőségeihez, ugyanis az ilyen problémák 

kezeléséhez elsősorban csoportmódszereket használnak a szociális munkások. 

Készségfejlesztés 
A készségek közül, amelyeket klienseinknek is taníthatunk már többet láttak a tankönyvben. Ezek 

elsősorban a hatékony kommunikáció témakörébe tartoznak. Tanulmányai során további 

készségeket is meg fog tanulni, melyeknek megtanításával adott esetben segítheti klienseit is.  Nézze 

meg még egyszer az esettanulmányát, és ellenőrizze, hogy a meglévő és hiányzó tőkefajták közé 

beírta-e a kliens meglévő és hiányzó készségeit!  

10. tanulási feladat: Készségek és készségfejlesztés a tanácsadásban 
A dián felsoroltam a hatékony kommunikáción kívül három készséget, az önérvényesítést 

(asszertivitás), konfliktuskezelést és a stresszmenedzsmentet. Keressen ezekhez az interneten rövid 

meghatározást! 

  

                                                           
25 Lásd ezzel kapcsolatban: E. Erikson (1980): Pszichoszociális személyiségelmélet: az emberi fejlődés nyolc szakasza. In: dr. 
Szakács Ferenc és dr. Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény III. Elméleti irányzatok. 
Tankönyvkiadó, 169 és kk. o. 
26 Erikson, id. mű, 167. és kk. o. 
27 A mélyszegény családokban élő nők helyzetéről lásd részletesen: Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben. Személyes 
életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban. Szocio-téka, L’Harmattan Kiadó és a 
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, 2012. 
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8. Értékelés és lezárás 

 

A jól felépített segítő kapcsolatnak van eleje, közepe és vége. A rendben lezáruló segítő kapcsolat a 

területi szolgáltatások esetén rendszerint nem akkor zárul le, amikor a kliensnek már nincsenek 

problémái. Vannak szolgáltatások, amelyek valóban a kliens haláláig tartanak, ilyenek a bentlakásos 

intézmények egy része és ilyen lehet a házi gondozás/ápolás. A családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás nem ilyen. A segítő kapcsolat ezek eseteiben akkor ér véget, amikor a segítő folyamat 

célt ér, azaz a kliens megtanulta a problémáit önállóan megoldani, és nincs többé szüksége ehhez a 

segítőre. A jól meghatározott célok és a haladás követése formát ad a segítő kapcsolatnak, és jelzi 

segítő kapcsolat végének közeledését.  

A célok elérését rendszerint ünnepelni szoktuk. Áttekintjük a segítő kapcsolatot, megállapítjuk a 

hozadékokat, igyekszünk megerősíteni az elért eredményeket, például azzal, hogy megbeszéljük, 

miképp lehet a tanultakat más, aktuális helyzetekben alkalmazni, majd elköszönünk, és elmondjuk, 

hogy szükség esetén természetesen ismét rendelkezésre állunk. A jó segítő kapcsolatot a kliens 

rendszerint barátságnak éli meg, és sajnálja a kapcsolat megszakadását. Ezért az intézmények egy 

részében létrehoztak baráti kört, a volt klienseket megkérik mások segítésére önkéntesként. Az 

utóbbi a segített segítővé válásának perspektíváját nyújtja, ami maga is motiváló lehetőség. Ha ilyen 

nincs, megkérjük a klienst, hogy nézzen be később a szolgálathoz, tudassa velünk, hogy van, jól 

mennek-e a dolgok. A szolgálatok egy része értékelést is kér, ennek tartalmát a dián láthatják. 

Vannak esetek, amikor más okokból szakad meg a segítő kapcsolat. Ha a szociális munkás távozik a 

munkahelyről, akkor ő adja át a klienst az utódjának egy hármas találkozás keretében, amit az előző 

beszélgetésen előkészít. Ha a kliens elköltözik, esetleg át kell adnunk az ügyét a következő lakhely 



 

 

„DUAL DRIVE UNIVERSITY” A MISKOLCI EGYETEM DUÁLIS ÉS 

KOOPERATÍV FELSŐKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSEINEK FEJLESZTÉSE ADATBEKÉRŐ SZERZŐDÉSEK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00002 

 

 

68 
 

szerinti szolgálatnak. Elfordulhat az is, hogy a kliens szó nélkül elmarad, ez esetben igyekszünk 

megtudni, hogy mi történt. A gyermekjóléti esetek egy részében ez előírás is.  

Esetmenedzsmentre akkor van szükség, ha vannak még maradványproblémák, amelyeknek 

megoldásához más szolgáltatások szükségesek. Az esetmenedzsmentről a következő fejezetben 

fogok részletesen írni. 

Vannak olyan esetek is, amikor a segítségért fordulónak csak egy ülésre van szüksége ahhoz, hogy 

sikerrel megoldja a problémáját. Ilyen volt a fent már idézett Brigitta esete, akinek egy ülés elég volt 

ahhoz, hogy tovább lépjen, megváltoztasson egy téves előfeltevést (úgysem fognak segíteni, mert 

zűrös nőnek fognak tartani), és segítséget kérjen a családtagjaitól a súlyos helyzet megoldása 

érdekében. Az egyébként pszichésen egészséges egyének, akik csak egy elakadás miatt nem tudnak 

túljutni a nehézségeiken, és bejönnek a szolgálathoz beszélgetni, rendeltetésszerűen használnak 

minket, és a legsikeresebb eseteink. 

Egy tanácsadási technika: A behaviorista szociális munka 
 

David Howe: A behaviorista szociális munka  
In: Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka 

elmélete és gyakorlata, 2. kötet, több kiadás. 

 

Kérdések a feldolgozáshoz 

• Milyen szakmai problémák megoldása érdekében alkalmazták először a behaviorista 

(viselkedésmódosító) módszert a szociális munkások? 

• Mi jellemzi a behaviorista módszert? 

• Mi a válaszoló (reszpondens) kondicionálás, és milyen problémák megoldásában lehet 

használni a szociális munkában? 

• Mi a műveleti (operáns vagy instrumentális) kondicionálás, és milyen problémák 

megoldásában lehet használni a szociális munkában? 

• Modellkövetés (szociális tanulás) és a felhasználása a szociális munkában. 

• Milyen eljárásokkal dolgozik a behaviorista szociális munkás?  (a viselkedési program, ABC-

analízis, a viselkedés elemzése és megváltoztatása) 
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Az esetkezelés egy sajátos esete: A mélyszegénységben élő kliensekkel folytatott 

munka 
Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003. 2. sz. 15-30.o. 

 
Kérdések a feldolgozáshoz: 

• Vannak-e a szegénységnek pszichológiai okai? 
• Mit jelent szegénynek lenni? 
• Milyen elméleteket használhatunk fel a kiilleszkedés/kirekesztettség helyzetében élő 

emberek esetében tapasztalt jelenségek értelmezéséhez? 
• Hogyan változik meg a kiilleszkedés folyamatában a helyzet elszenvedője, hogy képes legyen 

alkalmazkodni a kirekesztettség szélsőséges tapasztalataihoz? 
• Milyen túlélési stratégiákat alkalmaznak a folyamatosan a kiilleszkedési zónában élő egyének 

és családok? (Miképp lehet élni bármiféle társadalmilag elfogadott „tőke” nélkül?)  
• Milyen elvek alapján dolgoznak a szociális munkások a szegénységben élő kliensek 

segítésében? 
 

 

Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai 

Jelen előadás arra a kérdésre keres választ, hogy miképp hat a szegénység a nyomorúságtól sújtott 

emberekre pszichológiai szempontból. Számunkra, szociális munkások számára ez nem elméleti, 

hanem nagyon is gyakorlati kérdés, hiszen az ilyesfajta pszichológiai vonatkozások határozzák meg a 

szociális munkás és szegénységben élő kliense között létrejövő segítő kapcsolat sajátosságait. Sőt, a 

szociális munkások számára nemcsak a kliensekkel, hanem a környezettel kapcsolatban is problémát 

jelentenek a szegénység pszichés hatásai, hiszen ezek meghatározzák a szegények és környezetük 

közötti viszonyt is. A jelen előadásban tehát a szegényekkel folytatott szociális munka tipikus 

kapcsolati jelenségeit vizsgálom, azt igyekszem kideríteni, hogy ezek – a számunkra és a tágabb 

környezet szereplői számára gyakran erősen problematikus viselkedési sajátosságok – miképp 

függnek össze a szegénységgel, kirekesztettséggel.  

 Előre kell bocsátanom viszont, hogy nem a szegénység pszichológiai okait keresem. Felettébb 

elavult, sőt előítéletes nézeteket terjesztenék, ha ezt tenném. A modern szociális munka már 

legalább fél évszázada meghaladta a szegénység pszichopatológiai szemléletét, mely az áldozatok 

vádlásához vezetett. Világosan kell látnunk, hogy a szegénység társadalmi tény, társadalmi 

összefüggésekből következik. Semmiféle pszichopatológiai jelenség nem vezet okvetlenül 

szegénységhez. Még akkor is így van ez, ha a kukázó hajléktalanok jórésze pszichiátriai beteg. Még 

akkor sem gondolhatjuk, hogy aki szegény, az maga tehet róla, ha valóban ismerünk olyan 

embereket, akik visszautasítják a segítséget, és inkább élnek a szélsőséges nyomorban, semmint hogy 
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felhasználnák a szociális gondoskodás által nyújtott lehetőségeket. Ez utóbbiak nagyon kevesen 

vannak, és esetükben is elég nehéz eldönteni, hogy nem a segítő valamiféle “ügyetlensége”, hozzá 

nem értő viselkedése teszi-e lehetetlenné a megfelelő segítő kapcsolat kialakulását. Tehát, ha vannak 

is olyanok, akik maguk választják a nyomort, ezek a szabályt erősítő kivételeknek tekintendők, 

semmint magának a szabálynak. 

 De azt a látszatot is el szeretném kerülni, hogy a szociális szolgálatok minden esetben tudnák 

a megoldást azokra a szélsőséges helyzetekre, melyeket a nyomor teremt. Vagy elégségesek 

volnának azok az eszközök, melyek rendelkezésükre állnak, hogy legrászorultabb klienseiket 

kivezessék a nyomorúságból. Azok az esetek, melyeknek alapján az előadás téziseit megfogalmaztam, 

túlnyomórészt a szociális munkások legreménytelenebb ügyei közé tartoznak. A szegénység – mint 

tudjuk – nemcsak az anyagi javak hiányát jelenti. Kirívóan egyenlőtlen a hozzájutási lehetőség 

társadalmunkban nemcsak a jó, vagy legalábbis elfogadható lakáshoz, a megfelelő étrendhez és 

ruházkodáshoz, hanem a megfelelő támogatórendszerhez, a veszélyektől mentes, vagy legalábbis 

nem túl veszélyes fizikai és társas környezethez, a diszkriminációtól mentes intézményekhez, a 

forrásokhoz való hozzájutást és a civilizált életvitelt lehetővé tevő tudáshoz, és így tovább. Nagyon 

“polgárbarát” szociálpolitika kellene ahhoz, hogy elmondhassuk: a szociális munkások legalább 

megközelítőleg képesek minden rászorulót ahhoz a bizonyos “kielégítő egyensúlyi helyzethez” 

hozzásegíteni. Józanul mindig csak “kielégítő egyensúlyi helyzeteket” igyekszünk elérni, nem 

“optimális” vagy “jó” helyzeteket. Jelen feltételeink között pedig a kielégítő egyensúlyi helyzetek csak 

a veszélyeztetettség minimalizálását, de nem a stabil biztonságot jelentik. 

Azt a végkövetkeztetést is szeretném elkerülni, hogy mindenről a szívtelen társadalom tehet. A 

szociális munkások természetesen elkötelezetten vallják a “segíts magadon, az Isten is megsegít” 

elvet, sőt a “segítsetek magatokon” elvét is. Sokat tanultunk az utóbbi időkben a kirekesztettséget 

elszenvedők önszerveződő közösségeitől. Ezért került a szociális munka gyakorlatát megújító 

legutóbbi törekvések középpontjába a társadalom minőségének és az állampolgárok jogainak 

kérdése. A társadalom minősége azon múlik, hogy mennyire növelhető a társadalom integráltásága, 

azaz mennyire csökkenthető az a kirekesztettség, melyet a társadalom tagjainak bizonyos csoportjai 

állampolgári minőségükben megélnek. Azaz mennyire növelhető ezen csoportok jogérvényesítő 

esélye. Ezek a kérdések pedig mindig csoportokról szólnak, nem atomizált egyénekről. Az egyénekről 

a csoportokra és közösségekre tett hangsúly28 viszont megváltoztatja a szociális munka módszertani 

repertoárjának összetevői közötti viszonyt. Ez azt jelenti, hogy a pszichológiai módszerek háttérbe 

szorulnak a csoportos és közösségi módszerek mellett. Bár az is természetes, hogy a pszichológiai 

módszerek továbbra is integráns részét képezik a szociális munka bevatakozási repertoárjának, és a 

                                                           
28 Lásd ezzel kapcsolatban például: Dominelli, Lena: Antioppressive  Practice in Context. In: Adams, Robert – 

Dominelli, Lena – Payne, Malcolm (szerk.): Social Work – Themes, Issues and Critical Debates. London, 1998, 

Macmillan, 3-22.o.; Braye, Suzy – Preston-Shoot, Michael: Empowering Practice in Social Care. Buckingham – 

Philadelphia, 1995. Open University Press; Hegyesi Gábor - Kozma Judit: Szociális munka – áttekintés. In: 

Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, 2002, Szociális Szakmai Szövetség, 3-20.o. 
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csoportos illetve közösségi módszereknek is vannak rendkívül fontos pszichológiai hatásai, melyeket 

nem hagyhatunk figyelmen kívül a segítő folyamat megtervezésekor. De tény, hogy a modern 

szociális munkában kevesebbet kiáltunk pszichológusok után, ahogy a pszichoterápiás módszereket is 

kevésbé használjuk, mint korábban. 

 Mindezek után az előadás mondanivalóját három csomópont köré szerveztem. Az első 

részben a kiilleszkedés és kirekesztettség helyzetében élő emberek esetében tapasztalt jelenségek 

értelmezéséhez felhasznált szakirodalmi fogódzókat ismertetem, a másodikban azt írom le, hogy a 

kiilleszkedés folyamatában29 hogyan változik meg e folyamat elszenvedője, hogy olyan pszichés 

felépítést hozzon létre, mely hatékonyan segíti a kiilleszkedés jelentette szélsőséges helyzethez való 

alkalmazkodást. A harmadik rész a folyamatosan a kiilleszkedési zónában élő családok és egyének 

túlélési stratégiáit tárgyalja, és ezek hatását gyermekeikre. Ez a rész arról szól, hogy miképp lehet élni 

bármiféle társadalmilag elfogadott “tőke”30 nélkül. A dolgozat záró részében arról fogok írni, hogy 

milyen elvek alapján dolgozik a modern szociális munka a szegénysorsú kliensek segítésében.  

 

Szakirodalmi fogódzók 

Mivel a szegénység problémáját elsősorban a társadalmi integráció zavarának tekintem, az előadás 

során a tartós szegénység kapcsán kiilleszkedésről, a kiilleszkedési zónában élő egyénekről és 

családokról beszélek, szemben a többségi társadalom beilleszkedett népességével. Ezek a Robert 

Castel által kidolgozott elméleti keret31 kifejezései. A társadalmi integráció értelmezésében Castel az 

integráció és a kirekesztés folyamatszerűségét hangsúlyozza. A “társadalmi hovatartozás” három 

dimenzióját határozza meg: a munkát, a kapcsolati hálót (közösségi beágyazottságot), és ezzel szoros 

összefüggésben a kultúrát. A társadalmi integráció szempontjából három zónát különböztet meg: az 

integrációs zónát, amelyben az egyéneknek, csoportoknak és közösségeknek mind közösségi 

kapcsolataik, mind a munka szervezetében elfoglalt helyük biztos; a sebezhetőségi zónát, melybe 

azok tartoznak, akik a beilleszkedésnek egyik vagy mindkét tengelyén bizonytalan helyzetben vannak; 

illetve a kiilleszkedési zónát, melybe azok tartoznak, akik munkanélküliek és kapcsolatnélküliek is 

egyben.  

Mivel mindennap a gyakorlat során felmerült problémákat igyekszem értelmezni, a fenomenológiai 

vizsgálat szabályai szerint járok el, azaz sok eset megfigyelése alapján, szakirodalmi leírások és 

ismeretek felhasználásával igyekszem magyarázni azon jelenségeket, melyeket a kiilleszkedési 

zónában élő kliensekkel dolgozó (főleg gyermekvédelmi és hajléktalangondozó) szociális munkások 

                                                           
29 Castel, Robert: A nélkülözéstől a kivetettségig - a “kiilleszkedés pokoljárása. Esély, 1993, 3. sz., 3-23. o. 

30 Bourdieu tőke-fogalmát használom, lásd: Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. 

Budapest, 1978, Gondolat K. 
31 Castel, id. mű. 
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elbeszéléseiből ismertem meg. A problémát az általuk elmondott esetekben az jelentette, hogy a 

kiilleszkedési zónában élők olyan életmód- és viselkedési mintákat mutatnak, melyek idegenek a 

beilleszkedettekétől. Ilyenek az átlagosnál nagyobb családnagyság, az atipikus családi struktúra, a 

családi kapcsolatok labilitása, a sodródó és élősködő életvitel, az alkoholizmus, az agresszív és 

deviáns viselkedés, melyhez rendszerint társulnak azok a nevelési sajátosságok, melyeket a szociális 

munkában a gyermekek veszélyeztetéseként értékelünk.32 Ezekhez még hozzátehetjük a segítőket 

leginkább zavaró kapcsolati sajátosságokat, mint amilyenek az előrelátás és a felelősségvállalás 

hiánya, a szociális szolgálatok manipulációja, a rendszeresen ismétlődő krízis szcéna33, a segítő 

félrevezetése és megfélemlítése, a megállapodások be nem tartása, valamint a játszmák. Ezeket az 

életmód- és viselkedési mintákat tekinthetjük irracionálisnak, de ezzel még nem találtunk 

magyarázatot arra, hogy miért is alakulnak ki sok hasonló helyzetű ember esetében, és így nem 

találhatunk megfelelő eszközöket sem a beavatkozásra.  

Szociális munkásként meggyőződésem, hogy ha a pszichológiai jelenségekre utaló viselkedéseket az 

egyén és környezete közötti kölcsönhatás dinamikájának kontextusában vizsgáljuk, akkor azok 

általában hatékony megbirkózási/túlélési stratégiának bizonyulnak, azaz megfelelő alkalmazkodást 

jelentenek azokban a sajátos élethelyzetekben, amikben az emberek – jelen esetben a társadalmi 

integráció kötelékeiből való kihullás következtében – találják magukat.. A vizsgálat során tehát 

axiómaként kezelem, hogy a kirekesztődés szélsőséges helyzet, mely hatással van a személyiségre, és 

ezen keresztül sajátos viselkedésekhez, azaz megbirkózási stratégiákhoz vezet.  Ezt a szempontot 

azért is fontosnak tartom, mert a hétköznapi szemlélet mindig a végeredmények felöl vizsgál, és a 

hétköznapok szereplői hajlamosak belső okokat keresni ott, ahol a tüzetesebb vizsgálat során kiderül, 

hogy a körülmények hatásáról van szó. Sok, a szegényekkel kapcsolatos előítélet gyökerezik a 

                                                           
32 Kerezsi Klára: A gyermek mint a családi erőszak áldozata. In: Szilvási Léna szerk.: Gyermek – Család – Társadalom. 

Szociális munka gyermekes családokkal. Budapest, 1996, A szociális szakképzés könyvtára. Hilscher Rezső 

Szociálpolitikai Egyesület és az ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszéke, 56-77.o. 

33 Krízis-szcénának nevezem azokat a helyzeteket, amikor a kliens rendszeresen úgy jelenik meg a szolgálatnál, 

hogy hangosan és agressziven kinyilvánítja saját tehetetlenségét élete problémáinak megoldásában, megfélemlíti 

és megzsarolja a szociális munkásokat, például öngyilkosággal és/vagy a gyerekeinek megölésével, elhagyásával 

fenyegetőzik, ha nem kap azonnal és mindenki előtt segítséget, és/vagy hangosan tudatja, hogy minden 

katasztrófáért a szociális munkások felelnek, mert nem végzik el a munkájukat, nem segítenek neki, és így 

tovább. A valódi krízistől ezeket a helyzeteket az különíti el, hogy nem egyszer és nem kétszer fordulnak 

ugyanabban az esetben elő. Nincs olyan krízis, ami minden hónapban ugyanakkor tör ki. Itt rögzült viselkedési 

mintáról van szó általában valóban nagyon nehéz helyzetű kliensek esetében, akik csak így képesek segítő 

akciókra bírni a szociális munkásokat. Azok ugyanis rendszerint gyorsan, valamilyen átmeneti segítséget nyújtva 

“lerázzák” a klienst, és nem teszik fel nagyon komolyan a kérdést maguknak és a kliensnek, hogy miképp is 

lehetne elkerülni az ilyen események további megismétlődését. Nagy valószínűséggel azért nem teszik ezt, mert 

maguk is kilátástalannak ítélik a helyzetet. A segítők gyakran azzal sem vetnek számot, hogy például egy anya 

nagyon komoly veszélynek teszi ki kiskorú gyermekeit azzal, hogy ezt az akciót minden hónapban egyszer  

véghezviszi a kicsik szeme láttára 
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tendenciózus oktulajdonítás jelenségében.34 De a hibás oktulajdonítás vezethet a gyakorlatban a 

hibás módszerek megválasztásához is. Ezért élik meg gyakran a szegény sorsú kliensek a szociális 

munkások velük kapcsolatos tevékenységét tehetetlen nyüglődésnek, vagy afféle “lelkizésnek”, 

aminek nem sok eredménye van. Ha viszont érvényesíteni akarjuk az egyének, csoportok és 

környezetük közötti viszony vizsgálatán alapuló szociális magyarázatot klienseink helyzetének 

feltárásában, akkor gyakran a társadalmi környezet nemtetszésével találkozunk. A nagyon nehéz 

sorsú, marginális helyzetben élő emberek viselkedését, ugyanis a társadalmi közvélekedés gyakran 

„deviánsnak”, „immorálisnak”, „irracionálisnak”, „taszítónak” minősíti. Az áldozatot vádolni, pedig 

sokkal egyszerűbb, mint azzal a gyakran megoldhatatlannak látszó feladattal szembenézni, hogy 

milyen áldozatok lennének szükségesek a többség részéről, hogy javuljanak a kisebbségben élők 

életesélyei. 

A tömegesség miatt tehát fel kell tételeznünk, hogy szegények között tapasztalt, és a többség által 

elítélt viselkedések csak a beilleszkedett életforma szempontjából tűnnek irracionálisnak, egyébként 

hatékony alkalmazkodást jelentenek egy sajátos, a megszokottól eltérő helyzethez. Ehhez a 

megállapításhoz elméleti alapot is találunk például Bruno Bettelheimnél35, aki a koncentrációs 

táborok lakóinak viselkedését vizsgálta, és elemzésével bebizonyította, hogy abnormális 

helyzetekben az abnormális viselkedés jelent csak hatékony alkalmazkodást (némi fekete humorral 

mondhatnánk, hogy abnormális helyzetekben az abnormális viselkedés a normális). Az elemzés során 

tehát azt fogom vizsgálni, hogy a beilleszkedett életforma szempontjából irracionálisnak és /vagy 

deviánsnak értékelt viselkedés hogyan szolgálja a kiilleszkedett életformában a hatékony 

alkalmazkodást.  

A problémák vonatkozásában megvilágító információkat nyerhetünk, ha a problémahordozók 

különböző csoportjait elkülönítve vizsgáljuk. A fent leírt problémás viselkedéseket egyként 

megtaláljuk olyan családoknál vagy társadalmi csoportoknál, melyek mindig is a társadalom 

perifériáján éltek, és olyan egyéneknél illetve csoportoknál is, akik nem egész életükben alkalmazták 

ezeket, hanem csak egy bizonyos (krízis-) helyzetbe kerülés után vették fel ezeket a viselkedési 

repertoárjukba. Ilyenek például a hajléktalanok. Esetükben azt a változást követhetjük nyomon, mely 

a beilleszkedett életből a kiilleszkedési zónába süllyedés során bekövetkezik. 

Több tanulmány foglalkozik a hajléktalanok élettörténetével, illetve ennek az élettörténetnek a 

tipikus momentumaival36, de nem érintik azt a kérdést, hogy milyen átalakuláson megy keresztül az 

                                                           
34 Lásd ezzel kapcsolatban: Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, 1989, Gondolat 

Kiadó, 102.o. 
35 Bruno Bettelheim: A végső határ. Budapest, 1988, Európa K., 5-98.o. 
36 Lásd: Ágostonné Alpár Vera: Törési és kitörési pontok keresése hajléktalanoknál. Esély, 1998, 4.sz., 75-85.o.; Breitner 

Péter: A hajléktalanná válás lépcsõfokai. Esély, 1999, 1.sz., 84-108.o.; Castel id. mű.  



 

 

„DUAL DRIVE UNIVERSITY” A MISKOLCI EGYETEM DUÁLIS ÉS 

KOOPERATÍV FELSŐKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSEINEK FEJLESZTÉSE ADATBEKÉRŐ SZERZŐDÉSEK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00002 

 

 

89 
 

ember a kiilleszkedés stációin túljutva, más szóval, milyen módon kell megváltoznia ahhoz, hogy 

sikerrel megbirkózzon azokkal a helyzetekkel, melyekkel szembekerül a kiilleszkedés folyamatában és 

végpontján. Ezek a helyzetek gyökeresen különböznek mindattól, amit a beilleszkedett életformában 

élők tapasztalnak. A kiilleszkedési folyamat vizsgálata kulcsot jelenthet a folyamatosan a 

kiilleszkedési zónában élő kliensek viselkedésének megértéséhez is. 37   

A kiilleszkedési folyamat során történtek megértéséhez felhasználhatjuk a deviáns karrier fogalmát, 

mely az élet során kialakult identitásváltozás magyarázatára született. Eszerint feltételezhetjük, hogy 

a hajléktalanná válás folyamatában is másodlagos szocializáció megy végbe, melynek során olyan új 

személyiségvonások alakulnak ki, olyan új tudásokat, készségeket sajátít el az ember, melyek segítik 

az új helyzethez való sikeres alkalmazkodást. Ezt a jelenséget “kiilleszkedési karriernek” neveztem el.  

A másik fogalom, melyet az értelmezésben felhasználtam, a túlélés. Ezt a fogalmat az angolszász 

szakirodalom használja előszeretettel. Azért foglaltam bele a jelenség értelmezésébe, mert igen 

kifejezően beszél arról, hogy miért is kell a folyamat áldozatának okvetlenül változnia – hogy ugyanis 

túléljen olyan helyzeteket, melyek korábbi (beilleszkedett) életformájától alapvetően idegenek. 

A veszélyeztetett családok gyermekei az elsődleges szocializáció folyamatában sajátítják el azokat az 

életstratégiákat, melyek lehetővé teszik a túlélést a kiilleszkedési zónában. Ezek a gyermekek tehát 

azért válnak veszélyeztetetté, mert arra szocializálódnak, hogy miképp lehet túlélni úgy, hogy 

hiányoznak mindazok a források és feltételek, melyek a beilleszkedett életformát lehetővé teszik. 

Erre az összefüggésre is rá kell mutatni, mert egyébként elkerülhetetlen a szociális szolgálatok 

punitív, az áldozatokat büntető intervenciója. 

A szélsőséges bizonytalansággal való megbirkózás lehetőségei, azaz a kiilleszkedési folyamat 

hatása az elszenvedőre 

Az elméleti alapvetés után nézzük meg, hogy a szakemberek tapasztalatai és a szakirodalom alapján 

mit tudunk a kiilleszkedési folyamatról. A hajléktalanok többsége esetében a “munka-nélkül-lét 

együtt jár a szociális elszigetelődéssel”38. A szociális munkások mindennapi tapasztalatai alapján 

megállapítható, hogy a hajléktalanok történetében általában felfedezhető egy olyan pont, amikor 

“beindul a kiilleszkedési karrier”. Ez a kezdőpont általában a munkahely elvesztése. A munkanélkülivé 

válás és a sikertelen munkahelykeresési próbálkozások súlyos stresszt jelentenek, mely megterheli a 

kapcsolati hálót is. A környezet nem képes támaszt nyújtani, vagy legalábbis csak időlegesen képes 

erre. A stressz szorongást kelt, amit mindenképpen csökkenteni kell. A stresszt csökkentő 

mindennapi technikák (dependencia, stresszt csökkentő szerek - pl. alkohol, a szorongás keltette 

                                                           
37 Ez a kérdésfelvetés lehetővé teszi annak elkülönítését is, hogy egy adott társadalmi csoport esetében milyen 

viselkedés következik a társadalmi helyzetből és milyen viselkedés a sajátos - például etnikai – kultúrából. Az 

etnikai és a szegénységből fakadó kulturális elemek elkülönítését tűzi ki célul Szuhay Péter: A magyarországi 

cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája (Budapest, Panoráma, 1999) c. könyve is. 
38 Castel, id. mű, 10.o 
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agresszió kiélése, melynek áldozata elsősorban a munkanélküli családja) tovább rontják a helyzetet, 

újabb problémát jelentenek.  

A problémával küzdő ember helyzetét tovább nehezíti, hogy a mindennapi gondolkodás 

oktulajdonítási stratégiája az egyénre hárítja a felelősséget a sorscsapásért (“Ha ilyen helyzetbe 

került, biztosan nem tett meg mindent azért, hogy talpon maradjon.”). A mindennapi élet és 

gondolkodás több sajátossága járul hozzá ennek az illúziónak39 a kialakulásához és fennmaradásához: 

1. Ez egyszerűen a leggazdaságosabb és általában a leghatékonyabb módszer. Ugyanis egyedül az 

egyén viselkedése a megváltoztatható (a körülmények, például a munkaerőpiaci helyzet 

megváltoztatása túl van az egyének cselekvési lehetőségeinek határán). 2. A felelősségnek az egyénre 

hárítása fenntartja azt az illúziót, hogy az ember képes irányítani a saját sorsát, ezzel csökkenti a 

mindennapi élet bizonytalanságaiból származó szorongást, és reményt, továbbá motivációt ad az 

erőfeszítések tovább folytatásához, sőt fokozásához. A mindennapi gondolkodásnak ez a 

jellegzetessége viszont egy határon túl csökkenti a kapcsolatokban megnyilvánuló szolidaritást (ami 

egyébként sem korlátlan). Az áldozat vádlásának “jogosultságát” alátámasztják a kiilleszkedési 

folyamat során megjelenő viselkedési problémák is, például az alkoholizmus. A végeredmények felöl 

tekintve nehéz az okok és következmények elkülönítése, például, hogy mi volt előbb, a 

munkanélküliség vagy az alkoholizmus. Ezt a problémát még nehezíti, hogy a munkáscsaládok 

jórészében az alkohol rendszeres velejárója a társasági együttlétnek, így azt is nehéz megállapítani, 

hogy a munkás élet során fogyasztott alkohol már devianciát jelentett-e vagy sem. 

A segítők tapasztalata szerint a családok általában azt élik meg, hogy munkanélkülivé vált tagjuk 

képtelen eddigi szerepeit ellátni, viszont problémái erősen megterhelik a családtagok teherbíró 

képességét. Ezen a ponton kezdődik a leépülés: Először a kapcsolati háló épül le. A tapasztalatok 

szerint legtöbbször ekkor még nem a hajléktalanszállón jelenik meg a válással magányossá vált, mert 

még rendszerint képes valamilyen lakóhelyet találni szívességi lakáshasználóként, például a 

nagyvárosok vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések üdülőövezeteiben (a hajléktalan szállón 

megjelenő hajléktalanok csak a jéghegy csúcsát jelentik)40.  

                                                           
39 Nyilvánvalóan illúzióról van szó, hiszen cseppet sem biztos, hogy aki mindent megtesz a talpon maradásért, az 

tényleg talpon is marad. Statisztikai tények bizonyítják, hogy több tényező nehezíti a munkanélkülivé váltak 

ismételt elhelyezkedését. Ilyenek például a képzetlenség vagy a képzettség “piacképtelensége”, a 35 év fölötti 

életkor, a hosszabb munka nélkül töltött idő (ide értem a betegség miatti munkából kimaradást is), stb. 
40 Az utóbbi időkben több hír szólt a médiában arról, hogy főleg a nagyvárosok vonzáskörzetében kialakultak 

olyan telepek, ahol a nagyvárosok lakásainak költségeit megfizetni nem tudók telepedtek le. Ilyen például a 

Tatabánya vonzáskörzetében lévő Baromállás-dűlő, mely az M1-es megépülése előtt a város üdülőövezetéhez 

tartozott. A főútvonal viszont elvágta a könnyű kijutás lehetőségeit, így a telkek és házak elértéktelenedtek, majd 

benépesültek a város hajléktalanjaival. Az ide települtek (köztük sok gyermek) még a hajléktalan szállókon vagy 

a városok utcáin élők jórészénél is kivetettebbek, mivel már semmilyen jogcímen nem jogosultak szociális 

védelemre. 
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A helyzet legszembetűnőbb és legjelentősebb vonása a szélsőséges bizonytalanság. Ebben a  

helyzetben a túlélés jelenti a központi kérdést. A túlélésre való berendezkedés viszont sajátos 

életformát diktál. Le kell épülnie az érett felnőtt életformát megalapozó személyiségvonásoknak és 

készségeknek, egyrészt mivel szükségtelenek, másrészt mivel akadályozzák a túlélést. A túlélés 

alapfeltétele ugyanis, hogy csökkenjen a bizonytalan helyzetből és az elszigetelődésből származó 

szorongás. Ezért az előrelátás és tervezés lehetetlen, hiszen nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, 

és a holnapra gondolás azért sem célszerű, mert szorongást kelt. A gondolkodás tehát beletapad az 

itt és most-ba. Szorongáscsökkentőként az alkohol áll rendelkezésre, mely nemcsak feszültségoldó, 

hanem kikapcsolja a fájdalom és fázás érzését is, a későbbiekben pedig a közös ivás megerősíti a 

sorstársakkal a szolidaritás-kapcsolatokat. Le kell épülnie az önértékérzésnek, ugyanis a túlélés 

érdekében olyan tevékenységeket is el kell végezni (prostitúció, bűncselekmény, nagyon 

alacsonyrendű és gyakran undorító munkák, például a kukázás, lejmolás, koldulás), amit jó 

önértékelésű ember nem tenne.  

A szociális szolgálatok – főleg, ha munkát és lakást adni nem tudnak – is csak a túlélést szolgálják, és 

ezért ezekkel szemben a kiszolgáltatott ember azokat a módszereket keresi, amelyekkel 

“megfejhetők”. Innen erednek a szociális munkásokat leginkább zavaró viselkedési stratégiák, mint 

amilyen a szélsőséges dependencia, az agresszió és a manipuláció.  

A folyamat végpontja, amikor a magára maradott ember megjelenik a hajléktalan szállón. Ez egyrészt 

a helyzet minősítését jelenti, másrészt új (szolidaritás-) kapcsolatokat a hasonló helyzetűekkel. Az 

integrációs hálóból kiesettek nagy része ekkor kerül kapcsolatba először a szociális ellátó rendszerrel, 

mely a rehabilitáció elősegítését ajánlja. A szociális munkások tehát általában a folyamatnak már igen 

előrehaladott szakaszában kerülnek kapcsolatba a hajléktalannal. Ebben a helyzetben már nehéz 

elkülöníteni az okokat a következményektől (a közben kialakult kudarc-identitás és a hétköznapi 

gondolkodás fent leírt sajátosságai sem teszik ezt könnyűvé). A rehabilitációhoz viszont pontosan 

azok a készségek és személyiségvonások kellenének, melyek leépülnek a szélsőségesen bizonytalan 

helyzetben. A hajléktalanellátás szegregált intézményrendszere sem teremti meg az optimális 

helyzetet a rehabilitációhoz. Így a szociális intézmények egyrészt védelmet jelentenek, másrészt 

keretet nyújtanak a kiilleszkedési karrierhez.  

 Illusztrációként álljon itt egy eset a gyűjteményemből, mely bemutatja a kiilleszkedési 

folyamat egyes szakaszait. Az esetben szereplő férfi a történet végpontján még nem jelent meg a 

hajléktalanszállón, de már nem sok választotta el ettől. 

Az esetet gyermekvédelmi szociális munkás hozta szupervízióba. Az esetben szereplő gyermekre a 

szolgálat figyelmét az iskola hívta fel. Leírásuk szerint a gyermek kilencéves kisfiú, aki hajléktalan 

édesapjával tavaly egész nyáron, majd a tanév kezdetén is a város melletti hegyen lakott egy 

fóliasátorban. Az utóbbi időkben a gyermek édesapjával az apai nagymamánál lakott, ez a lehetőség 

viszont az apa alkoholizmusa miatt megszűnt, így megint a hajléktalanság fenyegeti őket. A 

nagymama továbbra is nevelné az unokáját, a gyermek viszont az édesapjával akar élni, ezért 
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várható, hogy megint ketten költöznek ki a hegyre. Az iskola a feljegyzés zárásául kérte a szolgálat 

intézkedését a gyermek veszélyeztetettségének elhárítására. A gyermekjóléti szolgálat szociális 

munkása előbb kiment a hegyre, de ott csak az elhagyott fóliasátort találta, majd elment a 

nagymama címére, ahol a csöngetésre nem jött ki senki. Már indult volna dolgavégezetlenül, amikor 

látott valami mozgást az udvar felöl. Kiáltására a tyúkólból egy férfi, majd egy gyermek mászott elő. 

Így találkozott a szociális munkás először a feljegyzésben szereplőkkel. Az ezt követő beszélgetésből a 

következők derültek ki: 

Tóth Mihály41 az 1990-es évek elejéig a kisváros legnagyobb munkaadójánál a Szénbányák Vállalatnál 

dolgozott. Ekkor azonban a bányák bezárása miatt munka nélkül maradt sok sorstársával együtt. 

Mivel fiatal ember volt, és sok mindenhez értett, nem esett kétségbe a munkanélküliségtől. Minden 

lehetséges utat felhasználva elkezdett munkahelyet keresni, gyorsan talált is egy kisvállalkozásnál 

szerelői munkát. Ezt azonban néhány hónap után szintén elveszítette, mivel a vállalkozás 

tönkrement. Ekkor feleségével úgy határoztak, hogy Budapestre költöznek, ahol Tóth Mihályné 

eladói szakmájában talált állást (korábban is ilyen munkakörben dolgozott), a férfi pedig 

rakodómunkásként helyezkedett el. Albérletben éltek, vidéki lakásukat pedig megpróbálták eladni. 

Tóth Mihály azonban egy fél év után ismét munka nélkül maradt. A munkanélküli segélyből már 

nehezen tudták az albérletet fizetni, és a vidéki lakást is fenntartani, ez utóbbit ugyanis nem tudták 

eladni. Végül úgy határoztak, hogy az akkor hároméves kisfiukkal visszaköltöznek T.-be. Tóth Mihály 

ismét felkereste régi cimboráit, bejelentkezett a munkaközvetítőhöz, ahol azonban semmi jóval sem 

kecsegtették. A kisváros férfi lakosságának nagyrésze ugyanis munka nélkül volt. Tóthnénak sikerült 

ismét elhelyezkednie bolti eladóként, a család fő jövedelmét ekkortól az ő fizetése jelentette. Tóth 

Mihály igyekezett ezt kiegészíteni alkalmi munkákkal, már amikor kapott ilyet. A több éves 

reménytelen álláskeresés azonban ekkorra már igencsak megviselte. Ráadásul nem tudott magával 

mit kezdeni az egész napi semmittevésben. Bár átvette az otthoni feladatokat, de az nem töltötte ki a 

napját. A munkaerőhivatal közreműködésével elvégzett egy targoncakezelői tanfolyamot, de ezzel 

sem tudott elhelyezkedni. Ahogy a később elvégzett számítógépes tanfolyam sem segítette közelebb 

a céljához. Egyre többször látogatta a szomszéd kocsmát, ahol régi haverjaival (akik szintén nem 

találtak munkát) iszogattak. Ivásra viszont kevés volt a jövedelempótló támogatás, így ekkor már az is 

előfordult, hogy a szekrényből vett el a konyha-pénzből. Ennek egyenes következménye volt, hogy 

hátralékba kerültek a közüzemi díj számlákkal. Tóth Mihályné egy darabig veszekedett, aztán egy nap 

kijelentette, hogy ő túl fiatal ahhoz, hogy itt menjen tönkre, ezért összecsomagolt, és hátrahagyva 

férjét és fiát, elhagyta a családi otthont.  

 Tóth Mihályt megrázta felesége távozása, újra kezdte a munka utáni hajszát, főzött, mosott, 

takarított a fiára. Nyugdíjas édesanyja segített neki. A segélyekből viszont már nem tudta fenntartani 

a lakást, és a közüzemi díjhátralék egyre növekedett, míg végül a másfél szoba összkomfortból el 

kellett költözniük egy komfort nélküli szoba-konyhába. Azonban ezt sem tudták fenntartani, így végül 

                                                           
41 Az ügyfél nevét természetesen megváltoztattam. 
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ismét költözniük kellett, a nagymamához, aki befogadta őket, bár szigorú feltételként megszabta, 

hogy Tóth Mihály nem jöhet haza alkoholosan. Ekkor Tóth Mihály ismét munkát talált, ez esetben is 

egy kisvállalkozásnál, régi barátainak segítségével. Az italozást abbahagyta. Boldog volt. Ismét csak fél 

évig, mert akkor ez a kisvállalkozás is megszűnt, és Tóth Mihály ismét az utcára került. Mivel a 

vállalkozásnál bejelentés nélkül dolgozott, munkanélküli segély sem járt neki. Édesanyjával 

mindennaposak lettek a veszekedések. Az idős asszony ugyanis képtelen volt a háromtagú családot a 

nyugdíjából eltartani. Tóth Mihály az anyjától lopott pénzt italra, amin végül annyira 

összeszólalkoztak, hogy meg is ütötte az anyját, aki ekkor összecsomagolta a fia holmiját, és az ajtó 

elé tette. Az akkor nyolcéves kisfiút a nagymama tovább nevelte volna, hiszen nem akarta kitenni az 

unokáját, a gyermek viszont az apjával akart menni. Így kerültek ki először a város melletti hegyre egy 

fóliasátorba. Ették, amit Tóth Mihály guberált, és a kirándulók hagytak, és reggel ifjabb Tóth Mihály a 

sátorból ment az iskolába. A nyolc éves Tóth Mihály egyébként – tanítója elbeszélése szerint – 

csendes, értelmes kisfiú volt, aki kitűnően tanult. Tanárai csak azt vették észre, hogy egyre 

visszahúzódóbb és szomorúbb, és a füzetei sem olyan mintaszerűek már, mint korábban.  

 Az ősz beálltával a nagymama képtelen volt elviselni, hogy fia és unokája a hegyen lakik, 

éhezik és fázik, ezért felment és visszahívta őket. Tóth Mihály már nem ígérgetett, de ismét 

megpróbált munkát találni. Ez alkalommal viszont már csak kisebb alkalmi munkákra futotta. Inni 

ugyan nem ivott, a hegyen ugyanis kenyérre sem telt, nemhogy italra, de nem volt könnyű lakótárs. 

Keményen próbált munkahelyet keresni, mindent elvállalt, de stabil munkaviszonyt nem tudott 

találni.  A helyzet a nagymama idegeit is kikezdte, nap nem múlt el kiabálás nélkül. Végül id. Tóth 

Mihályné a nyár beköszöntével ismét kiadta a fia útját. A kisfiút továbbra is tartotta volna, de ifj. Tóth 

Mihály az apjával akart menni. A nagymama tehát kitette a két bőröndöt az ajtó elé, és elutazott a 

testvéréhez. Ekkor költözött be Tóth Mihály a gyerekkel a tyúkólba, ahol a szociális munkás találta 

őket.  

 Ami ebben az esetben különbözik a többitől, az a kisfiú szerepe, aki minden erejével 

ragaszkodik édesapjához, és aki a történet végpontján már valójában az egyetlen kapocs Tóth Mihály 

és az élet között. A történet egyébként a társadalmi integráció hálójából való kicsúszás folyamatának 

teljes és tipikus leírását adja. A történet további menetét sem nehéz kitalálni. Ha a nagymama 

ragaszkodik a fia távozásához, akkor Tóth Mihály megint mehet a hegyre. Ha a kisfiú vele tart, a 

gyámhatóságnak intézkednie kell. Mert mégsem élhet egy gyermek a hegyen egy fóliasátorban. Ha 

pedig Tóth Mihály egyetlen élethez kapcsolódó szála – a gyermekével való kapcsolata – is elszakad... 

 Másrészt az esetből világosan látszik, hogy Tóth Mihály esetében bizony van mire 

hivatkozniuk azoknak, akik szeretnének megszabadulni az általa jelentett problémahalmaztól. De az is 

nyilvánvaló, hogy mindazok, akik segíteni akartak, nehéz helyzetbe kerültek, mivel vagy nem tudtak 

segíteni, vagy csak időlegesen tudtak. És a lelkiismeretfurdalástól is nehezen tudtak szabadulni, mert 

a közvélekedés bizony nem mondja meg, hogy például a nyugdíjas nagymamának meddig kell 
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eltartania munkanélküli gyermekét és unokáját, és meddig kell elviselnie gyermeke idegállapotának 

következményeit. 

Megélni a társadalom által elfogadott “tőkék” nélkül, azaz túlélési stratégiák a kiilleszkedési 

zónában élő csoportok esetében 

Természetszerűen a folyamatosan a kiilleszkedési zónában élők esetében is megtalálhatjuk 

ugyanazokat a személyiségvonásokat, melyek a kiilleszkedési karrier során kialakulnak, és ezek 

ugyanúgy a túlélést szolgálják, mint a kiilleszkedési lejtőre jutott emberek esetében. Ezeket a túlélési 

stratégiákat a kirekesztett csoportok tagjai az elsődleges szocializáció folyamatában tanulják meg, 

gyakran olyan nevelési formák keretében, melyeket a többségi társadalom intézményei a kiskorúak 

veszélyeztetésének minősít. Hogy ezek a stratégiák mennyire nélkülözhetetlenek, azt világosan 

mutatja azoknak a gyermekeknek a gyors pálfordulása, akik a gyermekvédelmi 

intézményrendszerben a középosztálybeli értékrend alapján nőnek fel, majd a származási családba 

való visszatérés után egyik napról a másikra hagyják el a civilizáció olyan attributumait, melyeket 

megszoktak az gyermekotthoni életben.42 

Mindenek előtt a túlélésre berendezkedett életformában minden dolog, amit tőkeként lehet 

felhasználni, tőkévé válik. A szegény vagy elszegényedő családok szempontjából ez 

forrásfelhasználási problémát jelent. Az esetek egy részében valamilyen hasznosítható jószág 

rendelkezésre áll, amivel a jövedelemhiányt legalább részben pótolni lehet, ilyen például a háztáji 

gazdaság, a kiadható lakásrész vagy azok a kapcsolatok és tudás, melyek lehetővé teszik a 

„feketemunkát”.  Ha más lehetőségek (anyagi, tudás- vagy kapcsolati tőke) nem állnak rendelkezésre, 

akkor az illegális vagy a közgondolkodás által elítélt lehetőségekkel lehet csak élni. Így a szükséget 

szenvedők tőkeként használják például a fiatal test adta lehetőségeket. Ez a fiatal cigány nők 

esetében Észak-Kelet-Magyarország kis községeiben a prostitúciót illetve a gyakori gyermekszülést 

jelentheti43.  

A túlélési stratégiák közé tartozik a piti-bűnelkövetés is. A szociális munkások beszámolói szerint 

vannak olyan falvak, ahol nincs idő a termés beérésére, mert már korábban lelopják a falu környéki 

földekről a közösség szükséget szenvedői. Ezeket az ügyeket a rendőrség nem nyomozza, mert úgyis 

                                                           
42 Persze itt csak azokról a fiatalokról van szó, akik a gyermekotthon elhagyása után sikerrel alkalmazkodtak a 

származási családhoz. A többségnek ugyanis a tapasztalatok szerint nem sikerül az alkalmazkodás. Emiatt van – 

amiről az utógondozók gyakran panaszkodnak –, hogy amikor a fiatalnak az intézet által összegyűjtött pénze 

elfogy, a fiatalnak is “kitelik az ideje”. Ezt a visszafogadó anyák egyike így indokolta: “Urat neveltek a 

gyerekemből. nem tudtunk vele élni.”  
43 Lásd: Gyenei Mária: A “stratégiai gyerekek” - avagy miért növekszik nálunk a csecsemõhalandóság? Népszabadság, 1998, 

november 14., 24-25.o. Sokan vitatják a cikk végkövetkeztetését, hogy ugyanis a szegény családok azért hoznának világra 

gyermekeket, hogy azután az utánuk kapott jövedelmekből éljenek. Lásd: Mózer Péter: “Utak és lehetőségek a szegénység 

visszaszorítására” Egy konferencia margójára. Háló, 2000, október, 14-15.o. Én sem gondolom, hogy az összefüggés 

egyértelmű lenne, de tény, hogy a mély szegénységben élő családok jórészében az egyetlen stabil jövedelmet a gyerekek után 

kapott segélyek jelentik. 
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hiába. Mindenki tudja, hogy ki volt a tettes, de bizonyítani nem lehet. Az ilyesféle bűnelkövetés azért 

is igen fájó, hiszen csak a szegények válnak áldozatává, ugyanis ők nem képesek a termést 

megvédeni. A gyermekkorúak enyhébb vagy súlyosabb bűnelkövetése is a szükséget szenvedő 

csoportokban jelenik meg nagyobb számban, hiszen a gyermekek tizennégy éves kor alatt nem 

büntethetőek, a sok helyen hozzá nem értő gyámhatósági hivatalnokokat pedig könnyű 

megfélemlíteni. Így kerülnek be a megélhetési források közé a gyermekek által elkövetett 

bűncselekmények, melyek mögött felnőttek állnak.44 A beilleszkedett többség nézőpontjából ez a 

gyermekek súlyos veszélyeztetése, az elkövetők szempontjából viszont csak forrásfehasználási 

kérdés. Sőt – durvábban fogalmazva – adekvát szocializáció, hiszen a gyermekeket arra kell 

megtanítani, hogy miképp lehet megélni olyan helyzetben, amikor a túléléshez nem állnak 

rendelkezésre a többség számára mozgósítható források. A szegénységnek nincsen erkölcse, ahogy 

azt már Illyés Gyula is leírta a nincstelen pusztai cselédekről.45 Ha tudományos magyarázatot 

keresünk, akkor Maslow axiómáját46 idézhetjük, mely szerint amíg a szükségletek hierarchiájának 

alsóbb szintjén elhelyezkedő alapvető szükségletek (mint amilyen az étel és a hajlék) kielégítetlenek, 

a hierarchia felsőbb szintjén elhelyezkedő szükségletek (mint amilyen a valahová tartozás, az 

önértékérzés, az önmegvalósítás) kielégítésére nem kerülhet sor. A legalapvetőbb szükségletek 

kielégítetlensége miatt ezek a családok képtelenek biztosítani azt a védelmet és támogatást, ami a 

gyermek beilleszkedett felnőtté válásához nélkülözhetetlen lenne.47 

A szegénysorsú családok esetében tőkeként hasznosulnak a közösségi kapcsolatok is. A “kebelbeli 

védelmek” rendszere nélkül szegénysorban túlélni lehetetlen. A közösségi védelem tartalmai között 

szerepelnek az információk, melyek lehetővé teszik, a jövedelemszerző lehetőségekről szóló hírek 

hatékony terjedését. De ugyanígy felbecsülhetetlen értékűek a kölcsönök, a levetett használati 

tárgyak, a gyermekeknek a szülők távolléte idején történő gondozása, hajléktalanná válás esetén a 

befogadás, és így tovább. A szélsőséges bizonytalanság körülményei között a szegény közösség 

tagjainak ezek a “kebelbeli védelmek” jelentik a legalapvetőbb biztonságot. Ennek fényében egészen 

más megvilágításba kerülnek például a segélyosztást követő kocsmai mulatozásokról szóló 

beszámolók, melyeket gyakran hallunk azoktól, akik ezekkel a történetekkel igyekeznek bizonyítani a 

szegény közösségek tagjainak felelőtlenségét. A kocsma a közösségi együttlét helye, ahol a közösségi 

kapcsolatok megerősítése folyik. E közösségi kapcsolatok pedig adott esetben fontosabbak lehetnek, 

mint hogy másnap tudnak-e a gyerekeknek ruhát vagy tanszert venni. Ebben az esetben a “ma 

nekem, holnap neked” és az “elég minden napnak a maga baja” ősi életelve nyilvánul meg.  

                                                           
44 Lásd Dér Mária: Az ártatlanság kora. Gyermekbűnözés Budapesten. Belügyi Szemle, 2001, 7-8.sz., 125-148.o. 

A Clubrádió Hetes Stúdió című műsorában pár héttel ezelőtt megszólaltatták a jászladányi iskola-ügy nem 

cigány szülőit is, akik beszámoltak arról, hogy a túlkoros cigánygyerekek pénzt követeltek a kicsiktől, hogy 

beengedjék őket a vécére. 
45 Illyés Gyula: Puszták népe. Budapest, 1974, Szépirodalmi Kiadó. 
46 Abraham H. Maslow: Motivation and Personality. New York, 1954, Harper and Row. 
47 Lásd: Katz Katalin: Aki szegény, az a legszegényebb. Család, Gyermek, Ifjúság, 1993, 6. sz., 32-37.o. 
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A túlélés kényszere felöl tekintve azok a viselkedések is hatékony megbirkózási stratégiának 

mutatkoznak, melyek a legtöbb problémát jelentik a szociális munkásoknak. Ilyenek a szociális 

szolgálatok forrásaitól való hosszú távú függés (gyakran “élősködésnek” minősítik), az agresszió és a 

nyomásgyakorlás más formái (például a szegény közösség tagjainak csoportos és fenyegető 

megjelenése a hivatali szobában), a manipuláció olyan formái, mint amilyen a tények elferdítése és a 

megállapodásokba való belemenés olyan esetekben, amikor az ügyfélnek nyilvánvalóan esze ágában 

sincs azokat betartani.  

A szociális szolgálatok nyújtotta források nélkülözhetetlen feltételei a szegény kliensek életének. A 

szociális szolgálatokat viszont létrehozóik átmeneti segítségnek szánják, melynek célja a nehéz 

helyzetből való kijutás előmozdítása, az önfenntartás képességének helyreállítása. A tartósan a 

szegénység viszonyai között élők viszont vagy már rég elveszítették vagy meg sem szerezték azokat a 

“tőkéket”, melyek lehetővé tennék az önálló egzisztenciának a szociális szolgálatoktól független 

fenntartását. Ezért a hosszú távú kapcsolatot a források hivatali őrzői előbb-utóbb értelmetlen 

nyüglődésnek fogják látni, amely véleményüket még alá is támasztja, hogy hiába mondják el a 

klienseknek, hogy mit kellene csinálniuk, azok nem fogják a tanácsokat követni. A források őrei 

gyakran nem veszik figyelembe, hogy az ígéretek betartásának feltételei vannak, és ezek a tartósan 

szegény kérelmezők esetében egyáltalában nem állnak rendelkezésre.48 A gyermekvédelmi 

támogatást például a gyerekekre kell költeni a hivatalnokok álláspontja szerint. Azonban a nélkülöző 

gyerekek nélkülöző családokban élnek, ahol a befolyt jövedelmeknek az egész család fenntartását kell 

szolgálniuk, és nem pusztán a gyermekekét. A segély “nem rendeltetésszerű” felhasználása tehát 

nem a felelőtlenség bizonyítéka, hanem a felelősségnek a helyzetből adódó más megítélését tükrözi. 

A segítőknek tehát a tehetetlenség érzésével is meg kell küzdeniük, és nem csak azért, mert szavaik 

nem érnek célba, hanem azért is, mivel segítségük nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy klienseik 

e csoportja kijusson a szélsőséges nélkülözésből és létbizonytalanságból. A tehetetlenség érzésével – 

mint már fentebb az esettanulmány nagymamájának esetében is láttuk – pedig igen nehéz együtt 

élni. Így a tartós szegénység helyzetében élők általában előbb-utóbb azzal a problémával 

szembesülnek, hogy miképp lehet a vonakodó hivatalnokokat rákényszeríteni az oly szükséges 

források megnyitására. A rákényszerítés eszköztárát pedig a tapasztalatok alakítják ki. Ha a segélyt 

“krízis segélynek” nevezik, akkor a hozzájutás legbiztosabb módja a “krízis” minél látványosabb és 

kényszerítőbb bemutatása49. Ha a segítségre “érdemesnek” a “körülmények ártatlan áldozatának” 

kell lennie, akkor a kérelmező nyilvánvalóan azt fogja bemutatni, hogy mennyire ártatlan áldozat. Ha 

a források fölött őrködőket meg lehet félemlíteni a tömeges megjelenéssel, és a jelenlévő társak 

támogatása hatékony ellenszernek bizonyul a kérelmező saját félelmének kezelésében is, akkor 

nyilvánvalóan nem egyedül fog megjelenni a segélyért folyamodó a hivatali helyiségben. Ha a forrás 

                                                           
48 Egy másik tanulmányomban – Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001, 3. sz., 61-94.o. – már egy 

esettanulmány kapcsán részletesen elemeztem ezt az összefüggést. 
49 Lásd fentebb a “krízis-szcénáról” írottakat. 
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megnyitásának feltétele az ígéret, akkor lesz ígéret is. Ezek a “felállások” már a szereplők 

megjelenése előtt meg vannak írva a társas szabályok láthatatlan nagykönyvében.  

Mindezekben a helyzetekben nem elsődlegesen pszichológiai jelenségekkel – az egyének 

személyiségének valamiféle megnyilvánulásával – van dolgunk, hanem annak a szociálpolitikai 

problémának a mindennapi életben tapasztalható vetületével találkozunk, hogy bizonyos társadalmi 

rétegek számára csak olyan túlélési stratégiák állnak rendelkezésre, melyek elfogadhatatlanok a 

többség számára. Ez viszont azt jelenti, hogy bizonyos rétegektől a társadalom megvonta az élethez, 

de legalábbis a törvénytisztelő élethez való jogot. Ezen a rendelkezésre álló támogatások (segélyek) 

léte nem változtat, ugyanis egyszerű számolási műveletekkel kiderül, hogy a segélyekből megélni 

nem lehet. De az is tény, hogy a legszegényebb társadalmi csoportok számára a szociális szolgálatok 

is – ez esetben önhibájukon kívül – a túlélés puszta eszközévé váltak ahelyett, hogy a nehéz 

helyzetekből való kikerülés eszközei lennének. A szociális szolgálatok ilyetén csapdahelyzete (hogy 

ugyanis a probléma megoldásának eszköze helyett a probléma keretévé váltak) világjelenség, melyen 

a szociális szakma egymaga nem tud változtatni, mert az egyetlen lehetséges változtatási stratégia a 

munkahelyteremtésre alapozott társadalompolitika lenne. 

Összegzés helyett: A szociális munka lehetőségei a tartósan szegény családok gondozásában 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a szegénység pszichológiai következményeinek kezelése nem 

pszichológiai, vagy legalábbis csak érintőlegesen pszichológiai kérdés. A kérdés lényege, hogy vannak 

társadalmunkban olyanok, akik nem képesek befolyásolni saját életfeltételeiket, azaz nincsen 

hatalmuk, ami ezt lehetővé tenné. Így bármennyire is riasztó lehet a többségi társadalom tagjai 

számára, a megoldás csak a hatalmi egyenlőtlenségek csökkentése lehet. Ez elsődlegesen közösségi 

megoldásokat jelent: a kisebbségi önkormányzatok megerősítését, az együtt élő többségi és 

kisebbségi csoportok közötti párbeszéd előmozdítását50, hatékony iskolai programokat a 

közügyekben való részvételhez szükséges tudás elsajátítására, kreatív megoldások keresését, 

melyekkel a hiányzó tőkéket elő lehet teremteni51.  

De a tartós szegénységgel kapcsolatos problémák kezelése mindenek előtt és mindenek felett a 

társadalmi integrációt legfőbb értéknek tekintő szociálpolitikát feltételez, olyan szociálpolitikát, 

melynek alapfeltevése, hogy minden állampolgárnak joga van azokhoz a forrásokhoz, melyek 

elérhetővé teszik az életminőség olyan minimumát, ami lehetővé teszi az emberi méltóság 

                                                           
50 Ami számomra az elmúlt időszak nagy iskola-botrányaiban (legutóbb például a jászladányi esetben) szakmai 

szempontból a legelképesztőbb volt, hogy a konfliktus kialakulásakor nem volt senki, aki párbeszédet 

kezdeményezett volna a kisebbségi csoportok tagjaival, és nem kereste velük együtt a megfelelő kezelés 

lehetőségeit. 
51 Hajdú-Bihar megyében például több helyen jól működik a kisebbségi családok földhöz juttatásának programja, 

bár tény, hogy az ilyen gazdálkodás segítése is nagy problémát jelent az önkormányzatoknak. 
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érvényesülését, valamint a demokratikus folyamatokban való részvételt.52 A szociális munkának a 

legutóbbi időkben kialakult – elsődlegesen a helyi közösségekre alapozott – formái egy ilyen 

szociálpolitikának jó eszközei lehetnek. Mivel egy másik előadás témája lehetne, csak felvillantom egy 

ilyesfajta szociális munka alapelveit. A nemzetközi szociális munka irodalomban ezt a fajta 

tevékenységet a kirekesztést elutasító szociális munka (antioppressive social work) fogalmával 

nevezik meg.  

A kirekesztést elutasító gyakorlat lényege a hatalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése 

(“empowerment”).  A szociális munkás tevékenységének tartalma a szolgáltatás “felhasználójának” 

segítése olyan tudások, készségek elsajátításában, valamint olyan források létrehozásában, amelyek 

szükségesek a környezetnek a felhasználó érdekeinek megfelelő átalakításához. A hatalmi 

egyenlőtlenség kiegyenlítésének elve kizárja a hagyományos szakember-kliens viszonyra jellemző 

tekintélyrendet, és a felek között az egyenrangú viszonyt hangsúlyozza. A kliens e viszonyban 

’felhasználóvá’ válik, aki igénybe veszi a szociális munkás szakértelmét. Az egyenrangúság egyben azt 

is jelenti, hogy a felhasználók részt vesznek a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntésekben, és 

módjuk van értékelni a megkapott szolgáltatást. A kirekesztést elutasító gyakorlat a szociális munkás 

tevékenységét a helyi közösséghez köti, ami megszünteti a korábbi nagy és elidegenedett 

bürokráciákhoz való kötöttséget, és a szociális szolgálatokat szervezetileg közelebb hozza a 

felhasználók mindennapi életteréhez, sőt beépíti abba.53 Ez az új gyakorlati modell – kapcsolódva az 

állampolgárok önszerveződő csoportjaihoz – erősen átpolitizálja, az emancipációs törekvések 

színterévé teszi a szociális szolgálatokat. A kirekesztést elutasító szemlélet megjelent a Szociális 

Munkások Nemzetközi Szövetségének (Imternational Federation of Social Workers) 2000–ben, a 

montreáli közgyűlésen elfogadott nyilatkozatában is, mely a szociális munka lényegét igyekszik 

megfogalmazni a jelen társadalmaiban,. és mely a szociális munkások központi törekvésévé az 

emberi és állampolgári jogokért, a társadalmi igazságosságért vívott küzdelmet teszi.  

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk tanácsadásnak/konzultációnak? 

                                                           
52 Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. A Szociális Szakképzés Könyvtára. Budapest, 2000, Hilscher 

Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 265.o. 
53 Bamford, Terry: The Future of Social Work. London, 1990, Macmillan, 89. és kk.o.; Dominelli, Lena: Antioppressive 

Practice in Context. In: Adams, Robert – Dominelli, Lena – Payne, Malcolm (szerk.): Social Work – Themes, Issues and 

Critical Debates. Macmillan, London, 1998, 3-22.o.; Burke, Beverly - Harrison, Philomena (1998): Anti-Oppressive 

Practice. In: Adams, Robert – Dominelli, Lena – Payne, Malcolm szerk.: Social Work – Tehemes, Issues and Critical 

Debates. Macmillan, London, 1998,  229-239.o. 



 

 

„DUAL DRIVE UNIVERSITY” A MISKOLCI EGYETEM DUÁLIS ÉS 

KOOPERATÍV FELSŐKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSEINEK FEJLESZTÉSE ADATBEKÉRŐ SZERZŐDÉSEK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00002 

 

 

99 
 

2. Mi a különbség és a hasonlóság a tanácsadás és a terápia között? Milyen terápiás módszerről 

olvasott a felkészülés során? Mennyiben tartja azt hasznosnak a szociális munkában? 

3. Melyek a tanácsadási folyamat szakaszai? Mit jelent, hogy ez a leírás egy ideáltipikus 

menetet ír le? 

4. A probléma tudatosulása még a konzultációs szobán kívül zajlik. Milyen nehézségekkel 

találkozhatunk, amelyek ebben a szakaszban felmerülhetnek? 

5. Mit tudunk a nem önkéntes kliensekkel folytatott munka sajátoságairól? 

6. Mitől válik valakiből kliens/ügyfél/a szolgáltatás igénybevevője? 

7. Melyek a súlyos stresszt okozó problémával való szembesülés folyamatának szakaszai és a 

megfelelő segítői magatartás az egyes szakaszokban?  

8. A krízisintervenció elméleti és gyakorlati kérdései. 

9. Milyen módon segíthetjük elő a bizalom kialakulását a klienssel felépített kapcsolatban? 

10. Milyen módon segíthetjük elő a motiváció kialakulását és elmélyülését a tanácsadás 

folyamán? 

11. Írja le a problémamegoldó folyamatot! A gyakorlat során megismert esetben hogyan jelent 

meg a problémamegoldás menete? 

12. Milyen különbségek vannak a különböző nemű emberek támogatás kereső viselkedésében? 

Miért fontos ez a tanácsadásban? 

13. A problémamegoldás végrehajtási fázisa a célok meghatározásával és a szerződéskötéssel 

kezdődik. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a szerződés létrehozása során, és 

hogyan építjük fel a szerződést? 

14. Mit jelent az empowerment a szociális munka gyakorlatában? 

15. Milyen módon zárulhat le a segítő kapcsolat, és milyen teendőink vannak az egyes 

esetekben? 

16. Írja le a behaviorista módszer alapelveit, módszereit és felhasználási lehetőségeit a szociális 

munka gyakorlatában! 

17. Miképp magyarázhatjuk a mélyszegénységben élő kliens esetében tapasztalt viselkedéseket, 

amelyek eltérnek az általunk megszokottól és elfogadottól? 

 

 

 

 

 

 

 


