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III 

ELŐSZÓ 

A szociális ellátások és szolgáltatások tervezéséhez és megvalósításához alapul szolgáló 

tankönyv olyan szakembereknek szól, akik hivatásuknál fogva azt vállalják, hogy a 

társadalmi kihívásokra, a társadalmi csoportok egyre komplexebb és speciálisabb 

szükségleteire rendszerszintű válaszokat nyújtanak. Az interdiszciplináris ismeretek 

elsajátítása mellett fontos kihívás korunk szociális szakemberei számára, hogy  képessé 

váljanak az ágazatok, szolgáltatók közötti hatékony és előremutató interprofesszionális 

együttműködések szervezésére, a szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, birtokában 

legyenek az önálló szakmai döntéshozatalt szolgáló, elősegítő magas szintű szakmai 

készségeknek és képességeknek.  

A tankönyv átfogó ismereteket kínál ahhoz, hogy a szociális szakemberek az 

intézménycentrikus ellátórendszer szolgáltatáscentrikussá történő átalakításában nagyobb 

hatékonysággal vehessenek részt, ráirányítva a figyelmet annak szükségességére, hogy a 

szolgáltatási elemeket a segítségre szoruló ember köré szervezzék oly módon, hogy 

sikeresen mozgósítsák az egyéni, családi és közösségi erőforrásokat is.  

A szerkesztett tankönyv ismeretanyaga a társadalom- és szociálpolitika tudományokon, a 

szociológiai tudományokon, a bölcsészettudományokon, az állam- és jogtudományokon, 

egészségtudományokon kívül a gazdálkodás- és szervezéstudományokra, 

közgazdaságtudományokra épül. Az ismeretanyag sajátos öt tematikus pont köré 

csoportosítható: Szociális és ágazatközi rendszerismeret; Szociális és egészségügyi 

szolgáltatásokkal és azok klientúrájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek; 

Ellátásszervezés, működtetés; Szervezetirányítás és minőségbiztosítás; Szakmai, 

módszertani készségfejlesztés.  

A szociális ellátásszervezéssel foglalkozó humán szakemberek olyan módszereket, 

személyközpontú és szükségletorientált megoldási alternatívákat ismerhetnek meg, 

amelyekkel adekvát válaszokat tudnak adni a társadalomban jelentkező problémákra, 

reagálva a munkaerő-piaci igényekre is. Tartalmi újszerűségnek számít a közgazdasági 

szemléletű megközelítés és a leghatékonyabb humánerőforrás gazdálkodás is, melynek 

alkalmazása elengedhetetlen a szociális ellátásszervezés területén.  

Ajánljuk a szociális szolgáltatások tervezésében és az ellátások működtetésében részt 

vállaló valamennyi vezető segítőnek és leendő szociális szakembernek. 

(A szerkesztő) 

  



 

IV 

 

Számos kihívással kell szembenéznie annak a szakembernek, aki ma a segítségre szoruló 

embereknek professzionális módon szeretne segítséget nyújtani. Társadalmi kihívásként 

jelentkezik Európa egészére jellemzően a kettős öregedési folyamat. Az életkor 

kitolódásával megjelennek a fokozott gondozási ápolási igények, melyeket a családok egyre 

kevésbé képesek felvállalni. 

A családok struktúrájának átalakulásával, a technika, a kommunikációs eszközök száguldó 

fejlődésével változnak a kapcsolatok. A generációk közötti erősödő különbségek, a 

posztadoleszcencia, mint új életszakasz megjelenésével a szülők szerepeikben történő 

megerősítése egyre nagyobb igényként jelentkezik.  

A problémák komplexitása a szakpolitika részéről is felveti az igényt a jelenleg 

intézménycentrikus ellátórendszer szolgáltatáscentrikussá való átalakítására. A 

jogszabályokban is megjelennek a szolgáltatási elemek, melyeket a segítségre szoruló 

ember köré szükséges szervezni. 

A jelenlegi felsőoktatási rendszer alapképzési szintjére éppen ezért szükséges volt építeni 

olyan interdiszciplináris tudományokon alapuló szakemberképzést, mely a komplex 

problémákra történő, személyközpontú, szükségletorientált válaszokra képes segítő 

szakemberek képzését biztosítja. A szociális ellátásszervező szak olyan kompetenciákat, 

tudást ad, mely amellett, hogy módszereket, megoldási alternatívákat tud nyújtani a 

társadalomban jelentkező problémákra, választ ad a munkaerő-piaci igényekre is. 

A szociális ellátásszervezői szak oktatási programját olyan módon állítottuk össze, hogy az 

figyelembe veszi a szolgáltatóknak, a helyi sajátosságokhoz igazodó munka-erőpiaci 

igényeit is. Így az egy korszerű menedzserszemléletű szociális szakember képzést tesz 

lehetővé, mely során az interdiszciplináris ismeretek elsajátítása mellett a végzett 

szakemberek  képessé vállnak az önálló döntéshozatalra, alkalmazni képesek a 

szolgáltatások működtetésére vonatkozó ismereteket, képessé válnak a szolgáltatások 

menedzselésére, az ágazatok, szolgáltatók közötti együttműködés szervezésére, az esetek 

rendszerszintű, komplex kezelésére. 

A képzés nagy hangsúlyt helyez a preventív tevékenységekre, annak gyakorlatban történő 

alkalmazására. A szak kutatással, azok elemzésével is foglalkozik, előrevetítve az adott 

földrajzi településen a várható igényeket, szolgáltatási elemeket, szakember szükségletet. 

Az e-tankönyv szerkezete 30 tantárgyi fejezetből épül fel, melyek az alábbi öt tematikus 

pont köré csoportosíthatók. 

1. Szociális és ágazatközi rendszerismeret (1-6. fejezet) 

2. Szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal és azok klientúrájával kapcsolatos elméleti 

és gyakorlati ismeretek (7-11. fejezet) 

3. Ellátásszervezés, működtetés (12-15. fejezet) 

4. Szervezetirányítás és minőségbiztosítás (16-25. fejezet) 

5. Szakmai, módszertani készségfejlesztés (26-30. fejezet) 

 

(A szerzők) 
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SZERZŐK 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

Szakvizsgázott Okleves Szociális Szervező, Egészségfejlesztő 

Mentálhigiénikus, Tereptanár, Ellátottjogi képviselő 

 

Közel 41 éven át dolgozott a szociális ellátórendszerben, mely idő alatt szociális 

képzésekben is oktatott, volt vizsgaelnök. Középvezető és vezetői feladatot is végzett. 

Szakvizsgázott Okleves Szociális Szervező, Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus, Tereptanár, 

Ellátottjogi képviselő, jelenleg nyugdíjas. 

A szerző fejezetei 

9. Habilitáció-rehabilitáció (A fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek 

ellátása) 

12. Emberi erőforrás gazdálkodás 

16. Minőségfejlesztés I. (Ellátási protokollok fejlesztése, bevezetése, alkalmazásuk 

monitorozása) 

17. Minőségfejlesztés II. (Szociális szolgáltatások és minőségfejlesztés) 

24. Humánerőforrás menedzsment 
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DR. BEKE SZILVIA 

Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

főiskolai tanár 

 

 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán végzett diplomás 

ápolóként, majd a Pécsi Tudomány egyetemen okleveles humánerőforrás menedzser 

végzettséget, valamint egészségföldrajzból PhD fokozatot szerzett. A főiskolát követően a 

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban dolgozott 14 éven keresztül, mint függetlenített 

egészségnevelő, majd 2011 óta a jelenlegi Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális 

Tudományi Karán oktat. A főiskolán belül jelenleg az egészségügyi szervező szak 

egészségturisztika specializációjának szakvezetője. Az oktatáson túl, kutató munkája Békés 

megye egészségügyi ellátásának, valamint az ott élő lakosság egészségi állapotának 

vizsgálata, ennek keretében a megyében működő több Egészségfejlesztési Iroda szakmai 

programjának kidolgozásában, valamint megvalósításában vesz részt. Folyamatosan részt 

vesz a középfokú ápoló szakmacsoportok vizsgáztatásában, valamint az emelt szintű 

egészségügyi ismeretek érettségi vizsgájának lebonyolításában. 

A szerző fejezetei 

18. Projekttervezés és menedzsment 
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BORBOLA GÁBOR 

Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi 

Kar 

mesteroktató 

 

 

Informatika tanári alapszakos végzettségét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 

mesterszakos minősítését a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte. Több 

mint 25 éve foglalkozik oktatással. Korábban általános- majd középiskolai tanárként 

folytatta nevelői tevékenységét. 13 éve dolgozik a felsőoktatásban, jelenleg a Gál Ferenc 

Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karának oktatója, ahol Informatika és 

Kutatásmódszertan tantárgyak oktatását végzi.  

A szerző fejezetei 

29. Informatika 

  



 

VIII 

 

CZINDERI KRISTÓF 

Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

tanársegéd 

Szociálpolitikus 

 

 

Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán szerzett 

társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadói (2009), majd okleveles szociálpolitikus 

(2012) végzettséget. Ugyanezen intézmény Szociológia Doktori Iskolájában, szociálpolitika 

programon 2012 szeptemberében kezdte PhD doktori tanulmányait, jelenleg doktorjelölt.  

A Szent István Egyetem gyulai Egészségtudományi Intézetében 2012 augusztusában kezdte 

meg oktatói tevékenységét főiskolai tanársegédként; 2017. február 1. óta az intézmény a Gál 

Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karaként működik tovább. Czinderi Kristóf 

a Karon elsősorban szociálpolitika, szociológia, módszertan és statisztika tantárgyakat oktat, 

emellett a szociális munka szak terepkoordinátora, a Kar tudományos diákköri felelőse és 

Erasmus-koordinátora. 

A szerző fejezetei 

3. Szociálpolitika II. (Európai Uniós ismeretek a szociálpolitikáról) 

30. Kutatásmódszertan 
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KOVÁCS EDINA 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

 

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat ellátó integrált intézmény vezetőjeként 

25 éves gyakorlattal rendelkezik a szolgáltatások működtetése, hazai és európai uniós 

projektek tervezése és megvalósítása, szakmai együttműködések szervezése, valamint a 

költségvetési gazdálkodás területén. Minőség iránti elkötelezettsége megjelenik az általa 

irányított intézmény egyénközpontú, szolgáltatáscentrikus működésében. 

Tudását, szakmai tapasztalatait oktatóként és trénerként a felnőttképzésben kamatoztatja. 

Részt vett a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szabályozó rendszerének 

fejlesztésében, valamint a szociális szakvizsgáztatásban. Jelenleg a szociális 

vezetőképzésben tevékenykedik. 

A szerző fejezetei 

2. Szociálpolitika I. (A szociálpolitikai ellátórendszer jellemzői) 

3. Szociálpolitika II. (Európai Uniós ismeretek a szociálpolitikáról) 

14. Szociális intézmények szervezeti formái és működtetésük 

15. Diakónia és önkéntesség 

25. Államháztartás rendszere (Finanszírozás a szociális és a gyermekjóléti-, 

gyermekvédelmi területen) 
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SEEBERGER NETTA 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

igazgató 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, szociálgerontológus 

és szupervizor 

 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, szociálgerontológus és szupervizor 

végzettséggel rendelkezik. Több évtizedes szakmai, intézményvezetői gyakorlata kiterjed 

az egészségügyi és szociális ellátások területére, azon belül is a családgondozás, 

gyermekvédelem, az egészségügyi alapellátás és az időskorúak és fogyatékkal élők 

ellátására. Oktatói gyakorlata van a szociális képzések, és a felsőoktatás terén, számos 

elméleti és gyakorlati tantárgy oktatója, valamint részt vett többek között a „Szociális 

képzések rendszerének modernizációja”,  valamint a „Minősített továbbképzések 

megvalósítása” című kiemelt projektekben. Szakmai gyakorlata továbbá kiterjed a 

fogyatékkal élők komplex szükségletfelmérésére, illetve számos olyan pályázat 

megvalósításában közreműködött, amely segíti a szociális ágazat,képzések fejlesztését, 

megújulását. Közéleti tevékenysége kapcsolódik a Szociális Igazgatók Magyarországi 

Egyesületének Békés Megyei Tagozatához. 

A szerző fejezetei 

5. Szervezeti kultúra I. 

6. Szervezeti kultúra II. 

19. Jogi alapismeretek I. 

20. Jogi alapismeretek II. 

29. Informatika (Szociális információs rendszerek) 

  



 

XI 

SZABÓ LÍVIA 

Okt-Operisz Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. 

Képzési vezető 

 

Az Eszterházy Károly Főiskolán Szociálpedagógus és Kommunikációs szakember 

végzettségek megszerzését követően szociális és oktatási ágazat intézményeiben végzett 

szakmai munkát. Humánfejlesztéshez kapcsolódó területeken közreműködött képzések 

fejlesztésében, képzőként tréningek lebonyolításában, szakmai tanácsadói feladatokat 

látott el. Jelenleg szociális és oktatási területen szakmai és egyéb képzésekhez kapcsolódó 

szakértői feladatokat lát el.  

A szerző fejezetei 

8. Gyermek- és családvédelem 

26. Önismeret és személyiségfejlesztés 

27. Pszichológia (Mentálhigiéné, szervezetpszichológia, szupervízió) 

28. Kommunikációs készségfejlesztés 
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SZILÁGYI - LABOS RITA 

Független Egyesület Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, 

Gyula 

Intézményvezető 

Szakvizsgázott szociális munkás, családkonzulens, Önismereti – 

személyiségfejlesztő tréner 

 

 

2007-ben diplomázott általános szociális munkás szakon a Tessedik Sámuel Főiskola 

Egészségügyi Fakultásán Gyulán. 12 éve dolgozik a szociális területen, utcai szociális 

munkásként kezdte, majd 2007 óta vezetői beosztásban dolgozik a szenvedélybeteg 

ellátásban. 2014-ben az Eszterházy Károly Főiskolán családkonzulensként végzett, azóta 

folyamatosan fogad családokat. Prevenciós munkacsoport tagjaként koordinálja és 

megvalósítja a szakmai munkát. Szakmaközi fórumokat, szakmai előadásokat szervez és 

tart. 

A szerző fejezetei 

7. Egészségügyi szervezetelmélet 

11. Kisebbségszociológia 

21. Közgazdaságtan I. (Mikroökönómia) 

22. Közgazdaságtan II. (Makroökonómia) 

23. Szociálpolitikai gazdaságtan 
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SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

címzetes főiskolai docens, szakvizsgázott szociálpolitikus és 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

 

Oktatási tapasztalata közel három évtizedes múltra tekint vissza. Korábban középfokú, 

majd 2003-tól felsőfokú oktatási intézmény külső előadójaként tevékenykedik oktatóként. 

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészségtudományi Intézet 

Általános szociális munka, valamint az Alkalmazott szociálgerontológia szakirányú 

továbbképzési szakokon végzett tevékenységéhez jó alapot biztosít egy városi, majd 

kistérségi szociális és gyermekjóléti intézményben szerzett két évtizedes szakmai 

tapasztalata. E szakmai múlt birtokában sikerült az elméleti és a gyakorlati ismeretek 

összhangját - hitelt érdemlően - megteremteni. 

Örümmel tölti el, hogy alkalmat kapott arra, hogy a digitális tananyag alfejezeteinek 

elkészítésével a korszerű, tanítási-tanulási utak kidolgozásában is részt vegyen. 

A szerző fejezetei 

1. A mai magyar társadalom jellemzői 

4. Szociálpolitika III. (Egészségpolitika) 

10. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett társadalmi csoportok (Depriváció, szegénység, 

szegénységkutatás) 

13. Szolgáltatások igénybevételének jogi és szakmai kereteinek kialakítása, 

szerződéskötés 

18. Projekttervezés és menedzsment 
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1. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM 
JELLEMZŐI 

SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

szociálpolitikus 

 A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a mai magyar 

társadalom legfontosabb jellemzőit: demográfiai helyzet; 

foglalkoztatottság, képzettség, egészségi állapot; jövedelem-

egyenlőtlenség és szegénység. A társadalomban és a szűkebb 

környezetben érvényesülő társadalmi törvényszerűségek 

felismerésének segítése, a társadalmi folyamatok értelmezése, az 

egyenlőtlenségek, a szegénység, a deviancia kialakulásának területi és 

társadalmi okai, jellemzői, és csökkentésük eszközeinek értelmezése 

az előítéletek keletkezésének okaival való szembenézés. Ismerjék 

meg a hátrányos társadalmi helyzet és az egészségi állapot 

összefüggéseit egészségszociológiai szempontból. A hallgatók az 

előadásokon ismerkedhetnek meg az adott témával kapcsolatos 

fogalmakkal és elméletekkel, valamint a főbb nemzetközi és hazai 

tendenciákkal. 

BEVEZETÉS 

A következőkben a - tananyag- először Magyarország demográfiai jellemzőit, illetve a 

változások fő tendenciáit mutatja be. A továbbiakban ismerteti a társadalom szerkezetét és 

rétegződését. Elsősorban a foglalkozási alapú rétegződésvizsgálatok eredményeit használja fel, 

mindezek segítségével rávilágít, hogy a réteg-hovatartozás miként függ össze az iskolai 

teljesítménnyel, illetve a képzettség egyéb ismérveivel. Végül az egyenlőtlenségekből fakadó 

társadalmi jellemzőkre mutat rá, különösen a hátrányos helyzetű csoportok integrációját és az 

integrációt nehezítő folyamatait elemzi. 

1.1. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM JELLEMZŐI 

Demográfiai helyzetkép 

A KSH összehasonlító elemzése alapján, amely az élveszületések számát Európai Uniós 

perspektívában vizsgálja, megállapítja - a jelenlegi tagállamokra értelmezve -, hogy a 2001 és 
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2011 között az ezer lakosra vetített élve születések száma a vizsgált tíz évben átlagosan 10,67 

fő. Ezzel szemben Magyarországon az időszak ezrelékben kifejezett élveszületési rátája 2001 

és 2011 között átlagosan 9,49 ezrelék. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az ezer lakosra 

vetített élveszületések átlagos száma a tíz éves időszakban elmaradt az uniós átlagtól. 2018. 

január 1-jén az Magyarország népessége 9 millió 771 ezer fő volt, 26,9 ezer fővel kevesebb, 

mint 2017. év azonos időszakában. Az elmúlt években a fontosabb népmozgalmi 

folyamatokban a kedvezőtlen irányú változások mellett kedvezőek is egyaránt történtek. 

Kedvezőtlen változás például, hogy csökkentek a születések, ugyanakkor nőtt a halálozások 

száma. Ebből adódóan emelkedett a természetes fogyás mértéke. Pozitív változás viszont, hogy 

az elmúlt évben ezer újszülött közül 3,6 hunyt el egyéves kora előtt, ami az eddig mért 

legalacsonyabb csecsemőhalálozási arány a népmozgalmi statisztika történetében, ugyanis 4 

ezrelék alá esett e mutató értéke. 

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatása szerint felgyorsult a népesség 

elöregedési folyamata. A 60 éves és annál idősebb lakosok száma és aránya először 1992-ben 

haladta meg a 0–14 éves, gyermekkorú népességét, 2005 óta viszont már a 65 évesek és annál 

idősebbek is többen vannak, mint a gyermekkorúak. 2018. január 1-jén száz gyermekre 130 

időskorú (65 éves és annál idősebb) lakos jutott. (KSH,2018). 

A népesség elöregedése tehát a 21. század egyik legjelentősebb problémája, ennek 

következményei a társadalom szinte valamennyi területén sürgetően megoldandó és 

állandóan karbantartandó feladatot jelentenek. A 2015. évi nemzetközi adatok szerint a 

magyarok százezer lakosra jutó halálozása Bulgáriát és Romániát követően a harmadik 

legkedvezőtlenebb az unióban. A nők halálozási gyakorisága Bulgária és Románia után a 

harmadik, a férfiaké Litvániát, Bulgáriát és Lettországot követve a negyedik legmagasabb. 

Magyarország az 1960-as évek közepétől egyre rosszabb értékeket mutatott az európai 

országok lakosságának egészségi állapotát kifejező halandósági indexekben.1 ( Bálint-Kovács, 

2015). 

Születéskor várható élettartam 

Bálint és Kovács kutatási eredményei nyomán megállapítható, hogy a férfiak születéskor 

várható élettartama2 1990-ben 65,1, míg a nőké 73,7 év volt. Egyenlőtlen tempójú javulás 

következtében a férfiak és nők várható élettartama közötti különbség az 1994-es 8,7 évről 

2013-ra 6,7 évre csökkent. Magyarország továbbra is az Európai Unió legrosszabb 

életkilátásokkal bíró országai közé tartozik. Az élettartam tekintetében az iskolai végzettség 

szerinti különbség meglehetősen nagy: 2012-ben a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők 

születéskor várható élettartama 5,8 évvel volt magasabb, mint az alapfokú végzettségűeké. 

Ugyanez az érték a férfiak esetében 12,5 év volt. A várható élettartamban a családi állapot 

szerinti eltérések a házas és nem házas kapcsolati formák között különböznek nagyobb 

mértékben. A házasságban élő férfiak és nők jobb életkilátásokkal bírnak, és a mortalitásuk is 

 

1 Bálint Lajos - Kovács Katalin (2015) Halandóság. Demográfiai portré. Központi Statisztikai Hivatal, 

Népességkutató Intézet, Budapest.. 75-94 o. 

2 Azt fejezi ki, hogy egy újszülött az adott év halandósági viszonyai (korspecifikus halálozási valószínűségek) mellett 

még átlagosan hány évi élettartamra számíthat. 
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kedvezőbb minden fontosabb halálok esetében. (Bálint-Kovács,2015). Kopp Mária és 

kutatócsoportja a lelki egészség és a halandóság közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet: a 

depresszió intenzívebben jelentkezett a kedvezőtlen halandóságú területeken, mint ott, ahol 

relatíve kevesebben haltak meg.3 (Kopp-Skrabski, 2006). 

Családi kapcsolatok 

A családszerkezeti struktúrára ható tényezők közül az egyik legjelentősebb a termékenységi 

magatartás alakulása, amely meghatározza a gyermekes családok arányát. Ugyanakkor azt is 

látni kell, hogy a termékenységből nem következtethetünk egyértelműen a gyermekes 

családok arányára, hiszen az attól is függ, hogy a megszületett gyermekek hogyan oszlanak el 

a családok között, hogy a párkapcsolatok felbomlása után újraformálódó mozaik családokban 

mennyi gyermek él. A gyermekes családok arányára az is befolyást gyakorol, hogy mikor 

repülnek ki a gyermekek a szülői házból, hogy mennyire hosszú a gyermekek és szüleik egy 

háztartásban eltöltött időszaka. 

Az utóbbi évtizedekben a magyar társadalomban nemcsak a házasságban élők aránya esett 

vissza, hanem a párkapcsolatban élőké is. 1990 után a visszaesés alapvetően a 35 év alattiak 

körében volt jelentős. Európa nyugati és északi országaihoz képest azonban a párkapcsolatban 

élők aránya még mindig viszonylag magas, és a 30–70 év közöttiek körében továbbra is 

többségben vannak a párkapcsolatban élők. 

A fiatalok körében az elmúlt két évtizedben növekedett az egyedül élők aránya is, de korántsem 

olyan mértékben, mint a nyugat- és észak-európai országokban. A fiatalok későbbre halasztott 

családalapítása nálunk inkább abban mutatkozik meg, hogy későn költöznek el szüleiktől, a 

gyermekstátusz sokkal tovább tart az életpályán. 

1.2. TÁRSADALMI SZERKEZET, ÉS RÉTEGZŐDÉSEK 

A mai magyar társadalom szerkezete4 alapvetően stabil. A társadalmi rétegződés jellemzői 

szempontjából meghatározó azonban, hogy számottevően növekedett a gazdaságilag aktívak, 

illetve ezen belül mind a foglalkoztatottak, mind pedig a munkanélküliek népességen belüli 

aránya. Mindezt a két népszámlálásokból - 2001-és 2011 - nyert adatok igazolják. 

Foglalkozási szerkezet alakulása 

A magyar társadalom foglalkozási szerkezete más, mint a többi európai országé. Hazánkban 

kevésbé vannak jelen a különböző szellemi munkát végző csoportok, elsősorban a magasabb 

 

3Kopp Mária-Skrabski Árpád (2006) Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. 

4 A társadalmi szerkezet - a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat jelenti. (Andorka,2006). 
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szakképzettséget igénylő, illetve a vezetői foglalkozású rétegek. Jellemzőbb Magyarországon a 

betanított vagy képzetlen munkát végzők társadalmi súlya.5(Huszár, 2013). 

A foglalkozási szerkezet alakulását megfigyelve 2001 és 2011 közötti időszakban a nőtt a 

gazdaságilag aktívak népességen belüli aránya, ezzel párhuzamosan mindegyik inaktív 

csoportnak aránya kisebb lett. A rétegszerkezet alsóbb felében található csoportokhoz többen 

tartoztak 2011-ben, mint az előző népszámlálás időszakában. Növekedett egyrészt az 

egyszerű, képzetlen munkát végzők, másrészt a mezőgazdasági fizikai munkások részaránya, 

mind a teljes népesség, mind pedig a foglalkoztatottak körében. (KSH, 2015.) 

 

1-1. ábra: A teljes népesség megoszlása társadalmi rétegek szerint,2001-2011 közötti időszakban6 

Az ábra tanulsága szerint a rétegszerkezet egészét tekintve ennek alapján a 2001-es, illetve a 

2011-es népszámlálás közötti időszakban polarizációs tendenciák zajlottak a magyar 

társadalomban: mind a felsőbb, mind az alsóbb rétegek bővültek 2011-re, miközben a 

társadalomszerkezet középső szegmensében található csoportokhoz összességében 

kevesebben tartoztak. 

Rétegződés nemek szerint 

A nők körében magas a szellemi foglalkozásúak aránya, de a felsővezetői, illetve magasan 

kvalifikált értelmiségi pozíciókban zömmel a férfiak szerepelnek. A fizikai foglalkozások 

 

5 Huszár Ákos(2013) Foglalkozási osztályszerkezet. I. Elméletek és modellek. Statisztikai Szemle, 2013./3. 117-

131. 

6 Forrás: KSH, 2015 
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inkább a férfiak körében felülreprezentáltak. A felső, illetve a középszintű vezetők, valamint a 

szakképzett ipari foglalkozásúak körében a férfiak vannak túlsúlyban. A nők elsősorban az alsó 

szintű szellemi foglalkozási csoportokban, illetve a szakképzett irodai, kereskedelmi, 

szolgáltatási foglalkozásúak körében vannak többségben, ott az arányuk eléri a 77,5%-ot.7 ( 

KSH, 2015.) A fentiek miatt problémaként merül fel egyrészt, hogy a kiválasztás során bizonyos 

pozícióba csak a neméből fakadóan nem vesznek fel egy nőt. Másrészt a nőket sújtó 

igazságtalanság, már a meglévő munkahelyén, hogy gyakran nem ugyanazért a fizetésért 

végeztetik velük a munkát. Végül a harmadik, hogy kevésbé léptetik elő őket - az adott 

pozícióban a férfitársaikkal szemben.8 ( Harcsa-Monostori,2014). 

Rétegződés és iskolázottság szerint 

Az KSH kimutatása szerint - 2011- es - adatok azt bizonyítják, hogy mindegyik inaktív 

csoportban egy vagy két osztállyal többet végeztek el, mint a 2001. évben összeírt csoportok. 

A foglalkoztatottak körében nagyobb arányban vannak jelen a képzettebb, személyek. A 

legalacsonyabb képzettségi szint az egyszerű munkát végző segédmunkások és az 

alkalmazottként mezőgazdasági munkát végzők között található. E csoportokban több mint 

40%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik legfeljebb az általános iskola nyolc évfolyamát végezték 

el, vagy ennél alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek. E- tekintetben továbbra is figyelemre 

méltó a cigányság helyzete, mert Magyarországon igen magas az arányuk az etnikai 

kisebbségen belül és az alacsony iskolai végzettségűek között is.9 (Bori-Masát,2008). 

Azt is meg kell jegyezni, hogy a társadalmi ranglétra alsóbb szintjein növekednek a krónikus 

megbetegedések, az egészségkárosító magatartás is egyre jellemzőbbé válik. 

Jövedelemi viszonyok jellemzői 

A jövedelem tekintetében már 1995-től egy új tendencia jeleit lehetett felfedezni 

Magyarországon: miközben a leggazdagabb csoport jövedelme nőtt, a legszegényebb decilis 

részesedése nem romlott tovább. Ezt az új tendenciát abban foglalhatjuk össze, hogy miközben 

a leggazdagabb egymillió nemcsak relatív, hanem abszolút értelemben is növelte jövedelmét, 

nemcsak a legszegényebbek, hanem a középrétegek is lecsúsztak, az átlaghoz vagy a legjobb 

módúakhoz viszonyítva is.10 (Andorka, 2006). 

A jövedelem - az iskolai végzettségen túl- mutatja a legkifejezettebb összefüggést a 

halandósággal. Egyes kutatások szerint a kistérségek elmaradottságát jellemző társadalmi-

 

7 Központi Statiszrtikai Hivatal. (2015 ) A társadalom rétegződése 15. Népszámlálás 2011. Budapest.29-38.o. 

ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-475-0 

8 Harcsa István- Monostori Judit.(2014) Demográfiai folyamatok és családformák pluralizációja Magyarországon. 

TÁRKI, 2014. 83-109. 

9 Bori István-Masát Ádám. A mai magyar társadalom. L'Harmattan kiadó, Budapest, 2008. 

ISBN: 9639682361260 

10 Andorka Rudolf (2006) Bevezetés a szociológiába. Társadalmi szerkezet és rétegződés Osiris kiadó, 

Budapest.152-190. o. 

https://moly.hu/kiadok/l-harmattan
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gazdasági faktorokból képzett deprivációs11 index alapján leginkább elmaradott 

kistérségekben a keringési betegségek okozta korai halandóság a férfiaknál közel 70%-kal, a 

nőknél 100%-kal haladta meg a legkevésbé deprivált kistérségekét.12(Vitrai,2011). 

A háztartások lakáskörülményei 

E tekintetben a felső és középszintű vezetők, a magasan képzett értelmiségiek és a nem 

mezőgazdasági vállalkozók lakáshelyzete bizonyulnak a legjobbnak, míg a legrosszabb 

lakáskörülmények között a képzetlen fizikai foglalkozásúak és a soha nem dolgozott, idős 

egyedülállók, többségében egyedül élő nők élnek. A lakáskörülmények javultak, de a javulás 

mértéke rétegenként nagy eltérést mutat, vagyis nőttek a lakásviszonyokban megmutatkozó 

társadalmi különbségek. (KSH,2015). 

  

 

11 A depriváció szó szerint „valamitől való megfosztottságot” jelent. Nemcsak a szegénység megjelölésére, hanem 

például a gyermekeknek a „szülői szeretettől való megfosztottságára” is használjuk. 

 12 Vitrai József (2011) Az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői. Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Doktori Iskola. 5-25 old.. 
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Településhierarchia 

 

1-2. ábra: A legfeljebb alapfokú végzettségűek aránya a 15 éves és annál idősebb népességben 2016-ban13 

A fejlettebb településeken magasabb az aránya a szellemi foglalkozású rétegeknek. A 

munkaerőpiacról kiszakadók az országos adathoz képest kisebb arányban jelennek meg a 

közép-magyarországi, a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli megyékben, míg a térképen zöld 

színnel jelölt Dél-Dunántúlon, illetve az északkeleti országrészben magas a számuk. (KSH, 

2015). 

Összességében elmondható, hogy az egyes társadalmi csoportok iskolázottsága és foglalkozása 

nyilvánvaló társadalmi különbségekre világít rá. Ezek a különbségek persze bárhol 

előfordulhatnak, a kérdés csak az, hogy milyen szerepe van a társadalmi mobilitásnak. Vannak 

csoportok, amelyeknek helyzete stabilnak tekinthető abban a tekintetben, hogy az 

intézményesített normák messzemenően alátámasztják a társadalmi struktúrában elfoglalt 

pozíciójukat, más csoportok helyzete azonban nem ilyen stabil. Az utóbbiakra jellemző, hogy a 

társadalom egyenlőtlenségrendszerében betöltött szerepüket nem tudják teljes mértékben 

igazolni az intézményes normákra támaszkodva, s így folyamatosan kihívások és politikai 

támadások érik, illetve érhetik őket a társadalom más csoportjai felől.14(Huszár, 2015). A 

következő alfejezet mindezeket részletesen tárgyalja. 

 

13 Forrás: http://novekedes.hu/wp-content/uploads/2017/12/3.1.4.png 

14 Huszár Ákos: Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenség igazolása. Sérülékeny csoportok a magyar 

társadalomban. Szociológiai szemle, Budapest : 2015.old.: 107-124. 
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1.3. MAGYARORSZÁG NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE 

Az egészségi állapottal kapcsolatban igen fontos kérdés, hogy az elkövetkező időben a javulása 

lépést tud-e tartani a várható élettartam legutóbbi évtizedekben megfigyelt, folyamatos 

növekedésével. A várható élettartam mellett, annak az élettartamnak a hossza is különös 

figyelemre érdemes, amelyet jó egészségben élhetünk le. 

Magyarországon a betegségek között előkelő helyet foglalnak el a krónikus megbetegedések. 

Mindezek az egészségre nézve káros magatartásformák és kockázatos életkörülmények magas 

elterjedtségére utalnak. Az egészségproblémák elterjedtsége nem változott az utóbbi évek 

során, ellenben az azokra fordított figyelem a lakosság részéről növekedni látszik. Jó példa erre, 

hogy 2009-ben a legfeljebb általános iskolát végzettek 60%-a gondolta úgy, hogy sokat vagy 

nagyon sokat tehet egészségéért, addig 2014-ben már 66%-uk. Ugyanerről a kérdésről a 

felsőfokú végzettségűek körében is magasabb arányban vélték úgy, hogy felelősek az 

egészségükért. 15(Kovács-Tóth, 2015). 

Hazánkban előforduló leggyakoribb halálokok 

1-1. táblázat: Az elhalálozások száma fontosabb halálokok szerint nemenként, 1990-ben és 2013-ban16 

Halálokok megnevezése 

Férfiak Nők 

1990 2013 1990 2013 

Fertőző és élősdiek okozta 

betegségek 
646  396 317 508 

Daganatok  17 644 18 060 13 577 15 214 

Légcső, hörgő, tüdő 

rosszindulatú daganata  
5 416 5 418  1492 3173 

Gyomor és vékonybél 

rosszindulatú daganatai 
1806 990 1180 710 

Női emlőrák   2 097 2 167 

Kolorektális daganatok  2 146  865 2 090 2 242 

Endokrin, táplálkozási és 

anyagcsere b. 
774 1 244 1 357 1 672 

 

15 Kovács Katalin és Tóth Gergely. Jelentés a magyar népesség helyzetéről, egészségéről: Demográfiai portré. 

Központi Statisztikai hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 2015. old. 95-114. 

 

16 Forrás: Demográfiai Portré. Jelentés a magyar népesség helyzetéről, 2015. alapján saját szerkesztés 
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Halálokok megnevezése 

Férfiak Nők 

1990 2013 1990 2013 

Keringési rendszer 

betegségei  
36 375  27 600 39 865 35 379 

Agyérbetegségek  9 556 5 427 11 662 7 401 

Ischaemiás szívbetegségek  15 316 14 635 12 875 17 469 

Légzőrendszer betegségei  4 079  3 822 2 565 3 187 

Emésztőrendszer betegségei  5 511  3 741 3 504 2 649 

Alkoholos májbetegségek  2 951  2 065 1 129 640 

Morbiditás és mortalitás 

külső okai  
8 459  3 981 4 816 2 143 

Öngyilkosságok  2 980  1 588 1 153 505 

Összesen  76 936 61 894 68 724 64 884 

Az európai országokban az utóbbi négy évtizedben a kardiovaszkuláris halálozás dinamikus 

mérséklődése volt megfigyelhető. A szív- és érrendszeri halálozás Európa minden országában 

csökken, de ez a folyamat az egyes országokban más-más időpontokban indult el és folyamata 

is eltérő volt. A volt szocialista országokban ez a fordulat az 1990 és 1998 közötti időszakban 

történt meg: Lengyelországban és Csehországban 1990 körül, Magyarországon és a balti 

államokban 1995-től. A halálozás csökkenése ugyanakkor a legutóbbi években is egyértelműen 

folytatódott. 

A halálozások harmadik nagy csoportját az úgynevezett külső okok adják, amelyek közé a 

közlekedési és más típusú balesetek, az emberölések és az öngyilkosságok tartoznak. 

A magyarországi halálozási szint ugyan a legjobb európai értékeknek ma is a kétszerese, de 

nem különbözik jelentősen más régiós országokétól, és mérséklődésének dinamikája is jóval 

nagyobb a máshol tapasztaltnál.17 (Bálint-kovács,2015.) 

Egészség-egyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban 

Az egészség-egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők nem azonosak az egészséget 

befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezőkkel. 

 

17 Bálint Lajos-Kovács Katalin (2015). Halandóság. Demográfiai portré Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 

Népességkutató Intézet..old.: 75-94 o. 
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Az egészségi állapot tekintetében jelentős különbségek vannak országok és országokon belül 

kistérségek között is. 

Az egészség egyenlőtlenségek okai 

Egyéni tényezők 

Egészségmagatartás Az egészségi állapotot nagymértékben befolyásoló egészségmagatartás 

jelentőségét a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás illetve a 

fizikai inaktivitás káros következményeit igazoló tanulmányok százai bizonyítják. Az életmód 

tehát közvetítő szerepet játszik a különféle környezeti tényezőknek való kitettség révén. 

Az egészségmagatartás megváltoztatása többek között igen fontos beavatkozási lehetőséget 

jelent az egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

Az egészségmagatartásban kedvező változást elméletileg két úton lehet elérni: 

◼ az egyén szintjén bekövetkező változások, mint például az egészségtudatosság 

növekedése, egészséges életmód választása, szűrésen való részvételi hajlandóság 

növelése lehet. 

◼ a környezet kedvező irányú módosítása, így például a szabadidő sport feltételeinek vagy 

az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása. 

Szerzett egyéni tulajdonságok Egy egyén fizikális és mentális állapota öröklött tulajdonságainak 

és fejlődése során őt ért valamennyi hatás összegzett eredménye. 

Az alacsonyabb iskolai végzettség kevesebb ismeretet, emiatt alacsonyabb 

egészségtudatosságot és ezen keresztül az egészségkárosító magatartásra nagyobb esélyt 

jelent 

Egyéni társadalmi helyzet Az egyénnek a saját képességein és készségein túl a társadalomban, 

azaz a szűkebb és tágabb közösségben elfoglalt helyzete határozza meg a rendelkezésre álló 

társadalmi erőforrások közül milyen szellemi, anyagi forrásokhoz férhet hozzá. Az erőforrások 

elérése megszabja az egészséges életmód feltételeihez való hozzáférést. 

Az egészségegyenlőtlenségek visszaszorításához a források, illetve az egészséget támogató 

prevenciós eszközök, valamint az egészségügyi ellátásban mutatkozó különbségek közti 

kapcsolatot kell megszüntetni, vagy legalább visszafogni, azáltal, hogy a gazdasági-társadalmi 

egyenlőtlenségeket mérsékeljük, és/vagy csökkentjük a források által elérhető 

egészségelőnyöket. Érdemesebb az egyén környezetét és életkörülményeit befolyásolni képes 

társadalmi szereplők (pl. gyártók, szolgáltatók, oktatási egészségügyi intézmények, 

szakemberek stb.) tevékenységét befolyásolni. 

Környezeti tényezők 

Az egészségügyi rendszer. 

Az egészségügy két úton befolyásolja az egészség-egyenlőtlenséget: 

◼ egyfelől mindenki, akinek egy adott ellátásra szüksége van, azonos eséllyel jut hozzá 

(horizontális egyenlőség). 
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◼ másfelől azt látják el előbb, arra fordítanak nagyobb erőforrást, akinek nagyobb 

szüksége van rá (vertikális egyenlőség). (Vitrai, 2011.) 

Egészségkülönbségek csökkentésére vonatkozó érvek 

Az egészségegyenlőtlenségek visszaszorításához a források, illetve az egészséget támogató 

prevenciós eszközök, valamint az egészségügyi ellátásban mutatkozó különbségek közti 

kapcsolatot kell megszüntetni, vagy legalább visszafogni, azáltal, hogy a gazdasági-társadalmi 

egyenlőtlenségeket mérsékeljük, és/vagy csökkentjük a források által elérhető 

egészségelőnyöket. Érdemesebb az egyén környezetét és életkörülményeit befolyásolni képes 

társadalmi szereplők (pl. gyártók, szolgáltatók, oktatási egészségügyi intézmények, 

szakemberek stb.) tevékenységét befolyásolni. Az egyenlőtlenségek alapvető társadalmi 

okairól szóló elmélet alapján azt mondhatjuk, hogy az a szakpolitika lehet sikeres, amely – az 

egyéni aktivitásra és felelősségre alapozó felfogás helyett – az egyén környezetét és 

életkörülményeit alakító társadalmi szereplők tevékenységét olyan irányba próbálja 

módosítani, hogy csökkenjenek a társadalomban jelen lévő egészségegyenlőtlenségek.18 

1.4. TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ SZEREPE AZ EGYENLŐTLENSÉGEK, 

A DEPRIVÁCIÓ ÉS SZEGÉNYSÉG19 MÉRSÉKLÉSÉBEN 

A társadalmi integráció, dezintegráció 

A társadalmi integráció20 különösen fontos a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi mobilitás és kölcsönös megértés lehetőségének növelése szempontjából. Utóbbi 

alapját jelenti a különböző kollektív cselekvések, együttműködés létrejöttének is. Lényeges a 

munkaerőpiac, a jogrendszer, az oktatás, a társadalmi kapcsolatok és szervezetek: család, 

egyéb közösségek és a közbeszéd hogyan erősíti a társadalom szétszabdaltságát, vagy pedig 

hogyan járul hozzá a társadalmi integrációhoz. 

 

18 Csizmadia Péter (2017) Az egyenlőtlenségek alapvető társadalmi okai és elméletalkalmazás lehetőségei az 

egészségügyi 

szakpolitikában.http://epa.oszk.hu/02900/02987/00006/pdf/EPA02987_egeszsegfejlesztes_2017_2_017-

019.pdf. 

19 A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet megjelölésére, és inkább az alacsony 

jövedelem és ebből adódó egyéb hátrányok, mint például a nem megfelelő táplálkozás, rossz lakásviszonyok stb. 

megjelölésére szokták használni. 

20 Társadalmi integráció alatt értjük, amikor az egyén vagy intézmény (cselekvő, ágens) kooperál egy társadalmi 

csoporttal vagy kollektivitással úgy, hogy »bizonyos mértékben« elfogadja annak értékeit, normáit, szabályait 
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Az integrációt erősítő és gátló tényezők 

◼ Pszichológiai szint 

◼ Köztudott, hogy a hátrányos helyzetű csoportok nehezebben férnek hozzá az 

iskolarendszer szolgáltatásaihoz, ismeretekhez, szolgáltatásokhoz, a környezetük nem 

mindig ad pozitív mintát, ezért felkészültségük és érzelmi intelligenciájuk eltér a 

többségi társadalom tagjaitól. 

◼ Ezen ismérvek tudatában - egyéni szinten - erősíteni kell a helyes konfliktuskezelést, a 

siker és a kudarc feldolgozásának technikáját, az egyéni kapcsolatrendszert, valamint a 

kapcsolati háló bővítését. 

◼ Társadalmi szinten pedig a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztésének pszichológiai 

elemei jelentkeznek: előítéletek, burkolt elméletek, amelyek nem közvetlen 

tapasztalásból erednek. Felszínre kerül a befogadó, támogató vagy elutasító munkahely 

kérdése is. 

◼  

◼ Szociális szint 

◼ A hátrányos helyzetű emberek kapcsolatrendszere szegényes, beszűkült. A kapcsolati 

háló a hasonló helyzetben lévő emberek csoportjára és a családra szűkül. A szociális 

háló pedig az, amely képes arra, hogy az embert a közösségi élet megfelelő szintjén 

megtartsa. 

◼ Az integráció szociális dimenzióban jelenti a támogató kapcsolati rendszer hálójának 

növelését és minőségi átalakítását, valamint a szűkebb és tágabb környezet 

támogatását. 

◼  

◼ Környezeti szint 

◼ Gyakran hiányos, felkészületlen a környezet. Így például még mindig van olyan 

közintézmény, ahol az akadálymentes közlekedés nem kellően megoldott. Az iskolák 

egy része nincsen felkészülve a fogyatékossággal élő, vagy sajátos igényekkel 

rendelkező tanulók fogadására, s ugyanígy a munkahelyek sem. Nemcsak a fizikai 

hozzáférhetőség hiányzik, hanem a szemléleti is és az információk is. 

◼  

◼ Egészségügyi szint 

◼ Az integráció egészségügyi szintje jelenti egyéni szinten azt, hogy a saját egészségügyi 

állapotot, általános higiénét és kondíciót a lehető legjobb szintre hozzuk. Fel kell mérni, 

hogy milyen korszerű segédeszközök vannak, milyen korszerű terápiák és 

szolgáltatások. 

◼ A környezeti oldalon pedig az ergonomikusan kialakított környezetről, egészségvédő 

munkakörülmények, a munkahelyi egészségügyi kockázatok mérsékléséről, az 

egészséget fizikailag (ergonómia, hozzáférhetőség) és lelkileg (tér berendezése, 

munkahelyi légkör) is támogató munkahelyi megoldásokról és programokról 

beszélhetünk. 

◼  

◼ Foglalkozási rehabilitáció 

◼ A társadalmi integrációval kapcsolatban a figyelmünk nem korlátozódhat kizárólag a 

munka és a munkához vezető iskola és képzési rendszer világára. A foglalkozási 

rehabilitáció kitüntetett jelentőségű, mivel sok más fontos dologhoz (kultúra, 

szabadidő, egészség) csak a munka, a munkajövedelem megszerzésén keresztül vezet 
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az út. Mivel a munkához az iskolán, képzésen keresztül vezet az út, szükséges az oktatás 

átalakítása is, hogy az be tudja fogadni, az erős képességek mentén tudja támogatni az 

egyén fejlődését.21 

A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek 

A társadalmi dezintegrációs folyamatok22 talán legjobban a jövedelmi szegénységgel 

összefüggésben jelennek meg. Magyarországon. Az Eurostat adatai szerint 2000 és 2013 között 

emelkedett azok aránya, akik szegénységi küszöb23 alatti jövedelemmel rendelkeznek. Uniós 

összehasonlításban a teljes magyar népességre vonatkoztatható adatok nem kiemelkedően 

kedvezőtlenek, az Európai Unió 27 tagországának átlagánál valamivel alacsonyabbak. A 

fiatalkorúak szegénységét tekintve a magyar adatok az alsó harmadban találhatóak. 

A fenti elemzés alapján a dezintegráció tekintetében három egymással összefonódó, több 

szálon kapcsolódó réteget érdemes kiemelni: a munkanélkülieket, a jövedelemszegényeket és 

a romákat. 

A dezintegrációt tárgyalva ugyancsak meg kell említeni a területi elkülönülést, amelyet 

társadalmi felbomlás jelenségeként is felfoghatunk, hiszen a térbeli, köztük a városi 

társadalmak szétszakadásáról van szó, társadalmi csoportok közötti kapcsolatok megszűnnek, 

ezáltal minimálissá válnak a kommunikációs lehetőségeik is. A területi elkülönülés miatt arra 

sincs mód, hogy a mindennapi élettapasztalatok és szubkulturális minták keveredjenek. Más 

oldalról megközelítve szempontból azonban a térbeli társadalmi szegregáció a társadalmi 

szerkezetben hasonló helyzetű népesség integrációját is jelenti, mivel ők közel kerülnek 

egymáshoz, gyarapodnak a személyes kapcsolatok, a szubkulturális minták hatásainak a 

lehetőségei, növekedhet a csoportszintű társadalmi szolidaritás és ezzel a területi, illetve a 

lokális szintű integráció is.24(Szimai-Váradi, 2012). 

1.5. TÁRSADALOM SZEREPE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG NÖVELÉSÉBEN 

A megelőzés legfontosabb eszköze az esélyeket kiegyenlítő, az otthonról hozott hátrányokat 

ellensúlyozó közoktatás, illetve a befogadó és gyorsan alkalmazkodó munkaerőpiacot 

 

21 TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-000 1.Társadalmi reintegráció 

http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/14_Tananyag.doc 

22 olyan közösségi értékek és normakészletek együttese, amelyek rombolják, leépítik az integrációs szereplők 

kooperációját, csökkentik a társadalmi és az interperszonális interakcióban részt vevők összetartozásának érzését, 

és növelik a kommunikációs zavarok, valamint konfliktusok kialakulásának esélyét. A dezintegráció tehát nem 

egyenlő a szegénységgel és a depriválódással. Attól, hogy valaki szegény, még nem feltétlenül dezintegrált, de erre 

az empirikus bizonyítékok alapján jóval nagyobb az esélye. 

23 Ez a küszöb a szabadon elkölthető medián jövedelem 60%-a 

24 Szirmai Viktória és Váradi Zsuzsanna (2012)Térbeli társadalmi elkülönülés és integráció a magyar nagyvárosi 

térségekben. Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. In.: [szerk.] Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és 

Takács Judit. Budapest, MTA, Társadalomtudományi Kutató Központ : Argumentum. Tanulmányok kötet. 
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támogató foglalkoztatáspolitika. A szociálpolitika ezeknek az utólagos megoldásoknak a 

terepe. Két nagy feladat van: egyfelől a gyors segítség biztosítása a bajbajutottaknak, másrészt 

pedig a reintegráció. Ezek közül a kármentés feladatát viszonylag jól ellátja a magyar rendszer. 

A szociálpolitika tehát ezeknek az utólagos megoldásoknak a terepe. A szociális szakemberek 

tevékenységükkel arra törekszenek, hogy képessé tegyék a klienseket arra, hogy azok az 

ellátórendszer támogatása nélkül is megállják a helyüket, ez az önállóságra való felkészítés, 

amely szintén fontos területe a sajátos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munkának. 

A lehetőségek felismerésének és kihasználásának képessége a hátrányos helyzetű emberek 

esetében kiemelten fontos az önmegvalósításhoz. Fontos teendő még a megküzdési stratégiák 

elsajátítása is, amely már a szociális rehabilitáció területe. 

A gyermek védelmét ellátó intézményeknek, szervezeteknek, személyeknek - a törvény 

alkalmazása, eljárásuk, tevékenységük során - a gyermek mindenek feletti érdekét kell 

figyelembe venniük, valamint együtt kell működniük a gyermek családjával, hogy elősegítsék a 

családban való nevelkedését. A családjából kiemelt gyermeknek részére a korának, 

szükségleteinek megfelelő ellátást kell biztosítani.25 

Munkaerőpiac 

A munkaerő-piac nagymértékben meghatározza a hátrányos helyzetű egyének, csoportok 

esélyeit. A szegénység csökkentése érdekében elengedhetetlen az új munkahelyek teremtése, 

azonban ezen álláslehetőségek sikeres elnyeréséhez az érintett személyeknek új képzettségek 

megszerzése feltétlenül szükséges, amely eléréséhez az oktatási rendszer kiterjesztése is 

szükségszerű. A szegénnyé válás kockázata a fenn említett térségben, települési formákon 

másfélszerese a megyei jogú városoknak illetve a fővárosénak. 

 

 

25 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
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1-3. ábra: A foglalkoztatás alakulása összességében és közfoglalkoztatás nélkül26 

 

A fenti ábra tükrözi a foglalkoztatásban részesülők összetételét az elmúlt 10 év 

vonatkozásában, amely egyértelmű növekedést mutat. Az értelmezhetőség segítése végett: a 

világos szín a közfoglalkoztatottakkal együtt, míg a sötétebb barna szín a közfoglalkoztatottak 

nélkül mutatja a foglalkoztatás alakulását. 

Oktatás feladata 

A hátrányos helyzet mérséklésére a képzés az egyik legelfogadhatóbb és leghatékonyabb 

eszköz. A képzésekkel nemcsak az ismeretszerzés, hanem a társadalomba integrálódni képes 

munkavállalói szemlélet elérése is lehetséges. Az elvárások teljesíthetősége, a sikernek vagy 

kudarcnak a megélése, a kíváncsiság felébreszthetősége, a szorongás szintje, a tanár dicsérete 

vagy bírálata mind fontos szerepet kap abban, ahogyan a tanuló teljesít. A személyiség 

fejlesztése sem elhanyagolható szempont ahhoz, hogy az egyének társadalomba való 

beilleszkedése zavartalanul megvalósulhasson. A hátrányos helyzetűekkel való oktatási célú 

foglalkozások szerepe egyre inkább felértékelődik, hiszen a társadalmi előrejutásban a 

végzettség és a képzettség meghatározó tényező. Az oktatáshoz való hozzáférési lehetőségek 

azonban nem egyformák. Bizonyos társadalmi csoportok mindenkor természetes módon 

szerzik meg a szükséges tudást, azért, hogy lépést tudjanak tartani a fejlődéssel, más 

társadalmi csoportok viszont erre csak támogatással képesek. Nagy szükség van az inkluzív 

pedagógiai módszerekre, az integrációra, hogy ezek a fiatalok a hátrányos helyzetből 

kiemelkedjenek, csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma és a közép-, illetve a felsőoktatási 

intézményekben is többen megjelenjenek a jelenleg hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermek közül. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

E rövid tananyagban érintett területek korán sem fedik le teljes körűen a mai magyar 

társadalom helyzetét, illetve legfőbb jellemzőit. Az összeállításnál arra törekedtem, azok a 

területek - a teljesség igénye nélkül - feltétlen szerepeljenek, amelyek, amelyeken nemcsak a 

rendszerváltozás idején, hanem az azt követő csaknem három évtizedben is figyelemre méltó 

változások történtek. A tananyag címében szereplő „mai” szó tulajdonképpen kettős jelentéssel 

rendelkezik: egyrészt utal az éppen aktuális helyzetre és a fennálló viszonyokra, másrészt 

történeti perspektívában a rendszerváltozás óta eltelt időszakra, az azóta kialakult 

tendenciákra és bekövetkezett változásokra. 

Az egészségi állapot jellemzői is megjelentek az anyagban, mert annak alakulása egy ország 

társadalmi-gazdasági és politikai folyamatainak indikátora lehet, hiszen az egészségben leélt 

hosszú élet önmagában vett érték az egyének számára, társadalmi és egyéni szinten is a 

 

26 Forrás: https://www.portfolio.hu/img/upload/2017/01/2016q4-fogl-20170130.png 



  1.5. Társadalom szerepe az esélyegyenlőség növelésében | 17 

 

 

jólétnek egyik alapvető komponense, amit a társadalmi-gazdasági tényezők és a kormányzati 

politikák alapvetően befolyásolnak. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

6. Melyek a magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a 

rendszerváltás óta? 

7. Hogyan alakult Magyarországon a foglalkoztatási ráta? Hol állunk a többi európai 

országgal összehasonlítva? 

8. Hogyan befolyásolja az iskolai végzettség és a lakóhely a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedést? 

9. Ismertesse a Magyarországon leggyakrabban előforduló halálokokat! 

10. Milyen dimenziók szerint jellemezhető a társadalom szerkezete? 
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2. SZOCIÁLPOLITIKA I. 

A SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÓRENDSZER JELLEMZŐI 

KOVÁCS EDINA 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

2.1. ÉRTELMEZÉSI KERETEK 

a) Leíró közigazgatási felfogás 

Pragmatikusan értelmezni, és nem megérteni akarja a szociálpolitikát. Felsorolja a 

hagyományosan szociális közigazgatáshoz tartozó ágazatokat, intézményeket, bemutatja 

működésüket, célcsoportjaikat. 

A szociálpolitikához tartozónak tekinti az alábbi alrendszereket teljes körét 

◼ az egészségügyi ellátást, 

◼ az oktatásügyet, 

◼ a jövedelemfenntartó, vagy helyettesítő programokat – benne a társadalombiztosítást 

és a segélyezést, 

◼ a lakáspolitikát valamint 

◼ szociális ellátások, szolgáltatások teljes körét. 

Az egészségügy a megelőzéssel, az egészség megőrzésével és helyreállításával teszi képessé az 

egyént a munkaerő-piacon történő teljesítésre, helytállásra. 

Az oktatás jelentős szerepet tölt be a társadalmi mobilitásban, az esélyek megteremtésében. A 

köznevelésen kívül a munkaerő-piaci beilleszkedés szempontjából egyre nagyobb szerepe lesz 

a továbbképzésnek, a felnőttképzésnek, vagyis az élethosszig tartó tanulásnak. 

A lakhatás az alapszükségletek közé tartozik, s befolyásolja az egyén, család életminőségét. 

A szociális ellátórendszer részeként tekint Lakner a klasszikus időskori biztonságot elősegítő 

– pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó – a fogyatékkal élőket támogató 

szolgáltatásokon, a családsegítésen kívül a gyermekjóléti alap- és szakellátásra, a gyámügyi 

igazgatásra, a menekültügyre és a munkaügyi szolgáltatásokra is. 

Megemlít hagyományosan nem a szociálpolitikához tartozó társterületeket, mint a 

◼ komplex területi kiegyenlítő programok, melyek a leghátrányosabb térségekben segítik 

a társadalmi felzárkózást, 
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◼ az egészségkárosodásból származó munkaerő-képesség csökkenésével foglalkozó 

szakterület 

◼ adópolitika, mely egyre nagyobb szerepet kap a családok támogatásában és a 

foglakoztatás ösztönzésében. 

A felsorolt alrendszerek szociálpolitikához kötődő közös jellemzője 

◼ A szükségletek egyénekre leronthatók, 

◼ A szükségletek kielégítését részben, vagy egészben társadalmi újraelosztással, 

redisztribúcióval, közös társadalmi alapokból fedezik 

◼ A szükségletek kielégítése az ellátottak fizetőképes keresletének korlátozottsága miatt 

(többnyire) nem piaci alapon működik. 

b) Funkcionalista megközelítés 

Arra keresi a választ, hogy a szociálpolitikai rendszerek milyen társadalmi funkciók betöltésére 

jönnek létre. A szociálpolitika kialakulása az ipari társadalmakhoz, a kapitalizmus fejlődéséhez 

kötődik. A létrejövő gazdasági szerkezet kezdte szétrombolni a hagyományos társadalmi 

közösségeket, melyek egyre kevésbé tudták betölteni régi szerepeiket, pl. a gyermekekről, 

idősekről, betegekről, elesettekről való gondoskodást. Ezen túlmenően a piac törvényei szerint 

működő intézmények kiszorították azokat, akik nem tudtak ott érvényesülni úgy, mint a 

rokkantak, idősek, munkanélküliek. A szociális problémák növekedése, a megjelenő devianciák 

veszélyeztették a társadalom biztonságát, nyugalmát. 

A korábbi struktúra felbomlásából eredően ellátatlan funkciókat, melyek a társdalom 

integritását, békéjét veszélyeztették, fokozatosan az állami szociálpolitika kezdte átvenni. 

A funkcionalista megközelítés arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szociálpolitikai intézkedésekkel 

hogyan lehet helyreállítani a szociális problémák, devianciák által kibillentett társadalmi 

egyensúlyt.  Meglátása szerint a szociális intézmények azzal a funkcióval jönnek létre, hogy 

hozzájáruljanak a társdalom zavartalan működéséhez, az adott társadalmi viszonyok lehetőség 

szerinti változatlan újratermelődéséhez. 

c) Strukturális – dinamikus megközelítés 

Azt vizsgálja, hogy hogyan, minek a hatására alakulnak ki, változnak a szociálpolitikai eszközök. 

A változások hajtóerejét a társadalmi feszültségek jelentették, mely a társadalom egyenlőtlen 

jövedelemszerkezete, a források elosztása, a jóléti redisztribúció körének növelése, a 

társadalmilag elismert szükségletek körének bővítése jelentette. A szociálpolitikai követelések 

az elemi biztonság és a létfenntartás biztosításán túlmenően a jogosultságok növelésére, az 

általános biztonságra és a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére irányultak. 

Az érdekütközéseket, a  társadalmi konfliktusokat rugalmasan kezelni képes rendszerekre van 

szükség 

Strukturális feszültségek a társadalmak térszerkezetében is megragadhatók (Lakner, 2012). 

Példaként említhetők Kelet- és Nyugat- Magyarország eltérő gazdasági és infrastukturális 

fejlettsége, jövedelemtermelő képessége. 

A szociálpolitikáról alkotott többféle felfogást, értelmezést összeköt, hogy a szociálpolitikának 

egyik leghangsúlyosabb területe a szegénység enyhítése, az esélyegyenlőség elősegítése és az 

életesélyek növelése. 
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A szociálpolitika értelmezési keretében helyet kaphatnak azok a „második generációs”, új 

típusú célok és feladatok is, mint 

◼ a társas képességek, a közösséghez való alkalmazkodás képességének fejlesztése 

(szociabilitás27), 

◼ a társadalmi mobilitást elősegítő emberi tudástőke, 

◼ a változó környezethez való alkalmazkodás képességének (adaptáció) fejlesztése, és 

◼ az innovációs képességek megerősítése is. (Lakner, 2012) 

Szociálpolitika alatt a társadalmi egyenlőtlenségek és hátrányok mérséklését célzó olyan 

intézményesülő társadalmi cselekvést ért, amely az egyéni és közösségi (állami) felelősségekre 

építve szervezi és működteti szolgáltatásit az emberek mindennapi életének, 

életkörülményeinek, életminőségének és életesélyeinek, azaz jólétének a megőrzése és javítása 

érdekében. (Lakner, 2012). 

2.2. A SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK MEGSZERVEZÉSE 

A piaci elosztási mechanizmusban az igények és a lehetőségek, vagyis a kereslet és a kínálat 

közötti egyensúlyt az árakat szabályozó automatizmusok tartják fent, vagyis a piac az árakon 

keresztül szelektálja a fogyasztókat. 

Szociális, jóléti területen adminisztratív eszközökkel lehet és kell a korlátozásokat 

érvényesíteni. A közszolgáltatások költségvetési keretei korlátozottak, és a limitált 

költségvetési keretekből kell a lehető legjobb támogatási- és szolgáltatási rendszert kialakítani. 

Ehhez minden szociálpolitikai, jóléti programnak meg kell neveznie, be kell azonosítania a 

célcsoportját, és olyan intézkedéseket szükséges megtenni, amelyek révén a megcélzott 

csoporthoz körülményeik javítása mellett eljut az adott támogatás. 

Univerzális és szelektív elosztás 

Univerzalitás esetén egy adott támogatás, szolgáltatás igénybevételére mindenki, vagy egy jól 

behatárolt célcsoport minden tagja jogosult. Ebben az esetben alanyi, állampolgári jogosultság 

keletkezik. Ilyen a magyar szociálpolitikában a családi pótlék, a gyermekek után járó 

adókedvezmény, vagy a gyermekgondozási segély. 

A források korlátozottsága miatt az ellátások jelentős részénél azonban valamilyen szelekció, 

kiválasztás érvényesül. A legáltalánosabb korlátozás Zombori szerint, amikor az ellátás 

biztosítási jogviszonyhoz, járulékfizetéshez kötődik. Ebben az esetben bizonyos kockázatok 

bekövetkeztekor (betegség, rokkantság, munkahelyvesztés, nyugdíjkorhatár elérése) jut az 

ellátáshoz a biztosított. 

A szelekció célja, a szűkös erőforrások koncentrálása, „célzása” azokhoz, akik a leginkább 

rászorulnak a támogatásra. Ez leginkább a segélyezésnél érvényesül, ahol a szelekció nemcsak 

a szükségletekhez, hanem az érintett forrásaihoz, jövedelemteszthez, esetleg vagyonteszthez, 

együttesen megélhetési teszthez („means-test”) kötődik. A jogosultság keletkezhet azáltal, 

 

27 A szociabilitás a közösséghez való alkalmazkodás képessége. 
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hogy rendelet szabályozza a hozzáférési feltételeket (normatív szelektív ellátás) Más esetben 

adhatóvá válhat az ellátás, diszkrecionális (diszkrecionális szelektív ellátás) alapon.  A 

diszkrecionális elem erős, ha a rászorultság mellett az érdemesség, pld. együttműködési 

hajlandóság is vizsgálat tárgyává kerül. Ilyen meggondolások mentén alakult ki az érdemes és 

érdemtelen, önhibás szegény kategória. 

Az univerzális megoldások mögött a prevencióra törekvés, a társadalmi felelősség elve, az 

integrációra való törekvés húzódik meg. A szelektivitás elvénél az egyéni felelősség nagyobb 

hangsúlyt kap, a társadalmi felelősség csak ezt követően érvényesülhet. (Zombori) 

2.3. TÁRSADALOMPOLITIKAI STRATÉGIÁK 

A politikai elemzők három jelentős társadalompolitikai stratégiát különböztetnek meg 

egymástól, melyek mindegyike mögött meghatározott értékrend, erkölcsi, szociális, kulturális 

és gazdasági nézetek sajátos mintázata húzódik meg. Nevezetesen a liberalizmus, 

konzervativizmus és a szocializmus. A teljesség igénye nélkül Lakner és Zombori alapján, az 

alábbiakban foglalom össze a legáltalánosabb jellemzőket. 

2-1. táblázat: Társadalompolitikai stratégiák 

 Liberalizmus Szocializmus Konzervativizmus 

Célja Polgári szabadság 

megszerzése 

Piacgazdaság 

megdöntése, 

a kilátástalan 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése  

A társadalmi és 

emberi viszonyok 

természetes 

állapotának 

megőrzése   

Változások fő 

mozgatórugója  

A feudalizmus 

társadalmi rendjének 

(status quo) 

megkérdőjelezése  

Liberális klasszikus 

kapitalizmus bírálata  

Liberalizmus, 

szocializmus 

ideológiai 

túlkapásainak 

ellensúlyozása 

Változáshoz való 

viszonya 

Meliorista felfogás, Hit a 

változásokban, a 

valóság relativizálása 

Intézményesült 

kétkedés  

Változás demokratikus 

eszközökkel 

„Ha nem 

szükségszerű a 

változtatás, akkor 

szükségszerű, hogy 

ne változtassunk”28 

Történelmi 

érdeme  

Jog (intézményeinek) 

megszületése - 

lelkiismereti, szólás és 

vallásszabadság, 

személyes szabadság, 

választás, 

választhatóság, 

Szociálpolitikai 

reformok, emberibb 

munkakörülmények, 

munkavédelem, 

magasabb 

bérkövetelések 

megfogalmazása, 

Közjó szolgálata, 

Értékorientált és 

normakövető emberi 

életet, személyes és 

közösségi 

kapcsolatokat 

 

28 Lord Falkland 
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 Liberalizmus Szocializmus Konzervativizmus 

tulajdonszerzés 

szabadsága. 

Demokrácia  

ártámogatások 

oktatás, nevelés 

összekapcsolása 

támogató társadalmi 

környezet, 

Szilárd, kiszámítható 

és igazságos jogrend 

Társadalomképe  „Magánemberek 

társadalma”29 

Független, önmagukért 

felelős individuumok  

Kollektivizmus,  Személyes és 

közösségi identitás  

Eszménye  Szabadság, 

függetlenség, 

egyenlőség 

Közösségi értékek 

Szolidaritás, 

Társadalmi 

igazságosság,  

Biztonság, 

Kiszámíthatóság, 

Szabadság és 

felelősség, 

teljesítmény, 

Igazságos jogrend, 

Család,  

Fő integráló 

intézmény 

Szabad piac Politikai 

intézményrendszer 

Tradicionális 

közösségek, 

természetes 

intézmények 

Állam szerepe Minimális állam30 

„éjjeliőr”31 szerep 

Maximális, központi 

állam 

Tervgazdálkodás 

Nem abszolút, 

működése ellenőrzést 

igényel 

Piac szerepe  Önszabályozó, 

mindenre kiterjedő 

„láthatatlan kéz”32 

Piacellenes magatartás  A köz érdekében  az 

állam beavatkozhat a 

működésébe, 

korlátozhatja 

Szociális 

kérdéshez való 

viszonya  

A szociális rászorultság 

kezelése személyes 

felelősségvállalással; 

Támogatja az 

öngondoskodást, 

ösztönzi a közösségi, 

civil szerepvállalást, 

Rászorultság, 

jogszerűség, célzottság - 

kevésbé választhatóság 

elve 

Gyengék, elesettek 

védelme, 

Egyenlőtlenségek 

felszámolása, 

Teljes és kötelező 

foglalkoztatás, 

Ártámogatási rendszer, 

Lakások kiutalási 

rendszere 

„Helyettes”33 

szociálpolitika 

Családvédelmi és 

családpolitikai 

hangsúlyok 

 

Szubszidiaritás 

elvének 

érvényesítése, 

„segély az önsegélyre” 

 

29 John Rawls, 1997. Az igazságosság elmélete Budapest Osiris  

30 John Lock  

31 Thomas Hoobes  

32 Adam Smith  

33 Lakner Zoltán  
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 Liberalizmus Szocializmus Konzervativizmus 

Szociális jog – egyenlő 

hozzáférés az alapvető 

javakhoz 

Forrás: saját szerkesztés 

2.4. A JÓLÉTI ÁLLAM 

A jóléti állam szerepvállalása a szabad piacgazdaság megjelenésével egyidőben merült fel, 

annak gazdasági hátrányai mérséklésének igényével. Addig az államot alapvetően passzivitás 

jellemezte, nem kellett szerepet vállalnia az emberek megélhetésének biztosításában, hiszen 

arról alapvetően a természetes közösségek gondoskodtak. 

Az állam először a társadalombiztosítási rendszerek kiépítésével vált aktívvá a XIX. sz. utolsó 

harmadában. Intézményi alapjait Németországban Otto von Bismarck kancellár kormányzása 

alatt az ipari munkásságra érvényes kötelező állami betegségbiztosítás (1883) bevezetésével 

teremtették meg. Ezt követte az ekkor még elkülönült baleset- (1884), illetve a 

nyugdíjbiztosítás is (1889). 

A modern szociálpolitika ezen első intézményei ezután gyorsan terjedtek Európában. 

Magyarországon 1892-ben harmadikként vezették be a munkások betegségbiztosítását. 

A szolgáltató jóléti állam alapkoncepciójaként tekinthetünk a Beveridge- jelentésre (1942), 

melyben kidolgozásra került a brit jóléti rendszer háború utáni újjászervezésének programja. 

A bölcsőtől a sírig tartó gazdasági védelem nyújtására tett javaslatban minden állampolgárra 

ki kívánta terjeszteni a legjelentősebb szociális jogokat. 

2.4.1. Mit is jelent a jóléti állam? 

A jóléti állam jellegzetességeinek beazonosításákor Laknerre hivatkozunk: 

◼ Az állam magára vállalja a szociális felelősséget a polgárok jólétének biztosítása 

érdekében 

◼ A jóléti állam túllép a szociálpolitika hagyományosan korrekciós szerepkörén, és a 

társadalmi viszonyokat aktívan alakító politikát folytat 

◼ A jóléti állam megteremtette és intézményesítette a szociális állampolgárságot, szociális 

jogokkal egészítette ki a szabadságjogok klasszikus rendszerét 

◼ A szociális jogok rendszerbe illesztése a legfontosabb és legalapvetőbb szociális 

szükségletek – lakhatás, alapvető megélhetési költségek, társadalombiztosítási, 

egészségügyi ellátások, oktatás, munka – kielégítését az állam törvényi garanciával tette 

lehetővé 

◼ Az univerzalitás elve, minden állampolgárra egyformán kiterjedő szociális jogok és a 

dekommodifikáció magas szintje jellemzi. 

◼ Magas színvonalú és rendszerbe szervezett szociális ellátó, szolgáltató és szociális 

igazgatási rendszert épített ki 

◼ A szociális kockázatokat az egész emberi életciklust átölelő jövedelemfenntartó 

programokkal kívánja kivédeni, illetve ellensúlyozni. 
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◼ A széleskörű társadalombiztosítási és foglalkoztatási programokat működtet a teljes 

foglalkoztatottság célkitűzésével. 

◼ Az állami jóléti politika a társadalom integrációjára, az életkörülmények közelítésére 

irányul. 

◼ Az állam tudatosan magas újraelosztási aránnyal (redisztribúció) tervezi szociális, jóléti 

költségvetését. 

Frigyesi és Kapolyi szerint a jóléti államok esetében az állam legalább három területen 

tudatosan beavatkozik a piaci folyamatokba 

◼ az egyéneknek és a családoknak minimális jövedelmet garantál, amely független 

munkájuk vagy tulajdonuk piaci értékétől; 

◼ csökkentik a gazdasági bizonytalanság mértékét, bizonyos társadalmi kockázatok 

(például betegség és munkanélküliség) kezelésével 

◼ a lehető legtöbb és legnagyobb minőségű ellátást nyújtják minden állampolgár számára 

2-2. táblázat Jóléti közkiadások34 alakulása az OECD- és az EU-országokban, 1990-2016 (a GDP 
százalékában) 

 

A társadalmi kiadások számos OECD-országban történelmileg magas szinten maradnak. Az 

állami társadalmi kiadások 2016-ban az összesen 35 OECD-országban átlagosan a GDP 21% -

át tették ki. Legmagasabbak a jóléti kiadások a skandináv államokban és Németországban. A 

magyarországi ráfordítások az OECD átlagával közel megegyeznek. 

2.4.2. A jóléti államok típusai 

A jóléti államok működése meglehetősen változatos képet mutat. Számos kísérlet történt 

rendszerezésükre, melyek közül kiemelkedett Richárd M. Titmuss35 és Gosta Esping-

 

34 A kormányzat által ellenőrzött pénzmozgásokkal járó társadalmi kiadások, magában foglalva a különböző 

kormányzati szintek, a társadalombiztosítási alapok, és a szociális segélyek kifizetéseit is. 

35 Richárd M. Titmuss (1907-1973) brit társadalomkutató, tanár és szociálpolitikai teoretikus 
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Andersen36 átfogó osztályozása. Mára már meghaladottak ugyan, de a jóléti államok működési 

jellemzői jórészt ma is érvényesek és szemléletesen bemutathatók általuk. 

Titmuss három rendszert különböztetett meg: 

a) Reziduális jóléti állam 

A rászorulók számára nyújtja a legalapvetőbb szolgáltatásokat, azonban a piaci folyamatokba 

nem kíván beavatkozni. 

A szociálpolitika a szegények segélyezésére korlátozódik, csak az arra igazoltan rászorulóknak 

nyújt alapvető juttatásokat, ellátásokat. 

Az állam csak a család és a helyi közösség által ki nem elégített szükségletekért vállalja fel a 

felelősséget. 

Az állam nem ad elsőbbséget a szociálpolitikának, csupán maradékelven jut költségvetési 

forrásokhoz. 

b) Munkateljesítményre alapozó modell 

A társadalombiztosítási rendszer a szociálpolitika meghatározó eleme. A magas szintű 

járulékbefizetésre alapozott színvonalas ellátások, juttatások a munkavállaláshoz 

kapcsolódnak. 

Az állam polgárai jólétéért másodlagos, kiegészítő felelősséget vállalva, főként az 

öngondoskodást, közösségi kezdeményezés, vállalti szociálpolitikát ösztönzi. 

c) Intézményesült jóléti állam 

A szociálpolitika intézményesül, szolgáltatásai beépülnek a társadalom működésébe. 

Erőteljesen beavatkozik a piaci folyamatokba, világos és magas arányú újraelosztási 

folyamatból nyeri a költségvetés forrásait. Univerzális, mindenkire egyformán kiterjedő 

szociális jogokat nyújt. 

Gosta Esping-Andersen 1990-ben megjelent munkájában a „jóléti kapitalizmus három világát", 

a liberális, a konzervatív és a szociáldemokrata jóléti rendszereket különböztette meg. Tomka 

(2009) szerint a három rendszer mindegyike a szociális biztonság különböző intézményeivel, 

a politikai ideológiák és a hatalommegosztás sajátos formáival rendelkezik, továbbá a 

társadalmi rétegződés sajátos típusai is kapcsolódnak hozzájuk. Eltérő az állam és a piac, 

valamint az állam és a család viszonya a szociális biztonság megteremtése során. Esping-

Andersen érvelésében nagy szerep jut az ún. dekommodifikáció fogalmának37. 

 

 

36 Gosta Esping-Andersen (1947-) dán szociológus, szociálpolitikai teoretikus,  

37 A dekommodifikáció (de-commodification) mértéke azt jelöli, hogy a szociálpolitika mennyire függetleníti az 

egyént a piaci viszonyoktól, mindenekelőtt azáltal, hogy annak létfenntartása nem kizárólag munkaerejének 

eladásától függ.  
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2-3. táblázat Jóléti rendszerek jellemzői Gosta Esping-Andersen nyomán38 

 
Liberális jóléti 

modell 

Korporatív, 

Konzervatív jóléti 

modell 

Szociáldemokrata 

Svéd (Skandináv) 

modell 

A szociális jogok 

alapja 

Rászorultság  Munkavégzés, státusz Alanyi, állampolgári 

Szervezési elv Segélyezés és 

magánbiztosítás 

Utóbbit az állam akár 

törvényekkel, 

adókedvezményekkel, 

szubvenciókkal 

ösztönöz 

Társadalombiztosítás Állampolgári 

garanciák és 

társadalombiztosítás 

Adminisztráció központi és helyi 

állami, valamint a piac 

Korporatív alapú, 

önkormányzati 

Állami 

A piac szerepe a jóléti 

szektorban 

Jelentős 

Alacsony 

dekommodifikációs 

szint 

Korlátozott  Kicsi 

(nemcsak a piactól 

független, de a 

családtól is) 

Magas 

dekommodifikációs 

szint 

A magánbiztosítás 

szerepe 

jelentős Elenyésző 

Az állam aktív 

szerepet játszik a 

jóléti rendszerben 

Elenyésző, 

az állami rendszerek 

széleskörű 

szolgáltatásokat 

nyújtanak, a pénzbeli 

ellátások értékállók  

A jövedelemigazolás-

hoz kötött juttatások 

szerepe 

jelentős Korlátozott Kicsi 

A szolgáltatások 

szerepe a jóléti 

szektoron belül 

Korlátozott 

Csekély színvonalú 

juttatásokat szigorú 

igénybevételi 

szabályok szerint, 

gyakran stigmatizál 

Korlátozott 

Az állam – a 

szubszidiaritás elve 

alapján – csak akkor 

avatkozik a család 

életébe, ha az maga 

már nem képes 

betölteni gondoskodó 

funkcióit. 

Széleskörű, magas 

színvonalú 

szolgáltatások mind 

a gyermekek, mind 

az idősek részére. 

Összeegyeztethető a 

gyermeknevelés, a 

család a 

munkavállalással 

A teljes 

foglalkoztatottságra 

Kicsi Korlátozott  Jelentős. 

 

38 Forrás: Tomka Béla (2009): Európa társadalomtörténete a 20. században, Osiris Kiadó, 
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Liberális jóléti 

modell 

Korporatív, 

Konzervatív jóléti 

modell 

Szociáldemokrata 

Svéd (Skandináv) 

modell 

irányuló politikák 

szerepe 

A járulékbefizetések 

fedezik a jóléti 

kiadások költségét. 

A kiterjedt 

foglalkoztatás 

csökkenti a 

lehetséges szociális 

problémák mértékét.  

Az állami újraelosztás 

mértéke 

Alacsony  Közepes 

A vertikális 

újraelosztás mértéke 

alacsony, a juttatások 

erősen tükrözik a 

jövedelmek – s így a 

befizetett 

társadalombiztosítási 

járulékok – arányát. 

Jelentős 

Magas vertikális 

újraelosztás  

A jóléti intézmények 

szerepe 

Piackorrigáló Státuszt megőrző  Egyenlősítő, 

integráló  

Társadalmi jelleg A társadalom 

kettészakadása 

Középosztályos Középosztályos 

A szegénység mértéke Magas  Mérsékelt Alacsony  

Példák Egyesült Államok, 

Írország, 

Nagy-Britannia 

(korlátokkal) 

 

Franciaország, 

Németország, 

Olaszország, Svájc, 

Ausztria, Belgium, 

Hollandia és 

Finnország 

Dánia, Norvégia és 

Svédország 

2.4.3. A hagyományos jóléti államok válsága, a jóléti politikák 

kritikája 

A második világháborút követő időszakban a jóléti állam a kritikák ellenére képes volt 

megfelelni a mindenkori kihívásoknak, és sikeresnek bizonyult. Fentebb felsorolt értékeivel 

meghatározó szerepet töltött be a szegénység felszámolásában, az állampolgárok relatív 

esélyegyenlőségének megteremtésében. Társadalmi eredményességet és olyan szociálpolitikai 

fogalomrendszert alakított ki, amely a lakosság széles körének jó közérzetét, elégedettségét, 

valamint a tudomány és a szociális szakma bizalmát, egyetértését eredményezte. 

A magas színvonalú és széles körben hozzáférhető jóléti szolgáltatások és az ugyancsak magas 

színvonalú segélyezési rendszer a társadalmi közkiadásokat tartósan magas szinten tartotta. 

Ennek következtében kialakult rendkívüli forrásigénye, azonban sebezhetővé tette a 

rendszert. A nyugati jóléti társadalmaknak egyszer szembe kellett nézniük a forrásteremtő, és 

állandósulni látszó gazdasági növekedés korlátaival, sőt a visszaeséssel, a források 

szűkülésével is számolni kellett. A jóléti szolgáltatások folyamatosan fejlődtek és 
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intézményesültek, így a jóléti rendszerek a polgári társadalmak működésének 

eredményességét jelző és jellemző mintává váltak. (Lakner, 2012) 

Napjainkban azonban az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt, nagy horderejű társadalmi és 

gazdasági változásokhoz kell alkalmazkodnia. A jóléti állam hanyatlását részben a 

világgazdaságban bekövetkezett változások és ciklikusan meg-megjelenő recessziós 

folyamatok okozták, amelyek gazdasági visszaeséssel sújtották a nyugati társadalmakat és 

gazdaságaikat. Többen a napjainkban is zajló hatalmas technológiaváltással, a „harmadik ipari 

forradalommal” érvelnek. Eszerint a tradicionális gyáripar kiszorul a tőkés világ centrumait 

képező országokból, és helyét teljesen új technológiákkal dolgozó, teljesen új szakértelmet 

követelő iparágak váltják fel (Ladányi-Szelényi, 1996). A jóléti állam két fő pillére, a család és a 

munkaerőpiac egyszerre alakult át. A tömegtermelést a tudásintenzív és szolgáltatásbázisú 

gazdaság váltja fel. A munkaerőt igénylő tömegtermelés visszaszorulásával az alacsony, vagy 

elavult képzettséggel rendelkezők, a fiatalok munkavállalási lehetősége nagy veszélybe kerül. 

A jóléti kapitalizmus duális képzettségi és foglalkoztatásszerkezetet hozott létre, hiszen a 21. 

század „tudásintenzív gazdaságaiban az életesélyek a tanulási lehetőségektől, a humán tőke 

felhalmozásától függnek. A jóléti államok kudarcának tekinthető, hogy a szociális örökség 

hatása éppen olyan erős ma, mint a múltban, különösen az iskolázottsági szint tekintetében.” 

(Esping-Andersen 2006) 

Eközben a családok stabilitása meggyengül, szerkezete átalakul: csökken a termékenység, nő a 

válások és a nem hagyományos háztartások száma, s ez ugyancsak fokozza a szegénység 

veszélyét (különösen a nők és a gyermekek körében). E folyamatokhoz járul egész Európában 

a születéskor várható átlagos élettartam meghosszabbodása, a korstruktúra torzulásával 

idősödő társadalmak kialakulása, amely a nyugdíj- és egészségügyi kiadások növekedését 

eredményezi. (Frigyesi-Kapolyi, 2006) 

A jóléti rendszer fenntarthatóságáról megindult viták paradigmaváltásra késztették a jóléti 

államokat, „melyek többnyire megőrizték szolgáltatásaik színvonalát, a jóléti állam 

eredményeit. A segélyezési politikákban azonban hangsúlyosabbá váltak a rászorultság 

mérésének és a célzottság erősítésének elvei. 

A kibontakozást minden bizonnyal 

◼ a hatékonyabb népesedésösztönző családpolitikákban, 

◼ a foglalkoztatási szint erősítésében és 

◼ az oktatási rendszerek hatékonyságának növelésével a gyermekek nevelésébe fektetett 

társadalmi beruházásokban kell keresnünk.” (Lakner, 2012). 

2.5. A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG 

A szociális piacgazdaság fogalma a 2. világháború utáni Németországban Müller-Armach 

professzor nevéhez kötődik, aki a freiburgi iskola tudományos előzményeire támaszkodva 

jelentette meg könyvét a romokban hevert német gazdaság megújításáról. A közgazdászokból, 

szociológusokból és jogászokból álló freiburgi iskola egy modern liberális gazdaság 

koncepcióján dolgozott, s  írt először tudományos munkát a gazdasági rendszer tipológiájáról. 

Két altípust lehet tudományosan megkülönböztetni, a központilag irányított gazdaságot és a 

piacgazdaságot. 
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A szociális piacgazdaság kialakulásának feltételeként a tudományos megalapozottság mellett 

két politikai feltételnek kellett megfelelni. Kiindulópontja a szabad emberek szabad 

társadalmának rendje volt, melyet csak a demokrácia viszonyai között lehet megteremteni. A 

piacgazdaságról, a piac működéséről is hasonló elveket vallottak. A német lakosságnak komoly 

tapasztalatai voltak a háború során a bürokratikus gazdasági vezetés alacsony 

hatékonyságáról, így megjelent az egyik feltételként a társadalomban a gazdasági szabadság 

iránti vágy. A piacgazdaságot a szabadság és a rend szintéziseként értelmezték. A másik feltétel 

az emberi hajlandóság, mely szintén adott, sőt elvárás volt az ország újjáépítésére. 

A negyedik feltétel a gazdasági rend alakíthatóságának kérdése volt. Ezzel kapcsolatban létre 

kellett hozni a piac jogi szabályozásának eszközeit. Felismerték, hogy stabilitáspolitikáról, vagy 

növekedési politikáról nem lehet beszélni a piaci folyamatszabályozás, a tulajdonjog, és a 

versenyjog szabályozása nélkül (Ronald Clapham, 1996). 

Szociális piacgazdaságnak az embert, a társadalmat kell szolgálnia, így alapvető céltételévé vált 

Ludvig Erhardtól származó „Jólét mindenkinek!” mondat, mely azóta is a jóléti államok 

jellemző szlogenjeként ismert. 

A jólét megteremtését egyfelől az erős árutermelő piacgazdaságtól, az erős gazdasági 

stabilitástól, folytonos növekedéstől várták. A sok, jó minőségű áru termelése reményeik 

szerint meghozza 

◼ teljes foglalkoztatás megvalósulását, 

◼ a széles körű fizetőképes kereslet növekvő szintjét, és 

◼ az olcsó, mindenki számára elérhető fogyasztási javakat. 

A szociális piacgazdaság azonban nem merül ki a gazdaság fellendülésében, hanem morális 

feltétlei vannak, és „olyan értékfilozófián alapul, amelyet az európai keresztény hagyományok 

határoznak meg” (Ronald Clapham, 1996). 

Három fontos elvet emel ki Clapham 

◼ „A személyiség (perszonalitás) elve, ami azt jelenti, hogy antropocentrikus szemlélettel 

állunk szemben. Tehát az egyén, az ember, mint individuum áll az érdeklődés 

középpontjában, nem az állam, nem a kollektívum, nem egy fiktív közjó.  A gazdasági 

rendszernek biztosítania kell az ember szabadságát és önrendelkezését. 

◼ A szolidaritás elve. az egyén ugyanis a társadalom tagja, s bonyolult 

kapcsolatrendszerben foglal helyet. Ebből következően az európai gondolkodási 

tradícióban magától értetődik, hogy az embernek szolidárisnak kell lennie a társadalom 

többi tagjával szemben. 

◼ A szubszidiaritás elve, amelyet intézményi szabályozásként is lehet értelmezni, amely a 

perszonalitás és a szolidaritás elvét összeköti egymással. A szubszidiaritás gondolata, 

hogy védeni kell az egyént, az egyén jogát ahhoz, hogy saját jogait kiteljesíthesse. Amit 

az egyén saját kezdeményezésére megtehet, amit saját erejére alapozva teljesíteni tud, 

azt ne vállalja át az állam. Ugyanakkor a szubszidiaritás elve az is elismeri, hogy vannak 

ún. köztes csoportok, intézmények a társadalomban, mint például az önsegélyező 

társaságok vagy különböző társulások, szövetségek. Ez egy központi európai gondolat. 

Az ember társadalmi természete a legkülönbözőbb köztes csoportokban is megvalósul, 

nemcsak az államban, hanem az egyes csoportokban, például a családban vagy más 

társadalmi egységekben is. 

A felsorolt három elv értékei hordozzák a szociális piacgazdaságot.” 
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A szociális piacgazdaság garanciális intézményei 

A szociális piacgazdaság feltételezi a demokratikus államrendet. Jólétet, jó életet csak 

igazságos, legitim és demokratikus viszonyok között lehet megteremteni és fönntartani 

egyaránt – vallották az új gazdasági és szociális rend megálmodói. 

Az emberiségnek már voltak keserű tapasztalatai a nagy társadalmi ideológiákkal 

kapcsolatban, melyek ígérték, de nem váltották be az igazságos és testvéries világ elérkezését. 

A politikai, gazdasági jogok kiteljesedése ellenére is növekedtek egyenlőtlenségek, háborúk, 

totális jobb és baloldali diktatúrák, születtek és tartották rettegésben az emberiség nagyobbik 

részét. 

A szociális piacgazdaság elméleti szakembereit  mindez intézményi garanciák beépítésére 

késztette. 

Három területet említ Clapham 

a) A versenyrendet, a versenyszabályozást 

Nem vonták kétségbe, hogy a piacgazdaság teljesítőképessége függ a szabad, független piactól, 

ezért az államnak védenie és támogatnia kell a versenyt, bárki szabadon beléphessen a piacra. 

Mindemellett meg kell teremteni a piac ellenőrzésének, szabályozásának jogi kereteit. 

A versenyszabályozás lényeges eleme 

◼ a kartellellenes politika, 

◼ a gazdasági hatalommal való visszaélést vizsgáló felügyelet, a nagyvállalatok 

ellenőrzése céljából, és 

◼ a koncentráció folyamatának ellenőrzése (a nagyvállalatok számára megnehezítsék a 

kis- és középvállalatok fölvásárlását). 

b) Pénzügyi rendtartás 

A pénz stabilitása rendkívül fontos, ezért szükségét látták egy független központi bank 

létrehozásának, mely mind funkcionális szempontból, mind személyi kötöttségben független a 

politikától. 

c) Szociális rendszer 

A szerző megjegyzi, hogy a jó gazdaságpolitika, mely meg tudja őrizni a pénz értékét, gazdasági 

növekedést és teljes foglalkoztatást tud elérni, az egyben jó szociálpolitika is. 

Ettől függetlenül szükség van olyan szociális intézményi háttérre, mely megvédi az egyént és a 

családot az élet kockázataival szemben. Vita folyik arról, hogy a szubszidiaritás elvét 

mennyiben lehet érvényesíteni, mi várható el az egyéntől annak érdekében, hogy 

gondoskodjon saját biztonságáról, s mikor kell beavatkoznia az államnak. A szociális rend 

szempontjából a társadalombiztosítási rendszer kiépítésén túl az egyén esélyegyenlőségének 

kiszélesítése a legfontosabb feladat, melyet az államnak kell felvállalnia. Ki kell építeni azt a 

képzési rendszert, mely lehetőséget teremt az egyén teljesítményének növeléséhez szükséges 

képzettség, készség megszerzéséhez. 
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Szociális partnerség kialakítása a munkaerő-paci szereplők 

között 

A szociális kiegyenlítés nem lenne teljes a munkavállaló és munkáltató közötti partneri viszony 

kialakítása nélkül. Feltételezi az érdekütközések elismerését, azonban hajlandóságot kell 

mutatni a konfliktusok kezelésére. Meg kell teremteni az ellentétek, konfliktusok 

szabályozásának rendszerét (pl. sztrájkjog, döntési eljárások stb.) 

Szociálpolitika 

Megmaradt a nemzeti szuverenitás területén. Németország árvezérlés alatt álló gazdasági 

fejlődést követ. Az Európai Unióban egyre inkább etatista, politikai vezetés alatt álló 

gondolkodást található. 

A szociális piacgazdaságot megalkotói nyitott és rugalmas rendszerként értelmezik, melyben 

változtathatók a szabályozók és az intézmények abban az esetben, ha a gazdaság 

továbbfejlődésével új lehetőségek nyílnak.  A szociális piacgazdaság a perszonalitás39, a 

szolidaritás40 és a szubszidiaritás41 alapelvén nyugszik. 

2.6. SZEGÉNYSÉG, EGYENLŐTLENSÉGEK 

Nincs olyan társadalom, melynek ne kellene szembenéznie a szegénység és az egyenlőtlenség 

problémájával. A szegénység szintje, mértéke, megítélése, társadalmi jelentése azonban 

koronként más és más, folyamatosan változott. Egy adott társadalomban kit tekintünk 

szegénynek? 

A fogalom tisztázása érdekében a társadalomkutatók megkülönböztetik az abszolút és a relatív 

szegénységet. 

Az abszolút szegénységfogalom közelebb áll a köznapi értelmezéshez, amelyben a 

szegénység nélkülözésként, az önfenntartás nehézségeként és az anyagi javak tartós 

hiányaként jelenik meg. „Abszolút szegénységben bizonyos alapvetőnek tekintett szükségletek 

– az egészség, személyes autonómia – olyan alacsony szinten elégíthetők csak ki, ami „komoly 

kárt okoz” az érintettek személyiségében, szellemi- fizikai egészségében.”(Gough-Doyle, 1991). 

Ebben a fogalomhasználatban is érzékelhető, hogy a szegénységet inkább társadalmi 

kategóriaként célszerű értelmezni, hiszen történelmi viszonylagosság jellemzi, hogy mit 

tekintünk alapvető szükségletnek. 

Az abszolút szegénység mellett így megjelenik a relatív szegénység fogalma, mely Titmuss 

szerint nemcsak a nélkülözéssel, hanem az egyenlőtlenségekkel is összefügg. Townsend 

 

39 perszonalitás: személyiség 

40 szolidaritás: kölcsönös segítségvállalás, közösségvállalás, társadalmi összetartozás 

41 szubszidiaritás: Az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell 

meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. 
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meghatározása szerint szegénységben élnek azok, akik nem rendelkeznek elegendő forrással 

ahhoz, hogy olyan életfeltételekhez, javakhoz jussanak, amelyek társadalmunkban szokásosak, 

széles körben elfogadottak, és helyeslésre találnak. (Zombori, 1997) 

A szegénységet tehát alapvetően relatív kategóriaként kezeljük, mivel mindig az adott szűkebb 

közösségben vagy a szélesebb társadalomban általánossá vált, megszokott és/vagy elfogadott 

életkörülményekhez, életminőséghez, tehát a mások életéhez tudjuk viszonyítani. 

Egyes felfogások szerint a szegénység az eltérő képességek és készségek egyenlőtlen 

eloszlásának a következménye, melyek meghatározzák a társadalomban elfoglalt pozíciót, s 

vele együtt a jövedelmet, tekintélyt és megbecsülést. Az egyenlőtlenségek a társadalom 

rétegződési mechanizmusai alapján tagolják a társadalmat, többnyire a tulajdonhoz, a 

hatalomhoz és a tudáshoz való viszony jelenik meg, rétegképző tényezőként. Ezt nevezi a 

szociológia és a szociálpolitika társadalmi egyenlőtlenségeknek, amelyben az egyének, 

családok és más társadalmi csoportok sok esetben generációkon keresztül öröklődő helyzete 

jelentős eltérést mutat a jövedelem, a lakásviszonyok, az élet- és munkakörülmények, és az 

életmódbeli lehetőségek területén. 

Az egyenlőtlenségek mindig a másik emberhez, a másik csoporthoz viszonyított hátrányos 

vagy előnyös helyzetként értelmeződnek. (Lakner, 2012) 

2.6.1. A szegénység mérése 

A szegénység kérdését a 2000-es évekig kizárólag gazdasági oldalról vizsgálták, a szegények 

számát jövedelemalapú szegénységi mutatók számításával határozták meg. Jelenleg is 

használatos fogalom a szegénységi küszöb, mely olyan létminimumként meghatározott 

jövedelmi határvonal vagy mérték, amely szerény mértékben biztosítja az alapvetőnek 

minősülő szükségletek kielégítését. A szegénységi küszöb alatt jövedelmi szegénynek, és ezért 

hátrányos helyzetűnek tekinthetők az érintettek. 

A szegénységi küszöb meghatározása függ az adott ország általános fejlettségi szintjétől, a 

kiválasztott szükségletek körétől és a fogyasztói kosárba tett termékek és javak konkrét 

meghatározásától. Lehetőséget ad a szegények beazonosítására, előfordulási arányaik és a 

szegénység kiterjedésének, mélységének a mérésére is. (Lakner, 2012) 

A jövedelemnek alapvető hatással van a háztartás életszínvonalára, de egyéb tényezők, úgy 

mint a munkaerőpiaci helyzet, illetve az anyagi javakkal való ellátottság is jelentősen hat az 

életminőségre. 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés mérése éppen ezért többdimenziós megközelítést 

igényel. A 2001-es laekeni indikátorrendszer kidolgozása tette lehetővé a szegénység 

többdimenziós mérését, majd 2010-ben annak továbbfejlesztésével dolgozták ki a szegénység 

vagy társadalmi kirekesztődés mérésének jelenleg használt egységes mutatószámait, amelyek 

nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tesznek. Az indikátorok bevezetésének fő célja az volt, 

hogy a mérőszámok a szegénység egyes összetevőit a lehető legszélesebb értelemben vegyék 

számításba. 

Ez az összetett mutató a jövedelmi helyzeten kívül vizsgálja a megfosztottság egyéb fajtáinak 

jelenlétét, is az alábbi három részindikátor segítségével: 
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a) relatív jövedelmi szegénységben élők aránya, 

A társadalom többi részének jövedelméhez viszonyítva határozza meg. A jövedelmi szegénység 

számításakor a jövedelmeket egy rögzített értékhez, a relatív szegénységi küszöbhöz42 

hasonlítják, az ez alatti jövedelemmel rendelkezőket tekintik szegénynek. A mérőszám relatív 

jellegéből adódóan a mutató nem az egyének abszolút életszínvonaláról, hanem lényegében a 

társadalomban tapasztalható jövedelmi egyenlőtlenségről árulkodik. (A háztartások 

életszínvonala, 2016 KSH) 

b) súlyos anyagi deprivációban (nélkülözésben) élők aránya, 

Az Európai Unióban jelenleg használt anyagi deprivációs indikátor egy összetett mutató, amely 

kilenc külön elemből épül fel, amelyek felmérik, hogy mekkora pénzügyi stresszel szembesül a 

háztartás, és milyen tartós javakat engedhet meg magának. Azokat tekintjük súlyosan 

depriváltnak, vagyis súlyosan nélkülözőnek, akikre a lábjegyzetben felsorolt kilenc tétel43 

közül legalább négy vonatkozik. (Gábos-Tátrai-B.Kis-Szivós 2016) 

c) nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya 

(munkaszegénység). 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés harmadik dimenziója a munkaerőpiaci 

kirekesztődés, vagyis a munkaszegénység. A munkaintenzitás mutatója azt méri, hogy a 

háztartás munkaképes korú tagjai a lehetséges munkaidejük mekkora részét töltik 

munkavégzéssel. Azokat a személyeket tekintjük munkaszegénynek, akik a lehetséges 

munkaidejük kevesebb mint 20%-át töltik munkával. (A háztartások életszínvonala, 2016 

KSH) 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettnek tekinthetők azok, akik a 

három részmutató közül legalább egyben érintettek. A három dimenzióban átfedések is 

vannak, vannak akik mindhárom dimenzióban együttesen érintettek. Az elmúlt években 

Magyarországon folyamatosan lett kisebb azok száma, akik több dimenzióban is ki vannak téve 

a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának. 

A szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának mintázatai kirajzolják, a 

szociálpolitikai beavatkozások lehetséges és szükséges területeit és eszközrendszerét is. 

2.6.2. Kockázati tényezők 

a) Demográfiai és életciklus meghatározottság 

A gyermekek és a fiatalok korcsoportja érintett legnagyobb arányban a szegénység vagy 

társadalmi kirekesztődés kockázatában. A gyermekes háztartások továbbra is nagyobb 

arányban érintettek a szegénység vagy kirekesztődés kockázatában, mint a gyermektelenek, 

 

42 Az Európai Unió gyakorlatában a legelterjedtebb szegénységi küszöb az ekvivalens medián jövedelem 60%-

a. 

43 1. Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék; 2. Váratlan kiadások fedezetének hiánya; 3. 

Anyagi okból nincs telefonja; 4. Anyagi okból nincs színes televíziója; 5. Anyagi okból nincs mosógépe; 6. 

Anyagi okból nincs személygépkocsija; 7. Évi egyhetes üdülés hiánya; 8. Kétnaponta húsételfogyasztás hiánya; 

9. Lakás megfelelő fűtésének hiánya 
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de a két csoport közötti különbség évről évre csökken. Az egyszülős háztartások, a 

sokgyermekes családok és az egyszemélyes idős háztartások kockázata kiemelkedő. 

b) Alacsony iskolai végzettség 

A munkaerőpiaci pozíciót még ma is alapvetően az iskolai végzettség befolyásolja. A legfeljebb 

alapfokú végzettséggel rendelkezők csoportját több mint háromszor nagyobb arányban 

érintette a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata, mint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezőkét. 

c) Munkaerőpiaci pozíció 

Az alacsony iskolai végzettséggel szorosan összefüggő kockázati tényező. Különösen a tartós 

munkanélküliség vezet a (mély)szegénységhez. Az elszegényedésből a kiutat a munka jelenti. 

d) Területi hátrányokból származó kockázatok 

A lakóhely általános fejlettsége és társadalmi összetétele sok tekintetben meghatározza a 

háztartások életminőségének alakulását. Minél nagyobb az adott település távolsága a 

nagyvárostól, annál fejletlenebb az infrastruktúra, nehezebben hozzáférhetők a 

közszolgáltatások, torzabb a korstruktúra, alacsonyabb az átlagos iskolázottság, annál nagyobb 

a munkanélküliség, és kisebbek az átlagos jövedelmek. Megállapíthat, hogy a szegénység vagy 

társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség arányiban követi a települési 

hierarchiát. 

e) Etnikai hovatartozás 

A cigány népességhez való tartozás a többi szegénységi kockázat halmozódása miatt különösen 

nehéz helyzetet eredményez. A cigány lakosság mintegy 70%-a az alsó jövedelmi ötödbe 

tartozik, s körükben a munkanélküliség lényegesen meghaladja az országos átlagot, 

foglalkoztatásuk és átlagos iskolázottságuk rendkívül alacsony. 

A romák szegénységi kockázata 2016-ban továbbra is háromszorosa volt az országos átlagnak. 

(A háztartások életszínvonala, 2016 KSH) 

2.6.3. Beavatkozási területek 

Az előzőekben felsoroltak alapján a szociálpolitika számára Lakner szerint kézenfekvő 

beavatkozási területeként kínálkoznak: 

◼ „térségi infrastruktúra és gazdasági fejlesztési, felzárkóztatási programok, 

◼ az oktatási esélyek növelése, a képzési rendszerek korszerűsítése, 

◼ képzéssel egybekötött foglalkoztatási, munkaerőpiaci esélynövelő programok, 

◼ a cigány etnikumra célzó felzárkózást segítő komplex programok végrehajtása, 

◼ a gyermekes családok szegénységi kockázatát mérséklő célzott családpolitikai 

beavatkozások, 

◼ a segélyezési rendszer korszerűsítése, célzottságának növelése. 

◼ A szociálpolitika eszközeivel, a segélyezéssel, stb. történő beavatkozások természetesen 

csak akkor lehetnek eredményesek, ha a szociális védelem hálózatát komplex 

rendszerként értelmezzük” 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előző fejezetben a szociálpolitika meghatározására, értelmezésére nézünk meg néhány 

megközelítést. 

Összefoglalva: Mit is jelent a szociálpolitika? A fogalom többféle értelemben, sokféle 

felfogásban használatos, mely megnehezítette annak értelmezését. 

Szűkebb értelmezésben a szociálpolitika nem más, mint a szegényekkel, elesettekkel való 

segítő célzatú foglalkozás, erre irányuló közösségi, társadalmi, állami intézkedések, 

cselekedetek köre. 

A szociálpolitika értelmezésében segítséget jelent, ha körül nézünk a saját szűkebb 

környezetünkben. Mindig találkozunk olyan embereknek olyan csoportjaival, akik az adott 

szabályozórendszerek keretein belül nem tudnak olyan életkörülményeket teremteni 

maguknak, amely megfelel az adott társadalom célkitűzéseinek, az általa általánosan elfogadott 

életminőségnek. Vannak olyan élethelyzetek, életciklusok, amikor a megterhelés meghaladja 

az egyén, vagy a család önálló felelősségvállalásának teherbírását. Gondoljunk a gyermekek 

nevelését vállaló családokra, akik gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek, a mai individualizált, 

az önmegvalósítást előtérbe helyező, az egyének versenyén nyugvó társadalomban. Az időskor 

a maga sérülékenységével is hasonló kockázatot jelenthet. A legismertebb veszélyeztető 

tényezők közé tartozik a munkahelyvesztés, a megbetegedés, baleset. 

A hagyományos társadalmakban sajátos közösségi védőháló segítette a nehézségek 

átvészelését, a belőle való kiemelkedést. A szűkebb közösségek valamennyi tagját kölcsönös 

felelősségérzet hatotta át. A modern társadalomban a közösségből való kizáródásnak (social 

exclusion), a veszélye nagyobb valószínűséggel jelenik meg. 

Az atomizált, egyénekre épülő társadalomban éppen ezért intézményesült, társadalmi szintű 

megoldásokat igényelnek a társadalmi problémák. A tudatos, tervezett szociálpolitikát „az 

egyén létének fenntartásával, társadalmi és fizikai életesélyeivel közvetlen kapcsolatban álló” 

(Zombori) társadalmilag elismert szükségletek kielégítését célzó szociális rendszerépítés, 

intézményalkotás jellemzi. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen társadalompolitikai stratégiákat ismer? 

2. Mi a szelektív elosztás célja? 

3. Milyen főbb jellemzőkkel bírnak Esping-Andersen jóléti rezsimtípusai? 

4. Nevezzen meg egy-egy országpéldát Esping-Andersen modelljének kategóriáihoz! 

5. Milyen garanciális intézményei vannak a szociális piacgazdaságnak? 

6. Határozza meg az abszolút és a relatív szegénység fogalmát! 
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3.1. A SZOCIÁLIS DIMENZIÓ ÉS A SZOCIÁLIS JOGOK AZ EURÓPAI 

UNIÓ POLITIKÁIBAN 

3.1.1. A „szociális dimenzió” 

Az Európai Unió jelenlegi 28 tagállama 28-féle különböző jóléti ellátórendszert működtet az 

integráció területén élő több mint 510 millió lakos részére. Az uniós tagállamok modern jóléti 

rendszerei az elmúlt néhány száz évben jöttek létre, melyek fejlődését mindenütt az adott 

ország sajátos történelmi hagyományai, a társadalomra jellemző értékrendszer és az ezekre 

felépülő politikai ideológiák befolyásolták. 

Az európai integrációt létrehozó alapszerződés, az 1957-es Római Szerződés határozta meg, 

hogy mely politikaterületeken szükséges a tagállamok közötti egységesítés (harmonizáció)44, 

és melyek esetében a lazább, nem egységesítő célú koordinációs45 együttműködés. Az Európai 

Unió jelmondata („egység a sokféleségben”)46 kifejezi, hogy az EU a sokféleséget alapvető 

értéknek tekinti, amelyet nem kell az egységesség érdekében feláldozni. 

 

44 harmonizáció: egységes jogelvek és jogintézmények bevezetése a közösségi jog eszközeivel. 

45 koordináció: a tagállamok rendszereinek egységesítés nélküli összehangolása, melynek célja bizonyos jogok (pl. a 

szabad mozgás joga) megfelelő biztosítása, a nemzetállami szabályozások eltéréseiből adódó akadályok 

megszüntetése. 

46 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_hu  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_hu
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Az alapítók a szociálpolitika esetében a tagállamok nagyfokú önállóságának megőrzésére 

törekedtek, és az alapszerződésbe foglalt szabályok arra irányultak, hogy csak olyan szinten 

legyen a szociális kérdésekben együttműködés a tagállamok között, ami a gazdasági tényezők 

(az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő) szabad mozgásának biztosításához szükséges47. A 

célok közé ugyan bekerültek bizonyos szociális célkitűzések és jogok, azonban akkor még úgy 

gondolták, hogy a közös piac működése révén ezek a célok automatikusan meg is fognak 

valósulni, nem kell külön közös politikákat folytatni ezen a téren. Ezenkívül egy egységes uniós 

szociálpolitika megvalósítása a fentebb említett jóléti különbözőségek miatt, valamint a 

tagállamok merőben eltérő életszínvonala és szociális problémái miatt jelenleg igen nagy 

gyakorlati problémákba is ütközne, mely az Unió gazdasági versenyképességét is érintené. 

Mindez azt eredményezte, hogy az EU-nak nincs a szokványos értelemben vett közös 

„szociálpolitikája”, hanem ehelyett a számos szociális jellegű közösségi intézkedés, jogszabály 

összefoglalásaként az EU „szociális dimenziójáról” szokás beszélni48. 

A szociálpolitika tehát mindmáig nemzetállami hatáskörben maradt, ugyanakkor az elmúlt 

évtizedekben egyre több olyan célkitűzésre és intézkedésre került sor, melyek az Unió 

polgárainak szociális jogait illetve jólétét érintik. A szociálpolitikai együttműködésben 

kulcsszerepet játszik az ún. „szubszidiaritási alapelv”, melynek lényege, hogy a közösségi 

szervek egy adott problémával, kérdéssel akkor foglalkozhatnak, ha igazolható, hogy az 

európai jelentőséggel bír és közösségi szintű intézkedéssel hatásosabban kezelhető, mintha 

azokat a nemzetállamok oldanák meg saját hatáskörükben49. Azonban az alapelv 

alkalmazásával kapcsolatban problémát jelent, hogy nincsenek egyértelműen meghatározva, 

melyek az Unió kizárólagos hatáskörei, így ezeket valójában a mindennapi joggyakorlat alakítja 

ki50.  

 A közösségi szociális dimenzió határai összességében tehát az alábbi 

elvek mentén jelölhetők ki: 

◼ szubszidiaritás elve, 

◼ a tagállami sokféleség tiszteletben tartása, 

◼ a versenyképesség és a szociális védelem egyensúlya 

3.1.2. Szociális jogok az Európai Unióban 

Thomas H. Marshall51 elmélete szerint az állampolgáriság három elemét az állampolgári jogok 

három generációja: a polgári jogok, politikai jogok és a szociális jogok alkotják. A polgári jogok 

az egyéni szabadsághoz szükséges jogok csoportját jelentik (pl. szólásszabadság, 

vallásszabadság), a politikai jogok a közügyekben illetve a politikai hatalom gyakorlásában 

való részvétel jogait foglalják magukban (pl. választójog), a szociális jogok pedig a gazdasági 

jólét és biztonság egy bizonyos fokához való jogokat jelentik. Míg a polgári és politikai jogok 

többnyire negatív jogok (biztosításuk elsősorban azt igényli, hogy az állam tartózkodjon a 

 

47 Juhász 2012a. 

48 Gyulavári–Krémer 2004. 

49 Juhász 2012a. 

50 Juhász 2012a. 

51 Marshall 1965. 
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valamibe való beavatkozástól), a szociális jogok azonban többnyire pozitív jogok (az államnak 

tevőlegesen be kell avatkoznia, pl. támogatásokkal, ahhoz, hogy megvalósulhassanak), aminek 

az anyagi ráfordítás nagysága szempontjából van jelentősége. Éppen emiatt, a szociális jogok 

létjogosultsága gyakrabban kérdőjeleződik meg, és nehezebb ezek tekintetében egy egységes 

minimumot meghatározni. 

Az uniós polgárok szociális jogait érintő egyik fontos alapdokumentum az Európai Szociális 

Karta (Torino, 1961.), mely eredetileg nem uniós, hanem az Európai Tanács által elfogadott 

egyezmény, azonban 1999-től az amszterdami szerződés hatálybalépésével jogilag köti52 az 

Unió tagállamait (illetve a magyar Országgyűlés is kihirdette az 1999. évi C. törvényben53). Az 

egyezmény összesen 19 cikkében három témakörben fogalmazott meg szociális jogokat: a (i) 

foglalkoztatás feltételei, a (ii) szociális kohézió és a (iii) diszkrimináció tilalma. Ezt a kiegészítő 

jegyzőkönyv a nemen alapuló diszkriminációval és az idősek szociális védelmével is 

kiegészítette. 

Az elsődleges uniós joganyag részét képező Alapjogi Charta54, mely a Lisszaboni Szerződés 

2009-es hatályba lépése óta az uniós tagállamok részére jogilag kötelező erejű dokumentum, 

szintén tartalmaz számos szociális jogot, azonban ezek nem külön fejezetben találhatóak, mivel 

a Charta a hagyományos polgári-politikai, gazdasági-szociális megkülönböztetést elveti, 

újszerű módon csoportosítva az alapvető jogokat (Méltóság, Szabadságok, Egyenlőség, 

Szolidaritás, A polgárok jogai, Igazságszolgáltatás). 

A Charta szociális jellegű rendelkezései három csoportba sorolhatók: 

◼ egyes hátrányos helyzetben lévő csoportok tagjainak jogait védő szabályok (pl. 

gyerekek, idősek, fogyatékkal élők jogai), 

◼ munkavállalói jogok védelme, 

◼ a szociális védelemhez és a szociális szolgáltatásokhoz való jogok biztosítása. 

A Charta által meghirdetett jogok több tekintetben túlmutatnak a magyar (és a legtöbb 

tagállamban) alkotmányi szinten biztosított szociális jogokon. Bár közvetlenül (a tagállamok 

jogrendjétől független) érvényesíthető szociális jogokat nem hirdet meg, de „olyan üzeneteket 

közvetít, amelyek hosszabb távon hozzájárulhatnak a szociális jogok jelenleginél erőteljesebb 

védelméhez”55. 

 

52 Jakab 2007. 

53 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900100.tv 

54 Marzocchi 2018. 

55 Juhász 2012b: 55. 
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3.2. AZ EURÓPAI JÓLÉTI ÁLLAMOK TÍPUSAI, ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

3.2.1. Az európai jóléti államok alaptípusai: Esping-Andersen 

tipológiája 

A jóléti államok egyik legnagyobb hatású tipológiája Esping-Andersen nevéhez fűződik, aki - 

amint a Szociálpolitika I. tantárgyban részletesen kifejtésre került - A jóléti kapitalizmus három 

világa című 1990-ben megjelent könyvében három alaptípust különböztetett meg: 

◼ Liberális modell: reziduális alapelv (az állampolgároknak elsődlegesen a piaci 

szükségletkielégítési módok által kell a jólétüket elérni, az állam csak akkor avatkozik 

be, ha ezek valamiért nem működnek), jövedelemvizsgálathoz, rászorultsághoz kötött 

támogatások 

◼ Korporatív-etatista (v. konzervatív) modell: a munkáltatók és munkavállalók 

befizetéseire épülő, társadalombiztosítás által dominált jóléti rendszerek 

◼ Szociáldemokrata modell: intézményesült, az egész társadalmat átfogó szociálpolitika, 

univerzális módszerek kiterjedt alkalmazása, egyenlősítő politikák. 

A liberális modellt angolszász modellnek is nevezte, mivel az akkori Angliát és az Egyesült 

Államokat, Kanadát, Ausztráliát ez a rezsimtípus jellemezte. A konzervatív modellt 

kontinentális modellnek, mivel ez az alapítpus Németországra, Olaszországra, Ausztriára, 

Franciaországra volt jellemző. A szociáldemokrata modell pedig a skandináv országokra 

(különösen Svédországra) jellemző. 

3.2.2. Sapir (2005) modellje és a kelet-közép-európai 

országok kérdése 

Sapir56, bár Esping-Andersen munkáját vette alapul, úgy gondolta, hogy két fő dimenzió: a 

hatékonyság (magas/alacsony) és a méltányosság (magas/alacsony) szerint kell 

összehasonlítani az európai jóléti államokat. Hatékony egy jóléti állam, ha a foglalkoztatás 

magas szintje mellett tud működni, és méltányos, ha alacsony szinten képes tartani a 

szegénységi kockázatot. Ez alapján lehet négy csoportba sorolta az európai országokat: 

◼ Északi országok: Svédország, Finnország, Dánia, Hollandia. Magas szociális kiadások, 

univerzális ellátások, jelentős állami foglalkoztatás, erős szakszervezetek, magas 

bérszínvonal és alacsony egyenlőtlenség jellemzi őket. A jóléti állam hatékony és 

méltányos. 

◼ Angolszász országok: Egyesült Királyság, Írország. A legszegényebbek szociális 

segélyezése a fő cél, ez gyakran a felkínált munka elfogadásának kötelezettsége mellett. 

Az aktív korú népességre irányul elsősorban. Gyenge szakszervezetek, nagy 

bérkülönbségek és magas szegénységi ráta. Hatékony, de nem méltányos. 

◼ Kontinentális országok: Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg. 

Biztosítás alapú járadékok (pl. öregségi nyugdíj). A szakszervezetek relatíve erősek. 

Foglalkoztatás szempontjából nem túl hatékony, de viszonylag méltányos. 

 

56 Sapir (2005), idézi Illéssy – Csizmadia (2015) 
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◼ Mediterrán országok: Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország. Magas 

nyugdíjkiadások, erősen szegmentált jogosultságok. A jóléti juttatások jelentős részben 

foglalkoztatáshoz kötöttek, nyomott bérstruktúra, jelentős szegénység, de viszonylag 

alacsony egyenlőtlenségek. Se nem hatékony, se nem méltányos. 

Szerinte a kontinentális és a mediterrán országok hatékonysági problémája egyben 

fenntarthatósági problémát is jelent, ami miatt reformokra lesz szükség a jóléti rezsimjükben. 

Megjegyzendő, hogy számos komparatív szociálpolitikai munka (így a fentiek sem) nem 

foglalkozik a kelet-közép-európai országok (köztük Magyarország) besorolásával. Egyes 

tipológiák külön „posztszocialista” kategóriaként kezelik őket, míg más elemzések57 szerint 

ezek az országok nem sorolhatóak be a hagyományos, nyugat-európai alapú jóléti modellekbe, 

mivel vegyes, kevert rendszerek jöttek létre a rendszerváltás után, melyekben leginkább annyi 

a közös, hogy a jóléti eszközöket hosszú távú, koherens koncepció nélkül, a kapitalista-

demokratikus politikai átalakulás támogatására, legitimálására használták fel. 

3.2.3. „Európai szociális modell”? – az európai jóléti államok 

közös jellemzői 

Bár erősen megoszlanak a vélemények58 azzal kapcsolatban, hogy létezik-e olyasmi, amit 

„európai szociális modellnek” lehetne nevezni (tehát valamiféle „közös nevező”, mely 

általánosságban az európai uniós államok jóléti rendszereit jellemzi), egyes szerzők 

megneveznek olyan jellemzőket, melyeket egy ilyen modell alapjául tekinthetünk. 

A szerző59 szerint az európai szociális modell legfőbb jellemzői: 

„a közös értékeken alapuló, a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezelő 

fejlett szociális védelmi rendszer, 

◼ a szociális jogok hagyományosan fontos szerepe, 

◼ a létbiztonság garantálása mindenkinek, pozitív szabadság kollektív eszközökkel 

történő erősítése, 

◼ a társadalmi kirekesztéssel szembeni fellépés, 

◼ a civil társadalom részvétele, szociális párbeszéd fenntartása.” 

Claus Offe szerint, bár a jóléti államok rendkívüli különbözőségeket mutatnak, és állandó 

változásban vannak, de egy közös modellnek tekinthető maga „a jóléti állam építménye”, mivel 

„mindegyik  jóléti  államnak  ugyanaz  a  szerkezete  és  a funkciója, és az egyes szintek 

felépítésének történelmi sorrendje is azonos mintát  mutat.”60 Szerinte ennek a felépítménynek 

egy pincéje, három szintje és egy tetőszintje van. 

◼ Pince: rászorultsági elvű támogatások (nem dolgozó szegények segélyezése) 

◼ I. szint: munkához jutás szabályozása, dolgozók védelme 

◼ II. szint: munkavállalók védelme jövedelem elvesztése esetén (társadalombiztosítás és 

szolgáltatások) 

 

57 Cerami (2009), Manning (2003) 

58 Ld. pl.: Gyulavári–Krémer (2004), Offe (2006) 

59  (2000: 1–3) Nyilas (2006: 32) 

60 Offe (2006: 42) 
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◼ III. szint: munkajövedelem védelme (szakszervezetek és intézményesített kollektív 

megállapodások) 

◼ Tető: státuszjogok és biztonsági rendszerek védelme (munkaerő-piaci, fiskális, 

monetáris és kereskedelmi politikák a teljes foglalkoztatás fenntartására)61 

Oorschot62 az európai közvélekedés vizsgálatára irányuló tanulmányában pedig kimutatta, 

hogy bár a jóléti elosztáspolitika nagyon különböző az általa vizsgált országokban, ugyanakkor 

a szociális segítségre való érdemesség tekintetében (azaz, hogy kikről ítélik úgy, hogy 

megérdemlik, hogy gondoskodjanak róluk) széles körű „kulturális rokonságot” fedezett fel: 

szinte általános, hogy a támogatásra leginkább érdemesnek az idős embereket tartják, és ettől 

alig elmaradva a betegeket valamint a fogyatékkal élőket. Jóval kevésbé tekintik segítségre 

érdemesnek a munkanélkülieket, és még kevésbé a bevándorlókat. Az érdemesség megítélése 

nem függ össze a jóléti kiadások GDP-arányos nagyságával, viszont összefügg a szegénység, a 

munkanélküliség mértékével és az embereknek az embertársaikba vagy az állami 

intézményekbe vetett bizalmával. 

3.3. A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJA; 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NYUGDÍJRENDSZER ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁS TERÜLETÉN 

3.3.1. A szociális biztonsági koordináció alapjai és a nyitott 

koordináció módszere 

Mint az első fejezetben már említésre került, a tagállamok a szociális vonatkozásokban 

kezdettől fogva elvetették a harmonizáció lehetőségét63, és célul pusztán a tagállamok közötti 

koordináció elősegítését tűzték ki, annak érdekében, hogy az Unió alapcéljaival összhangban a 

munkaerő szabad mozgása, valamint a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása 

megvalósulhasson. A szociális védelem rendszereinek jogi szabályozása, működtetése és 

finanszírozása továbbra is kizárólag a tagállamok hatásköre. 

A nyitott koordináció módszerével64 (Open Method of Coordination) az EU egy új, sajátos 

irányítási formát vezetett be azokon a területeken, ahol az együttműködés szükséges, de ahol 

a harmonizációs, jogi eszközök nem alkalmazhatóak. Ennek lényege, hogy jogszabályi 

kötelezés helyett közös politikaformálásra, együtt gondolkodásra hívja a feleket. A 

büntetés/szankcionálás helyett az pozitív ösztönzés/jutalmazás eszközeire helyezi a 

hangsúlyt, és a tagállamok aktív részvételére, hosszú távon egymástól tanulására épít. Az adott 

 

61 Offe (2006: 42-44) 

62 Oorschot (2016) 

63 Ember (2011) 

64 Juhász (2012a) 
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szakterületen megfogalmazott közös célkitűzésekhez a tagállamoknak nemzetállami stratégiát 

kell készíteniük, amelyhez kapcsolódva konkrét indikátorok teljesítését is vállalják. A 

végrehajtásról rendszeresen beszámolnak a Bizottságnak, amely ez alapján jelentést készít és 

felülvizsgálja a célkitűzéseket. A pozitív ösztönzést a nemzeti „jó gyakorlatok” kiemelése és a 

többi tagállamnak való ajánlása jelenti65. 

A szociális biztonsági koordináció szabályait először az 1408/71-es EGK rendelet állapította 

meg, amely szabályozta a különböző tagállamok állampolgárainak másik tagállam területén 

történő munkavégzéséhez kapcsolódó szociális kérdéseket66 (pl. melyik országban kell 

járulékot fizetni, és az ellátások melyik tagállam területén illetik meg a migráns munkavállalót). 

2010. május 1-jétől ezt felváltotta a 883/2004/EK rendelet67, amely egyrészt az EU-hoz 

csatlakozó új tagállamok, másrészt a legújabb társadalmi folyamatok, jelenségek, kihívások 

miatt vált szükségessé. 

3.3.2. A 883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról 

A rendelet68 célja az EU-n belüli mozgás közös szabályozása a szociális biztonsági jogok 

védelme céljából. Fontos leszögezni, hogy a rendelet 1) a szociális biztonsági rendszerek 

kedvezményezettjeivel, az ellátás szintjével és a jogosultsági feltételekkel kapcsolatos 

tagállami döntési jogokat nem érinti, 2) a nemzeti rendszereket nem váltja fel egy egységes 

európai rendszerrel. 

A szociális biztonsági koordináció tárgyi hatálya a következő ellátásokra terjed ki: 

◼ betegség, 

◼ anyaság és apaság, 

◼ öregségi nyugdíj, 

◼ előnyugdíjak és rokkantsági nyugdíjak, 

◼ túlélő hozzátartozói ellátások és haláleseti juttatások, 

◼ munkanélküliség, 

◼ családi ellátások, 

◼ munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

A rendelet személyi hatálya valamennyi (valamely tagország szociális biztonsági 

jogszabályainak hatálya alá tartozó) uniós polgárra, valamint az Unió valamely tagországában 

jogszerűen lakhellyel rendelkező nem uniós polgárokra és családtagjaikra is kiterjed. 

Az intézkedések lényege, hogy a kedvezményezetteknek biztosítják ellátásaik (pl. nyugdíj) 

kifizetését, fedezik egészségügyi ellátásukat, valamint családi ellátásokban részesülhetnek 

akkor is, ha valamely másik uniós országba költöznek.  

 

65 Juhász (2012a: 25) 

66 Ember (2011) 

67 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&rid=1 

68 Az alfejezet a 883/2004/EK rendelet hivatalos összefoglalója alapján készült: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10521&from=HU  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10521&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10521&from=HU
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 A szociális biztonsági koordináció alapelvei: 

◼ egyetlen alkalmazandó jog elve, 

◼ egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség elve, 

◼ időszakok összesítésének elve, 

◼ ellátások exportálhatóságának elve 

 

Ezen elvek szerint a kedvezményezettek mindig csak egy (jogszabály által meghatározott) 

uniós ország jogszabályainak hatálya alatt állhatnak és ott fizetnek hozzájárulást. Jogaik és 

kötelezettségeik megegyeznek azon ország állampolgárainak jogaival és kötelezettségeivel, 

amelyben biztosítva vannak. Az ellátások kiszámításakor figyelembe veszik a más 

tagország(ok)ban megszerzett biztosítási, foglalkoztatásban töltött vagy tartózkodási időt is. 

És végül pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén ezt az ellátást akkor is megkapják, ha nem 

abban az országban élnek, ahol jogosultak rá. 

A rendelet bevezetésének fontos hozadéka volt az EHIC (Európai Egészségbiztosításai 

Kártya) bevezetése: „Az Európai Egészségbiztosításai Kártya jogosultságot biztosít a 

lakóhelyük szerintitől eltérő uniós országban tartózkodó – például nyaraló – személyeknek 

egészségügyi ellátás igénybevételére a tartózkodásuk során, mégpedig azonos feltételek és 

költségek mellett, mint az adott országban biztosított személyek. A költségeket ezt követően a 

származási ország társadalombiztosítási szerve viseli vagy téríti vissza.”69 

3.3.3. A nyugdíjrendszerekre vonatkozó speciális szabályok70 

A fenti alapelvek betartása mellett, a nyugdíjbiztosítási szerveknek az öregségi nyugdíjak 

összegének meghatározása során kettős számítást kell végezniük. Az első számítás során a 

nyugdíj összege kizárólag a biztosítási idő szerzése szerinti ország szabályainak 

figyelembevételével kerül meghatározásra (független ellátás), a második számítás során pedig 

az összes biztosítási idő figyelembevételével, az adott országban szerzett biztosítási idő és az 

összes megszerzett biztosítási idő arányában (arányos vagy pro rata ellátás). A két számítást 

követően a kérelmező részére a kedvezőbb összegű nyugdíj kerül megállapításra. 

Az ellátásra való igényt a lakóhely szerinti tagállam illetékes intézményénél lehet benyújtani. 

Ha az igénylő további ország(ok)ban szerzett szolgálati/biztosítási időt, a tagállami intézmény 

a formanyomtatványokat mindezen tagállamok illetékes intézményeinek megküldi. A 

jogosultsága az adott ellátásra minden olyan tagállamban megnyílik, ahol a jogosultsági 

feltételeket teljesítette. Mivel az öregségi nyugdíjkorhatár meglehetősen eltérő a különböző 

uniós tagállamokban, ezért előfordulhat, hogy valaki egy bizonyos tagállamtól már jogosult 

lehetne nyugdíjra, de egy másiktól még nem. Fontos, hogy minden tagállamtól járó ellátás 

 

69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10521&from=HU 

70 Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/nemzetközi-ügyintézési-tájékoztatók/157-

európai-unió/852-nemzeti-társadalombiztosítási-rendszerek-koordinálása-az-európai-unióban.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10521&from=HU


46 | 3. Szociálpolitika II.   

 

 

külön-külön, az adott tagállamban érvényes szabályok szerint kerül folyósításra a jogosult 

részére. 

3.3.4. Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó speciális 

szabályok71 

Az alkalmazandó szabály megállapítása attól függ, hogy az illető uniós polgárnak hol található 

a lakóhelye illetve a munkahelye. Némileg egyszerűsítve, a következő esetek lehetségesek: 

◼ Nem dolgozik: általában a lakóhelye szerinti ország jogszabályai vonatkoznak rá 

◼ Egy országban dolgozik és él: munkavégzés helye szerinti ország jogszabályai 

vonatkoznak rá és aszerint vehet igénybe ellátást 

◼ Egy országban dolgozik, egy másikban él: természetbeni egészségügyi ellátásra a 

lakóhelye szerinti országban jogosult (függetlenül attól, hol van biztosítva), pénzbeli 

egészségügyi ellátást viszont attól az országtól kap, ahol biztosított (függetlenül attól, 

hogy hol él) 

◼ Kiküldött munkavállalóként dolgozik (legfeljebb 24 hónap): származási országában 

marad biztosított, és annak szabályai vonatkoznak rá 

◼ Nem csak egy országban dolgozik: többféle eset lehetséges; a döntő az, hogy a 

tevékenysége jelentős részét hol végzi. 

Más országban igénybe vett egészségügyi ellátás lehetséges esetei: 

◼ Elköltözés más országba (de a munkahelye továbbra is a régiben van): be kell 

jelentkezni az új lakóhely egészségügyi ellátórendszerébe (de az ellátás költségeit a 

járulékfizetés helye szerinti biztosító téríti meg) 

◼ Ideiglenes tartózkodás (pl. nyaralás) másik tagállamban: Európai 

Egészségbiztosítási Kártya – csak a váratlan, „orvosilag szükségessé váló” kezelésekre 

jogosít. (Mivel egyéb esetek is előfordulhatnak, célszerű utasbiztosítást is kötni.) 

◼ Tervezett gyógykezelés céljából való elutazás: a gyógykezelés költségeinek térítését 

az egészségbiztosítók általában előzetes engedélyhez kötik, és csak akkor térítik meg a 

költségeket, ha az igénybevevő saját országában is támogatott a kérdéses kezelés. A 

gyógykezelés lehet a) tervezett kórházi kezelés, vagy b) tervezett kórházon kívüli 

kezelés. A költségeket az igénybevétel helye szerinti szabályok alapján állapítják meg, a 

térítés mértékét pedig az igénybevevő számára kedvezőbb szabály alapján kell 

megállapítani. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének, a sokféleség tiszteletben tartásának és a 

szociális védelem és gazdasági versenyképesség egyensúlyára törekvésnek köszönhetően 

nincs egységes közösségi szociálpolitika, hanem a szociális védelem különféle területein 

meglévő különböző szintű törekvések összességét hívjuk az EU „szociális dimenziójának”. 

Ennek egyik területe a szociális jogok közösségi védelme, melyeket az Európai Szociális Karta 

 

71  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról. 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&rid=1  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&rid=1
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és a 2009-től hatályos, az elsődleges uniós jog részét képező Alapjogi Charta határoz meg. 

Magában foglalja egyes hátrányos helyzetű csoportok tagjainak, a munkavállalói jogoknak a 

védelmét, valamint a szociális védelemhez és szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 

jogokat. 

Annak ellenére, hogy a jóléti államnak számos változata jött létre Európában, megfigyelhetőek 

egyrészt bizonyos rezsimtípusok, melyek hasonló modell szerint működnek, másrészt 

bizonyos olyan hasonlóságok, melyek általánosságban az európai jóléti államokra jellemzőek, 

és egy úgynevezett „európai szociális modellt” alkotnak. A legismertebb tipológia Esping-

Andersen nevéhez fűződik, aki a nyugat-európai jóléti államokat három típusba sorolta 

(angolszász/liberális, kontinentális/korporatív, skandináv/szociáldemokrata modell). A 

kevert jegyeket mutató kelet-közép-európai országok, így Magyarország is, a hagyományos 

modellekbe nem vagy nehezen sorolhatóak be. 

Végül áttekintettük, hogy mi indokolja a szociális biztonsági rendszerek koordinációját, és az 

milyen főbb szabályok mentén történik az Európai Unióban. Felsoroltuk a szociális biztonsági 

koordináció tárgyi, személyi hatályát és alapelveit: az egyetlen alkalmazandó jog elvét, az 

egyenlő bánásmód ill. diszkriminációmentesség elvét, az időszakok összesítésének valamint az 

ellátások exportálhatóságának elvét. Röviden áttekintettük, a nyugdíjak és az egészségügyi 

ellátások tekintetében milyen szabályok vonatkoznak különféle olyan helyzetekre, amikor egy 

munkavállaló az Unió területén belüli szabad mozgás jogával él. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen rendelkezésekkel segíti az Európai Unió a szociális jogok védelmét? 

2. Soroljon fel néhány példát szociális jogokra! 

3. Mi az oka, hogy az EU-nak nincs egységes szociálpolitikája? 

4. Mit jelent az európai szociális modell, és milyen jellemzői lehetnek? 

5. Mit jelent a „nyitott koordináció módszere”? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek? 

6. Melyik uniós jogszabály határozza meg a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjának szabályait? 

7. Mik a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának alapelvei? 

8. Milyen főbb szabályok vonatkoznak a más uniós tagállamban igénybe vett egészségügyi 

ellátásokra? 
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4. SZOCIÁLPOLITIKA III. 

EGÉSZSÉGPOLITIKA 

SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

Szociálpolitikus 

 

 A tantárgy oktatásának célja az egészségügy és szociálpolitika 

kapcsolatrendszerének, lehetőségeinek, kihívásainak megismerése, 

egészségpolitikai aktualitások és trendek megvitatása. A kurzus során 

a hallgatók megismerkednek az egészségügyi finanszírozás 

rendszerének főbb kihívásaival, a rizikócsoportokkal, valamint az 

egészségüggyel kapcsolatos demográfiai tendenciákkal. A tananyag 

elsajátítása lehetőséget teremt az egészségügy, mint rendszer 

problémáinak áttanulmányozására, valamint az ellátórendszerek 

hiátusaira is. A hallgatók felismerik, hogy különösen súlyos problémát 

jelentenek az egészségi állapotban tapasztalható jellemző területi 

különbségek, melyek pontosan követik a társadalmi-gazdasági 

különbségeket. 

BEVEZETÉS 

A tananyag első részében megvizsgáljuk a magyar lakosság egészségi állapotát jellemző 

adatokat, majd ismertetésre kerülnek az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, modellek. A 

következő részben az egészség-egyenlőtlenségek fogalmának meghatározása következik, majd 

az ezzel kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatokat foglaljuk össze. Végül az egészségügyi 

ellátás szükségletében jelentkező egyenlőtlenségekre is felhívjuk a figyelmet. A tananyagot egy 

rövid összefoglalása zárja. 

4.1. DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP 

Az elmúlt időszakban a fontosabb népmozgalmi folyamatokban kedvező és kedvezőtlen irányú 

változások egyaránt történtek, így például 2017-ben csökkentek a születések, ugyanakkor az 

influenzajárvány miatt nőtt a halálozások száma. Ebből adódóan emelkedett a természetes 

fogyás mértéke. Az elmúlt évben ezer újszülött közül 3,6 hunyt el egyéves kora előtt, ami az 

eddig mért legalacsonyabb csecsemőhalálozási arány a népmozgalmi statisztika történetében, 

amikor 4 ezrelék alá esett a mutató értéke. 

A népesség életkor szerinti összetételében már hosszabb idő óta szerkezeti változások 

figyelhetők meg. A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint: 
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"Felgyorsult a népesség elöregedési folyamata. A 60 éves és annál idősebb lakosok 

száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0–14 éves, gyermekkorú 

népességét, 2005 óta viszont már a 65 évesek és annál idősebbek is többen vannak, 

mint a gyermekkorúak. 2018. január 1-jén száz gyermekre 130 időskorú (65 éves és 

annál idősebb) lakos jutott. "(KSH,2018.)72 

A népesség elöregedése tehát a 21. század egyik legjelentősebb problémája. Következményei a 

társadalom szinte valamennyi területén sürgetően megoldandó és állandóan karbantartandó 

feladatot jelentenek. 

A 2015. évi nemzetközi adatok szerint a magyarok százezer lakosra jutó halálozása Bulgáriát 

és Romániát követően a harmadik legkedvezőtlenebb az unióban. A nők halálozási gyakorisága 

Bulgária és Románia után a harmadik, a férfiaké Litvániát, Bulgáriát és Lettországot követve a 

negyedik legmagasabb. Magyarország az 1960-as évek közepétől egyre rosszabb értékeket 

mutatott az európai országok lakosságának egészségi állapotát kifejező halandósági 

indexekben. 

Hazánkban a GDP 7,2%-át fordítják egészségügyre ezzel a visegrádi négyek közül első helyen 

állunk a ráfordítás tekintetében. Az egy főre számítva legtöbbet költő országok a 

magyarországinál két és félszer, vagy annál is többet szánnak egészségügyre. (KSH, 2017).73 

4.2. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS AZ ARRA HATÓ 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

Hazánkban 2000 és 2015 között a születéskor várható élettartam közel négy évvel, emelkedett 

75,7-évre, de ezzel még mindig az uniós átlag alatt vagyunk, ahol átlagosan 80,6 évet élnek az 

emberek. E tekintetben továbbra is jelentősek a nemek közötti eltérések, a magyar férfiak 

esetében csaknem hét évvel kevesebb, mint a nőknél (72,3 év, míg a nők 79,0 évével). A várható 

élettartam tekintetében jelentős eltérés mutatkozik a különböző társadalmi-gazdasági 

csoportok között. Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek által okozott halálozások 

arányszáma 2014-ben több mint kétszerese volt az uniós átlagnak, ami leginkább a dohányzás 

és az elhízás magasabb előfordulási gyakoriságának, valamint az ezen állapotok miatti kórházi 

kezeléseket követő magasabb halálozási arányszámoknak volt tulajdonítható Rákban 2014-

ben közel 15 000 nő és 18 000 férfi halt meg. 

Az iskolai végzettség, illetve a foglalkozásszerkezetben elfoglalt hely is befolyásolja a várható 

élettartamot. Kimutatható, hogy azon férfiak és nők körében, akik nem szereztek középfokú 

végzettséget, több mint 10 évvel alacsonyabb az élettartam, mint a felsőfokú végzettségűek 

esetében. 

Az Alzheimer-betegség miatti halálesetek száma szintén gyorsan emelkedik Magyarországon, 

ami a népesség elöregedését, a jobb diagnosztizálást, de a hatékony kezelések hiányát mutatja. 

Az öngyilkosságból és az balesetekből származó halálesetek számában 2000. óta megfigyelt 

 

72 Központ Statisztikai hivatal, 2018. 

73 Központi Statisztikai hivatal, 2017. 
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csökkenés azt jelzi, hogy pozitív fejlemények történtek e konkrét népegészségügyi kérdések 

kezelése terén. Magyarországon még a mozgásszervi problémák, a mentális egészségi 

problémák és a cukorbetegség gyakorolja a legnagyobb hatást a funkcióvesztéssel korrigált 

életévekre. 

A magyar egészségügyi rendszer továbbra is erősen kórházközpontú, amint azt a kórházi 

elbocsátások, ápolási idők és krónikus állapotok miatti, elkerülhető kórházi kezelések uniós 

átlagot meghaladó arányai mutatják. (Európai Unió, 2017.) 

A kirívóan rossz hazai egészségi állapot társadalmi költségei hatalmasak, de sajnos az erre 

vonatkozó pontos számítások még hiányoznak. Egy-egy kutatás során végzett becslésekből 

azonban következtethetünk annak mértékére. Az agy betegségei következtében fellépő becsült 

közvetlen és közvetett költségek 2004-ben 1200 milliárd forintot, a keringési betegségek 

költségei 2003-ban közel 140 milliárd forintot tettek ki. A cukorbetegek egészségügyi 

ellátásának költségei 2008-ban 174 milliárd forintra rúgtak Magyarországon. 74(Vitrai, 2011). 

4.3. GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS TÉNYEZŐK HATÁSA ÉS A TERÜLETI 

KÜLÖNBSÉGEK 

Az egészség alakulását számos tényező befolyásolja, ugyanakkor az egészségi állapot, a „jól-lét” 

visszahat a gazdaság egész működésére, s az közvetve alakítja az egészségügy struktúráját. 

„A népesség egészségi állapota és az azt meghatározó tényezők megjelenésében és 

tartalmában a születéskor várható átlagos élettartam és a jövedelmi viszonyok, a 

gazdasági fejlettség mutatói és az egészségügyi kiadások között szoros 

kölcsönhatások mutathatók ki.” (Gidai, 2007.) 

  

 

74 Vitrai József. Az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői. Pécs : PTE 

Egészségtudományi Kar,Egészségtudományi Doktori Iskola, 2011.5-25, o. 
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4-1. ábra: Az egészséget befolyásoló tényezők75 

Ahogyan az ábra is mutatja több tényező hat az egészségi állapotra, mint például az oktatás, a 

szociális helyzet, a lakossági megtakarítások növekedési tendenciái és a demográfiai 

jelenségek befolyásolják a gazdaságműködését, a gyermekkori egészségi állapot hat a tanulási 

képességekre, a várható élettartam növekedése az élethosszig tartó tanulásra sarkall, amelyek 

közvetetten visszahatnak az egyén gazdasági teljesítőképességére, anyagi helyzetére is. A 

megtakarítások egy része visszafordítható az egészséges táplálkozásra, a munka utáni 

szabadidő aktív kihasználására és a pihenés lehetőségére is. 76(Kollányi-Imecs, 2007.) 

Az egészséges ember hatékonyabban dolgozik, ezzel mindenképpen hozzájárul a gazdaság 

teljesítőképességének emelkedéséhez. Az egészségügy érdeke tehát a jó egészségi állapot 

fenntartása, a betegségek megelőzése, míg a társadalom érdekelt az egészségügyi 

innovációban, mert a prevencióval, a munkaképesség meghosszabbításával közvetett 

társadalmi haszon jön létre. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a gazdaság mindenkori működése, állapota hatással 

van az egészségügy finanszírozására, struktúrájára és ez által meghatározza fejlődésének útját 

is. 

  

 

75 Forrás: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/rt/printerFriendly/142/178 

76 Kollányi Zsófia- Imecs Orsolya. Az egészség befektetés. Az egészségi állapot hatása a gazdasági 

teljesítőképességre és az életminőségre. Budapest : Demos , 2007. 16-53.. 
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4.4. EGÉSZSÉGPOLITIKA FOGALMA, FELADATA ÉS TÁRGYA 

Egészségpolitika fogalma 

Kincses megfogalmazása alapján, az egészségpolitika azon szervezeti cselekedetek összessége, 

amelynek célja: 

◼ az egészség (megtartás, elérés) feltételeinek biztosítása a lakosság és a közösségek 

számára, 

◼ szervezett tevékenységével, szabályozóival elősegíti az egészség-magatartás, az 

egészségtudatosság elterjedését, 

◼ meghatározza az egészségügyi rendszer működtetésére (a gyógyító-, ellátó- és 

finanszírozási rendszerre) vonatkozó szabályokat és tevékenységeket. 77 (Kincses, 

2010). 

Az egészségpolitika alapvető feladata 

 

A rendelkezésre álló források megfelelő kihasználásával: 

◼ a legnagyobb egészségnyereség elérése, 

◼ legtöbb élettartam-növekedés, 

◼ az életminőség-javulás, 

◼ a szereplők legnagyobb elégedettsége, 

Mindezeket a társadalmi igazságosság fenntartása mellett kell elérni. 78 

(Orosz, 2010.) 

  

 

77 Kincses Gyula.: Egészségpolitikai ábragyűjtemény. Budapest, 2010. Kiadja: Praxis Server Egészségügyi 

Tanácsadó Kft, Budapest. 21-29 o,  

78 Orosz Éva.: Egészségpolitika (Hallgatói kézikönyv), Budapest, 2010. https://docplayer.hu/865840-

Egeszsegpolitika-hallgatoi-kezikonyv.html 
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Az egészségpolitika tárgya 

Az egészségpolitika, mint tevékenység átfogja az egészségügyi rendszer egészének működését. 

Fő elemei: 

◼ a tervezés, 

◼ az irányítás, 

◼ a szabályozás, 

◼ az értékelés, és 

◼ széles értelemben vett információ-szolgáltatás. 

Elsősorban, de nem kizárólag a központi és helyi kormányzatok tevékenységét jelenti (pl. a 

tervezésben az egészségügy többi szereplője is részt vehet). A szabályozás a keresletet és 

kínálatot, a finanszírozók, szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevő egyének viselkedését 

befolyásoló mechanizmusokat (jogi kereteket) jelenti. A szabályozás vonatkozhat a rendszerbe 

való belépésre (pl. a szolgáltatók működésének engedélyezése, a szolgáltatások áraira, 

mennyiségére, minőségére; a humán erőforrások és az állóeszközök áraira, mennyiségére, 

minőségére; továbbá a szolgáltatók és vásárlók közötti kapcsolatokra (pl. betegjogok 

szabályozása). 

4.5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

 

4-2. ábra: Magyar egészségügy felépítése79 

 

79 Forrás https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_kozossegi_magyar/ 

1_az_alapvet_egszsggyi_elltsalapellts_az_egszsggyi_elltrendszer_felptse_mkdse.scorml 

Család önsegítése 
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A fenti ábra jól szemlélteti az egészségügy egyes szegmenseinek az egymásra épülését, 

amelynek alapját a család önsegítése képezi. További - támogató elemek a gyógyászati- és a 

szociális ellátások is. 

Alapellátási rendszer 

Az egészségügyi törvény szerint a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, 

hogy egészségügyi ellátásban részesüljön. 

Az egészségügyi alapellátás főbb intézményei, illetve szolgáltatói a következők: 

◼ háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

◼ fogorvosi alapellátás, 

◼ alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

◼ védőnői ellátás, 

◼ iskola-egészségügyi ellátás. 

Általános járóbeteg-szakellátás 

A beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése 

alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá 

fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. 

Az egészségügyi járóbeteg-szakellátás feladatai80 

◼ megelőző tevékenység, 

◼ egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, szakápolás, rehabilitáció, 

◼ szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is, 

◼ indokolt esetben a beteg más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő 

beutalása, 

◼ egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott 

idejű megfigyelés szükséges, 

◼ Szükség esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása. 

Az általános fekvőbeteg-szakellátás 

A betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett 

egészségügyi ellátása. 

Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátás81 lehet: 

◼ folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs 

vagy ápolási ellátás, 

◼ olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű 

megfigyelés szükséges. 82(CLIV. törvény,1997). 

 

80 összegzi a törvény 89. §-a:  

81 a törvény 91. §-a alapján 

82 CLIV. törvény,1997 
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4.6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA 

A nemzetközi gyakorlatban az egészségügyi rendszereket sokféle módon lehet csoportosítani, 

leggyakoribb a finanszírozási jellemzőkre épülő csoportképzés. A csoportosítási lehetőségek 

egy közös jellemzője, hogy mindegyik erőltetett, tiszta kategóriák nem igazán léteznek. 

4-1. táblázat: Az egészségügyi rendszerek alaptípusai és jellemzői83 

 

Modellek 

 

Szempontok 

Bismarck 

Szolidaritás-elvű 

társadalom-

biztosítás 

Beveridge 

Állami 

egészségügyi 

szolgálatok 

Magánbizt. 

Erős öngondos-

kodás 

Szemasko 

Szocialista 

egészségügy 

Forrás biztosítása 

társadalombizto-

sítás 

(járulékokból) 

költségvetés 

(adókból) 
“önerős” költségvetés 

Hozzáférés 

lehetősége 

kvázi teljes körű 

biztosítás 

állampol-gári 

jogon 

nem szabályo- 

zott 

állampolgári 

jogon 

Piac szabályozott marginális szabályozatlan nincs 

Ellátók 
vegyes - magán és 

közalkalmazott 

többségében 

közalkal-

mazottak 

zömmel magán 
kizárólag 

közalkalmazott 

Tulajdonos 
köz- vagy 

magántulajdon 

általában 

köztulajdon 
magántulajdon kizárólag állami 

Magánbiztosítók 

szerepe 
kiegészítő szerep 

marginális 

szerep 
jelentős szerep nincs 

Alkalmazás 

Ausztria, 

Németország, 

Hollandia, 

Belgium, 

Szlovákia, 

Franciaország, 

Magyarország, 

Csehország, 

Norvégia, 

Svéd-ország, 

Írország, 

Egyesült 

Királyság, 

Dánia, 

Finnország 

 

Amerikai 

Egyesült 

Államok 

Volt szocialista 

országok 

 

83 Forrás: (Boncz Imre, 2011, Egészségügyi finanszírozás alapjai) saját szerkesztés 
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4.7. AZ EGÉSZSÉGÜGY FORRÁSTEREMTÉSE ÉS A SZOLGÁLTATÓK 

FINANSZÍROZÁSA 

A forrásteremtés lehetőségei 

◼ Adók, 

◼ Járulékok, 

◼ Az ellátottak közvetlen befizetései. 

A források megteremtése után a díjak szétosztása a következő lépés az egyes finanszírozási 

egységek vagy kockázatközösségek között. 

A biztosítási díjak, a bevételek egy központi alapba kerülnek. Hazánkban is hasonló módszert 

alkalmazunk 1999-től, amikor is a társadalombiztosítási járulék beszedése átkerült az Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (NAV). A forrásallokációt követően a biztosítók 

(finanszírozók) juttatják el a szolgáltatókhoz a forrásokat. Magyarországon az egészségügyi 

rendszer finanszírozása a központi (kormányzati) és önkormányzati költségvetésből, az 

Egészségbiztosítási Alap költségvetéséből, a háztartások közvetlen és az önkéntes 

egészségfinanszírozási alrendszerek kifizetéseiből történik.84 (Ágoston- Boncz , 2011). 

Szolgáltatók finanszírozásának lehetséges formái 

Fix előirányzatú rendszerek (bázisfinanszírozás) 

Ebben a rendszerben a szolgáltatók számára egy alap előirányzat (input) kerül előre 

meghatározásra, melyből szabadon gazdálkodhatnak, amely lehet: 

◼ kapacitásfinanszírozás vagy 

◼ feladatfinanszírozás. 

A kapacitásfinanszírozás esetében az adott szolgáltatásra jellemző valamely 

kapacitásmutató (ágyszám, óraszám stb.) alapján történik a költségvetés meghatározása. Ez a 

finanszírozási módszer igen egyszerű és olcsó. A szolgáltató számára további előny, hogy a 

bevételek nagy biztonsággal kalkulálhatók, ami sokban segíti a tervezést. Mindezzel együtt ez 

a rendszer a legkevésbé hatékony finanszírozási forma. 

A feladatfinanszírozás esetében is egy adott időszakra fix bevételre számíthat a szolgáltató, 

azonban ennek meghatározása nem kapacitás alapján, hanem feladathoz kötötten történik. Az 

előirányzatot az előző időszakok teljesítménye vagy normatívák alapján határozzák meg. 

Teljesítmény elvű finanszírozás 

Elméletileg a legszerencsésebb finanszírozási forma az, amikor a ténylegesen elvégzett 

munkát, a szolgáltató által nyújtott teljesítményt fizetjük meg. A teljesítmény elvű 

finanszírozás típusai: 

 

84 Ágoston István-Boncz Imre(2011).Egészségügyi finanszírozási menedzsment és minőségbiztosítási 

alapismeretek. [szerk.] Boncz Imre. Budapest : Medicina. 
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◼ a szolgáltatások tételes elszámolása (fee for service), 

◼ a normatív rendszerek (capitation fee, DRG) alkalmazása. 

Szolgáltatások tételes elszámolása (fee for services). 

A finanszírozás során a szolgáltató minden egyes, a betegen végzett vizsgálatot, beavatkozást 

rögzít a nyilvántartásba, és az egyes beavatkozásokat tételesen elszámolja a finanszírozó 

(biztosító) felé. Ilyen jellegű modell hazánkban a járóbeteg-szakellátás finanszírozásában 

található. 

Fejpénz alapú (capitation fee) finanszírozás 

A fejkvóta típusú finanszírozás a valósul meg a háziorvosi tevékenység esetében, ahol a 

finanszírozás alapja a háziorvoshoz leadott kártyák száma 

 

4-3. ábra. Háziorvosok finanszírozása85 

Esetosztályozási rendszerek 

Az eseteket súlyosságuk alapján osztályozó rendszerek közül kiemelendő 

◼ PSI (páciens súlyossági index), a megbetegedés stádiuma alapján működő vagy 

◼ APACHE osztályozási rendszer az akut fiziológiai és krónikus állapot értékelésére 

kidolgozott. 

Ezek a rendszerek számos esetben – tekintettel a részletes klinikai adatok felhasználására – 

pontosabb csoportosítást adnak, jól prognosztizálják a várható költségigényt és az ápolás 

kimenetelét. 

Erőforrásigény szerinti osztályozások 

A másik terület, ahol a normatív teljesítmény-finanszírozást eredményesen alkalmazzák, a 

fekvőbeteg ellátás. A legismertebb az amerikai MEDICARE és MEDICAID rendszerekben 

 

85 Forrás Boncz I. Az egészségügyi finanszírozás alapjai In: Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és 

minőségbiztosítási alapismeretek (szerk.) Boncz Imre, 2011. 
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használt DRG szisztéma (Diagnosis Related Groups) = HBCS (homogén betegségcsoportok) az 

aktív ágyak finanszírozására. Ennek lényege, hogy az ellátásnak megfelelő diagnózis, 

beavatkozás és ápolási igény alapján azonos eset-összetételű betegségcsoportokat képeznek, és 

ezek egymáshoz viszonyított pontértéke alapján mérik a tevékenységet, végzik a 

finanszírozást. 86 (Boncz, 2011.) 

Az egészségügy finanszírozása olykor nagy kihívások elé állítja a szolgáltatókat. 

4.8. EGÉSZSÉGPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

Az Európai Uniót tekintve a jelenlegi évtized meghatározó jellemzője, hogy egyrészt az EU 

egészségpolitikájában nagy hangsúlyt kapott a közös értékek és alapelvek megerősítése, 

ugyanakkor ezen elvek érvényesítésének eszközeit, a konkrét reformokat tekintve rendkívül 

változatos a kép és a szükséglet. Ugyanakkor néhány közös vonás is kirajzolódik: a 

fejlesztéseket tekintve a hosszabb távra szóló stratégiai tervezés, a szolgáltatások területén 

pedig a koordináció erősítése a szolgáltatók között, különösen a krónikus betegek ellátásában. 

(Orosz, 2008.) 

Az Európai Unió egészségpolitikájának a legfőbb célkitűzése a következők: 

◼ a betegségek megelőzése, 

◼ az egészségesebb életmód népszerűsítése, 

◼ az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás javítása, 

◼ az egészségügyi tájékoztató és felvilágosító munka, 

◼ a betegbiztonság javítása, 

◼ a dinamikus egészségügyi rendszerek kialakítása és technológiák bevezetése, 

◼ szigorú minőségbiztosítási és védelmi előírások szabályok bevezetése és betartatása az 

emberi szervekre vonatkozóan, 

◼ gyógyszerek és orvostechnikai eszközök biztonságosságának és hatékonyságának 

biztosítása 

◼ a több tagállam lakosait fenyegető egészségügyi kockázatok elleni védelem, 

Kihívások az egészségügy ellátórendszerekkel szemben 

 

◼ Fenntarthatóság. Az egészségügyi ellátórendszereknek alkalmazkodniuk kell a 

demográfiai változásokhoz és az ellátás iránti igény növekedéséhez és a lehető 

legmagasabb szinten kamatoztatni kell az innovatív egészségügyi technológiákban rejlő 

lehetőségeket. Az egészségügyi rendszerek reformjának biztosítania kell, hogy 

mindenki magas szintű ellátásban részesülhessen, egyúttal pedig javítania kell az 

egészségügyi rendszerek hatékonyságát és pénzügyi fenntarthatóságát. 

◼ A társadalom elöregedése 

 

86 Boncz Imre(2011) Az egészségügyi finanszírozás alapjai In: Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és 

minőségbiztosítási alapismeretek (szerk.) Boncz Imre. Medicina, Budapest. 
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◼ Az Uniós állampolgárok egyre hosszabb életűek lesznek, élettartamuk gyakran 

meghaladja a nyugdíjkorhatár eléréséhez szükséges évek számát. 

◼ Az Európai Unió, igyekszik megvalósítani, hogy 2020-ra két évvel növekedjen az 

európai polgárok egészségben megélt éveinek a száma. 

◼ Egészségi egyenlőtlenségek 

◼ Az egészségi állapot és az egészségügy helyzete tekintetében nagy különbségek 

mutatkoznak az uniós országok és régiók között, sőt az országokon belül is 

megfigyelhetőek az eltérések. a betegségek előfordulását és az élettartamot 

nagymértékben befolyásolja számos tényező, így például a foglalkoztatási szerkezetben 

elfoglalt hely, a jövedelem, az oktatás, az etnikai hovatartozás, valamint az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés lehetősége is. A születéskor várható élettartam esetében 10 

év az eltérés az egyes tagországok esetében. 

◼ Új és újonnan azonosított egészségügyi problémák 

◼ A betegségeknek újabb alfajai jelennek meg. Így például a baktériumok ellenállóvá 

válnak a kezelések során, ami egyes fertőzések esetében megnehezítette az 

antibiotikumok alkalmazását. A mentális egészségügyi problémák előfordulása is 

jelentős emelkedést mutatnak. 

◼ Egészségbiztonság 87(Európai Bizottság, 2016). 

 

Több országot érintő súlyos egészségügyi fenyegetettségek - köztük a biológiai és vegyi 

anyagok, fertőző betegségek és környezeti ártalmak-, amelyek a nemzetközi kereskedelem és 

utazás szempontjából is komoly veszélyt jelentenek. Így például a H1N1 influenzavírus 

számlájára írható a 2009-es világjárvány. Ez a példa is igazolja a közös fellépés fontosságát az 

egészségügyi veszélyek elhárítása érdekében. 

Az Európai Unió egészségpolitikájának pozitív eredményei 

◼ Növekedett a várható élettartam. az 1950-es évektől 2012-ig átlagosan65 évről 80 évre 

növekedett a születéskor várható élettartam. 

◼ Jelentősen csökkent a csecsemőhalandóság, amely 2012-re 82 százalékkal esett vissza 

1975-höz képest. 

◼ Javult a szívinfarktus, az agyvérzés és a rák kezelése, 

◼ Növekedett a túlélési arány egyes rákos betegségekben, mint például a vastagbél-és a 

mellrák tekintetében, 

◼ Emelkedett az egy főre eső orvosok száma, 2000-ben ezer főre 2.9 orvos jutott, addig ez 

az arány 2010- re 3,4-re emelkedett. 

Kockázati tényezők az Európai Unióban, azok kezelése és 

megelőzése 

 

 

87 Európai Bizottság(2016) Közérthezően az Európai Unió szakpolitikájáról. Egészségpolitika 

Európai Bizottság kommunikációs Főigazgatóság polgárok tájékoztatása. Brüsszel. 
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Negatív jelenségek az Európai Unióban, amelyek az egészségügyet érintik 

◼ nagy az egyenlőtlenség, például a születéskor várható élettartam tekintetében, 

◼ nőtt a rákos megbetegedések okozta halálesetek száma, amely férfiak esetében 12 

százalék, a nők tekintetében 9%-os növekedést mutat 1985. évi adatokhoz viszonyítva. 

◼ ugyancsak emelkedett a cukorbetegség előfordulása, 

◼ emelkedett az Alzheimer betegség előfordulása, 

◼ az EU egészségügyi kiadásainak túlnyomó részét a krónikus betegségekre fordított 

összegek képezik. 88(EurópaiBizottság, 2015.) 

A 2015-ös migránsválság korai, előzmény nélküli próba elé állította a program 

alkalmazkodóképességét, tekintettel a válság páneurópai jellegére és a meglévő 

közegészségügyi infrastruktúrát érő terhelésre. Az értékelés a negatívumok között azt 

állapította meg, hogy alacsony a program ismertsége, és az eredményeinek terjesztését is 

javítani kellene. 

4.9. MAGYARORSZÁG LEGFONTOSABB EGÉSZSÉGPOLITIKAI 

INTÉZKEDÉSEI 

A magyar egészségügyi rendszer problémáira a Semmelweis Terv egy új rendszermodell 

felállításával szándékozik választ adni. A rendszermodell fő elemei között található a betegút-

szervezés, az ellátó-intézmények közötti funkcionális integráció előmozdítása. 

Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre 

vonatkozó cselekvési terve a Kormány 1886/2016. határozatában jelent meg. 89(" Egészséges 

Magyarország 2014-2020", 2016) 

Fontos, hogy a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az Egészséges Nemzetért 

Népegészségügyi Program (2001–2010) és az  „Egészséges Magyarország 2014–2020” 

Egészségügyi Ágazati Stratégia dokumentumok alapul vételével legyen kidolgozva a  2017–

2026. évekre vonatkozóan, melynek megnevezése: „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–

2026”. Ez nemzeti középtávú stratégiának felel meg. 

A „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kiindulási alapjaként az  Egészséges 

Nemzetért Népegészségügyi Program (2001–2010) és az  „Egészséges Magyarország 2014–

2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia dokumentumok szolgálnak; 

A középtávú stratégia címe: „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026”, annak 

megvalósítása 2017-ben kezdődik és 2026-ig tart; 

 

88 Magyarország Egészségügyi országprofil. https?//ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp.hu 

hungary.pdf :, 2017.. 

89 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017-2018 évekre vonatkozó. 1886/2016(.X.13.) Korm.határozat, Magyar 

Közlöny : ismeretlen szerző, 2016. 
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A Kormány elrendelte, hogy az ágazati szintű rövid távú egy- vagy kétéves szakpolitikai 

programokban és intézményi munkatervekben operatív szinten valósuljanak meg, 

amelyekben kidolgozásra kerülnek a konkrét cselekvési tervek; 

A stratégia elkészítése még folyamatban van. 

Az intézkedések alapján megállapítható, hogy a hazai egészségpolitika számára nemcsak a 

lakosság egészének az egészségi állapota fontos, hanem az egészségi állapot 

egyenlőtlenségeinek a csökkentése is. Az egészségpolitika eredményessége ebben a 

megközelítésben abban fejezhető ki, hogy milyen mértékben járult hozzá az egészségügyi 

rendszer működése az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkenéséhez. A társadalom 

egészségi állapotának javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése akár egymásnak 

ellentmondó cél is lehet. Az elmúlt évtizedek alatt globális, európai és hazai szinten az egészség 

felértékelődött az egyének és a társadalom számára, de egyúttal növekedtek az egészségünket 

veszélyeztető kockázati tényezők is. Tudjuk, hogy a jó egészség alapvető, önmagában vett 

érték, azonban gyakran tisztázatlan marad, hogy mi az egyén és a társadalom, ennek részeként 

a kormányzati egészségpolitika felelőssége és tennivalója az egészség megőrzésében, 

helyreállításában. Mindezek a feladatok csak hosszú távú egészségpolitikával valósíthatók 

meg. 

Az egészségügyi rendszerek teljesítménye és kiadásai az állandó társadalmi és politikai 

érdeklődés középpontjába kerültek, bonyolult nagyüzemként próbálnak megfelelni a 

gazdasági kihívásnak a betegellátás folyamatosan növekvő igényeinek. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az utóbbi évek szakmai vitái, hazai és nemzetközi egészségpolitika dokumentumai alapján 

talán nem túlzás azt állítani, hogy jelentős változások bontakoznak ki az egészségpolitikai 

gondolkodásban is, mindenekelőtt az egészség, az egészségügy és a gazdasági 

fejlődéskapcsolatára vonatkozó nézetekben. Növekvő hangsúlyt kap, hogy a 40-50 évvel 

ezelőtti időszakhoz képest az egészségügyi ellátás lényegesen nagyobb szerepet játszik a 

népesség egészségi állapotának alakulásában. 

Az egészségügyi ellátás - korábbiakhoz képest - megnövekedett szerepe nem jelenti azonban 

azt, hogy a társadalmi tényezők - jövedelmi egyenlőtlenségek, iskolázottság, élet- és 

munkakörülmények - hatása ne lenne alapvetően fontos. Azt is társadalmi, politikai tényezők 

befolyásolják, hogy egy ország mennyit fordít közpénzekből egészségügyre, milyen mértékűek 

az egyenlőtlenségek az ellátáshoz való hozzájutásban. 

Az egészségügyről való stratégiai gondolkodás tehát mindenképpen magában kell, hogy 

foglalja az egészségügy befektetési, finanszírozási, működési, dologi és emberi erőforrással 

kapcsolatos tervezését. 

Ahhoz, hogy Magyarországon a lakosság egészsége jelentősen javuljon, és hogy az egészség-

egyenlőtlenségek csökkenjenek, a nemzetközi ajánlásokban megfogalmazott, a már sikeresnek 

bizonyult beavatkozásokat célszerű – a hazai viszonyokhoz igazítva – bevezetni. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az egészségpolitika feladata? 

2. ismertesse a lakosság egészségi állapotára ható kockázati tényezőket! 

3. Hogyan épül fel a magyar egészségügyi rendszer 
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4. Milyen forrásteremtési lehetőségek vannak az egészségügy számára? 

5. Melyek az Európai Unió egészségpolitikájának pozitív eredményei? 
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5. SZERVEZETI KULTÚRA I. 
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Általános szociális munkás, szociálpolitikus, 

 szociálgerontológus és szupervizor 

BEVEZETŐ 

A „Szervezeti kultúra I.” tantárgy a szervezeti alapfogalmakat tisztázva, bemutatja a 

szervezetek alapvető formáit, jellemző működési módjait. Ezen fogalmakra építve vezeti be a 

szervezeti kultúra és a team-munka világába, majd az identitás, hatalom és a hierarchia 

kérdéskörébe a hallgatókat, akik az elhangzó elméleti ismereteket összevetik és integrálják 

személyes, empirikus szervezeti tapasztalataikkal. Mindez, - tehát a szervezetekről, 

intézményekről elméleti és gyakorlati síkon megszerezhető tudás - nélkülözhetetlen a szociális 

ellátásszervező szervezeti terepen történő magabiztos tájékozódáshoz, illetve ez alapján az 

ebben a közegben végezhető munka hatékonysága szempontjából. 

5.1. A SZERVEZET 

5.1.1. A szervezet fogalma 

A szervezet fogalmát számos aspektusból lehet és érdemes is definiálni. Jelen tárgyunk 

megközelítésmódja szempontjából, az alábbi definíció látszik a leginkább kézenfekvőnek: 

A szervezet meghatározott cél(ok) elérése érdekében, külső akarat, elhatározás által 

létrehozott, vagy kialakult, többé-kevésbé állandó tagsággal rendelkező, emberekből álló 

csoport, melynek tagjai együttműködnek egymással, annak érdekében, hogy a meghatározott 

cél(ok) megvalósuljanak. 

A szervezet jellemzően formalizált struktúrával, alapszabállyal és működési szabállyal 

rendelkezik. Felépítése hierarchikus. A szervezet koordinációját a hierarchikus irányítás és 

információs rendszer biztosítja. 

Csepeli (2015) a szervezetet a társadalom alkalmazkodóképességét szolgáló kollektív 

cselekvés eszközének tartja. A célok tekintetében megállapítható, hogy egy szervezetben 

vannak rövid, közép és hosszú távú célok. A szervezet akkor eredményes, ha céljai összhangban 

vannak a szervezet által ellátandó funkcióval, továbbá a szervezet időről időre el is éri a 

megtervezett jövőbeli kívánatos állapotot. (1) 
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A modern szervezet tömör meghatározása alatt érthetjük az emberek és tárgyak alkotta 

rendszereket, melyek tartós célt követnek, formális struktúrával, valamint célszerű 

szabályokkal rendelkeznek. (2) 

5.1.2. Szervezeti egység 

Egy szervezeten belül, meghatározott tevékenységgel foglalkozó csoportok alkotják a 

szervezeti egységeket (pl. csoport, osztály, főosztály, igazgatóság, stb.). 

5.1.3. A szervezeti felépítés 

A szervezeti felépítés magában foglalja azon elveket, előírásokat és útmutatásokat, amelyek az 

egyének és csoportok szervezeten belüli feladatait, kapcsolatait, munkamegosztási és hatalmi 

viszonyait határozzák meg, valamint biztosítják a feladatok megosztását, összehangolását és 

koordinációját. 

5.1.4. A szervezet, mint rendszer 

A szervezet a rendszerek olyan speciális csoportja, amely konkrét célkitűzések végrehajtása 

érdekében jön létre, ehhez erőforrásokkal és belső irányítással rendelkezik. 

A szervezetekben lezajló folyamatokat részben emberek végzik, részben pedig automatizáltak. 

A szervezetek határai a környezetükhöz képest világosan meghatározottak. A működést 

különböző eszközökkel koordinálják. 

A hasonló, vagy azonos tevékenységet folytató szervezetek szervezetrendszerekbe 

tagozódnak, amelyek különböző szintűek lehetnek, akár egészen nagy rendszerek 

alrendszereként is működhetnek. 

A szervezetek lehetnek formálisak és informálisak. A két forma nem feltétlenül van egymással 

összhangban, de ideális esetben a két struktúra jól kiegészíti egymást. (1) 

5.1.5. Formális struktúra 

A formális struktúra a szervezet szabályozott, rendszerint írásban, különféle 

dokumentumokban rögzített kapcsolata. A dokumentumok, amelyek a formális struktúrát 

leírják és szabályozzák, a következők lehetnek: szervezeti és működési szabályzat (a szervezet 

egészének szöveges leírása, szervezeti egységekre lebontva), munkaköri leírás (a dolgozók 

feladatainak, tevékenységeinek, jogainak meghatározása), szervezeti ábra (a szervezet 

funkciói, a kommunikációs utak, a szervezet vezetői, a gazdasági egység, intézmény belső 

munkamegosztása). 
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A szervezeti ábrák elkészítéséhez használt szimbólumok: 

 Téglalap: a szervezeti egységet szimbolizálja. 

 Folyamatos vonal: a szervezeti egységek közötti kapcsolatok ábrázolására szolgál. 

…..  Kipontozott vonal: szervezeti elkülönülés, informális kapcsolat 

 

5-1. ábra: Szervezeti felépítés 90 

A formális szervezeteknek van vezetője, sőt vezetői, hierarchikusak, tevékenységük jogilag 

szabályozott és jól felismerhetők, elhatárolhatók környezetüktől. 

A formális csoportok jellemzője, hogy a szervezet vezetőinek döntései hozzák létre, a 

szervezeti struktúra megtervezésével, a strukturális koordinációs eszközök alkalmazásával a 

szervezeti csoportokat. A formális csoportoknak két fajtáját különítjük el: a funkcionális 

csoportokat és a feladatcsoportokat. A funkcionális csoportokhoz a szervezeti hierarchiában 

ugyanazon alá-fölérendeltségi lánc mentén elhelyezkedő vezetők és beosztottak tartoznak. A 

feladatcsoportok konkrét, jól meghatározott feladatok végrehajtására és általában megszabott 

időtartamra jönnek létre. (2) 

5.1.6. Informális struktúra 

Az informális struktúra a szervezet tagjainak személyes kapcsolataira épülő viszonyokból 

tevődik össze, a formális struktúrát kiegészítő módon. 

Csepeli (2015) szerint az informális szervezetre jellemző, hogy a tagok az informális szférán 

belül elégítik ki társas szükségleteiket, személyes presztízsüket itt erősítik meg, illetve itt 

biztosítják a gyors és nem hivatalos információcserét. Megjegyzi továbbá, hogy az informális 

értékrend révén motivációs tér keletkezik, így az ösztönzés, elrettentés ereje fokozható. Az 

 

90 MAVIR Zrt. szervezeti felépítés (Forrás: mavir.hu) 
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informálisan lefektetett normák segítik a szervezet stabilitását, a szervezeti fegyelmet. Az 

informális szféra rugalmassága, gyorsasága ellensúlyozza a formális működés merevségét, 

érzéketlenségét. Az informális csoportokra jellemző az is, hogy azokat az alkalmazottak saját 

elhatározásukból, szabadon hozzák létre, illetve spontán módon keletkeznek, és céljaik nem 

feltétlenül esnek egybe a szervezet egészének céljaival. Megfigyelhető, hogy a munkaadók 

bátorítják az informális csoportok keletkezését, hiszen ezek általában felgyorsítják az 

információáramlást, mozgósíthatóvá teszik a szervezetet a célok elérésére érdekében. Az 

informális csoportoknak következő típusai ismertek: érdekcsoportok, koalíciók, közös 

érdeklődésen alapuló csoportok és baráti csoportok. (2) 

5.2. A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE 

A szervezet nem tud környezetétől elszigetelten működni, azzal folyamatos kapcsolatban, 

kölcsönhatásban áll. A környezet befolyásolja a szervezet működését, a szervezeti 

tevékenységet megvalósító emberi magatartások a környezettel való összefüggéseikben 

realizálódnak. A környezet befolyásoló szerepe, ereje folyamatosan változik. 

5.2.1. Társadalmi környezet 

A szervezet társadalmi környezete az a közeg, amelytől a szervezet, mint nyitott rendszer 

elhatárolható, de folyamatos kapcsolatban áll vele. 

A szervezet társadalmi meghatározottsága összefügg a társadalom munkamegosztásában 

elfoglalt helyével. A szervezetnek és társadalmi környezetének viszonyában jelentős tényező, 

hogy a szervezet saját érdekekkel is rendelkezik, amelynek legfontosabb forrása a túlélésre 

való törekvés. Ez alól azok a szervezetek képeznek kivételt, melyek előre meghatározott 

módon, csak ideiglenesen jönnek létre és funkciójukat, feladatukat betöltve, megszűnnek. 

Tipikusan ilyenek például a projekt szervezetek. 

A szervezet önálló érdekei befolyásolják a szervezetnek a saját szervezetrendszerében elfoglalt 

helyét. A szervezet saját érdeke, amely a hosszú távon való fennmaradásra irányul, szembe 

kerülhet a szervezet rövidtávú, általában a szervezet fennálló struktúrájához kötődő 

érdekeivel. Ez az ellentét még hangsúlyosabb lehet a szervezetben dolgozók egyéni érdeke és 

a szervezet érdeke között, bár Csepeli (2015) szerint a szervezet épít az individualitásban rejlő 

felhajtóerőkre, és összhangot, egyensúlyt képes tartani az egymással ütköző egyéni célok, 

szükségletek, motivációk és külön érdekek között. 

5.2.2. Piaci környezet 

A piac, - azaz a tényleges és a lehetséges eladók és vevők összessége, valamint a köztük lévő 

üzleti kapcsolatok rendszere -, jellemző tulajdonsága a partnerek változásának gyakorisága. A 

piaci hatások bizonytalanságot vihetnek a szervezet működésébe. A szervezet 

versenyképességét, életképességét, hatékonyságát alapvetően befolyásolja, hogyan tud 

alkalmazkodni a piac követelményeihez. Az alkalmazkodás a szervezet versenyképességének 

alapvető feltétele. 
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5.2.3. Tudományos-technikai környezet 

A napjainkban egyre inkább gyorsuló tudományos-technikai fejlődés szükségessé teszi, hogy a 

gazdasági egységek felkészüljenek a jövőre, ami hosszú távú előre tekintést feltételez. E 

felkészülés során a fejlődés jellemzői közül figyelembe kell venni az új tudományos 

eredmények megjelenésének gyakoriságát, az eredmények gyakorlati alkalmazásának ütemét 

és a fejlődési irányok kiszámíthatóságát. 

5.2.4. Szervezetközi kapcsolatrendszer 

A szervezetközi kapcsolatok rendkívül fontosak a szervezet számára, hiszen az erőforrásokhoz 

való hozzájutásuk, a beszerzés, a termék piacra juttatása más szervezetekkel történő 

együttműködés során realizálódik. 

A szervezetrendszerek egymás számára is környezetet, illetve a környezet elemeit jelentik. A 

szervezeteknek, mint rendszereknek a környezeti kapcsolatai nagy és növekvő részben más 

szervezetekhez, mint rendszerekhez fűződnek. A szervezetnek a környezetéhez való sikeres 

alkalmazkodása más szervezetek sikeres alkalmazkodásától is függ. 

5.3. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

5.3.1. Méret 

A méret meghatározásánál nemcsak a létszámot, hanem a lekötött eszközöket és az árbevételt 

is célszerű figyelembe venni. Az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató például, a MÁV Csoport, 

amely több mint 30 ezer embernek ad munkát, árbevétel szempontjából a top listákat  messze 

elkerüli. 

5.3.2. Technológia 

Technológia alatt a feladatok megoldása során alkalmazott eszközök, eljárások és ismeretek 

összességét értjük. A szervezet alaptevékenységét leíró technológiát alapfolyamati 

technológiának nevezzük. Napjainkban a technológiák egyre gyorsuló ütemű változását 

figyelhetjük meg. 

5.3.3. Tevékenységi kör 

Tevékenységi körön azt értjük, hogy egy szervezet milyen termékek előállításával vagy 

szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, továbbá, hogy milyen a feladatok belső struktúrája, 

kiterjedtsége és egymásra épülése. 
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5.4. A SZERVEZETI FORMÁK KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK 

5.4.1. Munkamegosztás 

Munkamegosztáson egy nagyobb feladat részfeladatokra bontását és e részfeladatok egyes 

szervezeti egységekhez való telepítését értjük. A munkamegosztás egyben a szervezet 

tagolásának alapja is. 

Egy szervezeten belül a munkamegosztási viszonyokat alapvetően két dimenzióban 

határozhatjuk meg. 

A szervezet vertikális, vagy mélységi tagolása a függelmi, alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat 

tükrözi (hatáskörmegosztás). 

A szervezet horizontális, vagy szélességi, földrajzi (országos, megyei lefedettségnél) tagolása 

a mellérendeltségi-, a kooperációs kapcsolatokat tükrözi. E viszonyokat hangolják össze a 

szervezet koordinációs mechanizmusai. 

A szervezet horizontális tagolásánál az alábbi szempontok érvényesülnek: 

◼ funkcionális elv 

◼ tárgyi elv 

◼ területi elv 

A szervezeti struktúrák meghatározásánál nem szükséges minden pontot figyelembe venni. 

Attól függően osztályozhatjuk a szervezeteket, hogy milyen elveket alkalmazunk. 

Egydimenziós szervezetnek nevezzük azokat a szervezeteket, melyekben a 

munkamegosztásnál kizárólag csak az egyik elvet alkalmazzuk. 

Többdimenziósnak azokat a szervezeteket nevezzük, melyekben a munkamegosztási elveket 

egymás mellett, párhuzamosan alkalmazzuk. 

5.4.2. Hatáskörmegosztás 

Pontosan meg kell határozni a szervezeti egységek vezetőinek, hogy ki miért felelős, kinek mire 

terjed ki a hatásköre. A hatáskör intézkedési jogosultságot jelent akár erőforrások elosztásáról 

legyen szó, akár olyan, másoknak kiadott utasításról van szó, amelynek alapján a tevékenységet 

el kell végezni. 

Hatáskörmegosztásnak a szervezeten belüli döntési, utasítási hatáskörök felosztását nevezzük. 

5.5. TEAM-MUNKA 

5.5.1. A team fogalma 

A team egy olyan speciális csoport, amelyben a tagok egy konkrét feladat elvégzésére 

szerződnek, mellérendelt viszonyban vannak egymással, a feladatokat a szakértelem alapján 

maguk osztják el egymás között. A kompetencia-határaikat maguk jelölik ki. 
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5.5.2. A team előnyei 

A tagok tudása, képessége és tapasztalata összeadódik, illetve szinergikusan kiegészítik 

egymást. 

A csapatmunka ösztönzőleg hat a kreativitásra, kedvez az újításoknak. A tagok magukénak 

érzik a teljesítményeket és ez növeli a felelősségtudatot és az elkötelezettséget. 

5.6. HATALOM 

A szervezetet jól jellemzi a hatalom típusa. A hatalom és a megkövetelt engedelmesség 

kombinációja mentén az alábbiak a leginkább jellemző típusok: 

Kényszerítő hatalom, mely a fenyegetésre, a fizikai erőfölényre épülő, és ilyenkor a szervezet 

illetékessége alá tartozó személyeket, intézményeket jutalmazhatja, vagy büntetheti. 

Mérhető hatalom, amely a szervezetek tagjait pénzbeli és természetbeli juttatások révén 

befolyásolja. 

Normatív hatalom, a szimbolikus erőforrások elosztása (elismerés, presztízs) révén fejti ki 

hatását a szervezeti tagokra a szervezet. 

A hatalomhoz való kötődés szemszögéből egy másik csoportosítás adódik: 

Elidegenedett kötődés során a szervezet tagjai akaratuk ellenére lesznek tagjai a 

szervezetnek, nincs pozitív motivációjuk. 

Kalkuláló kötődésben a szervezet tagjai különböző javak elnyerése, megszerzése fejében 

maradnak a szervezetben, a pozitív és negatív motiváció együttesen lehet jelen. 

Morális kötődésről akkor beszélhetünk, ha a szervezet tagjainak meggyőződései és a 

szervezet céljai egybeesnek, ilyenkor a hatalom képes pozitívan motiválni. (1) 

5.7. SZERVEZETI KULTÚRA 

A szervezeti kultúra a szervezeten belül uralkodó, az adott szervezetre jellemző hagyományok, 

értékrendek, tradíciók, mítoszok, normák és gondolkodásmódok összessége, ami a különböző 

szinten dolgozó munkatársaknak útmutatást ad a követendő viselkedésre és 

magatartásformákra. Magában foglalja a környezetet, a közös szokásokat, az elfogadott 

gyakorlatokat és mintákat, a normákat és értékeket, az elvárt viselkedésrendszert, a nyelvet és 

a történelmet. 

5.7.1. A szervezeti kultúra típusai 

A hatalomkultúra a hatalom, az erőforrások birtoklásából ered. Emellett a személyes 

viszonyok is jelentőségteljesek. A szervezet hatékonysága jellemzően attól függ, hogy tagjai 

mennyire bíznak a hatalom erejében. A hatalomkultúra jellemzően politikai jellegű, ugyanis a 

döntések sokszor az erőviszonyok és koalíciók alakulása szerint jönnek létre. Középpontjában 
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az egyének állnak, értékelésük a teljesítmény alapján történik, de az eredményhez vezető út 

nem számít. A hatalomkultúra jól alkalmazkodik a gyorsan változó környezeti folyamatokhoz. 

A szerepkultúra a részletes és formális strukturális szabályozást helyezi a középpontba. Az 

irányító a szűk felsővezetői kör, amelynél a hatalom fő forrása a betöltött pozíció. A munkaköri 

leírásokban foglalt követelmények fontosabbak, mint az egyéni jellemzők. A középszerű 

teljesítményt jutalmazzák, mindaddig, amíg a környezet viszonylag stabil. 

A feladatkultúra legfontosabb jellemzője a feladat- és teljesítményorientáció, a feladatvégzés 

jellemzően projektcsoportokban, valamint a mátrixszervezetekben valósul meg. A hatalom és 

a befolyás a szaktudásból adódik. A feladatkultúra egyrészt nagyon rugalmas, előnye akkor 

valósul meg leginkább, ha fontos a rugalmasság, a környezeti kihívásokra való gyors válasz. 

A személykultúra az egyénre fókuszál. A struktúra az egyének közötti viszonyokból, a 

hatalom a szakértelemből ered. A projekt (team) alapú feladatvégzésnél érvényesül leginkább 

ez a forma. 

5.7.2. Szervezeti kultúra változásából adódó növekedési 

fázisok a szervezetekben 

Születés és korai növekedés szakasza: Az alapítók dominanciája jellemzi. A kultúra a 

másoktól való megkülönböztetés eszköze. A szervezet célja a tagok elkötelezése és az ezt 

biztosító szocializáció. Ha az alapító pozíciója meggyengül, akkor elindulhat az utódlási fázis, 

aminek során a kultúra, és a szervezet egésze a „konzervatívok” és „liberálisok” csataterévé 

válik. A kultúra többféleképpen fejlődhet: természetes fejlődés (evolutív); külső terápiával; a 

régiek és az újak szövetsége révén irányítottan; kívülállók által vezérelt „forradalmi” 

(revolutív) módon. 

A szervezet középső életszakasza: Új termékek fejlesztése, földrajzi terjeszkedés, kulturális 

integráció hanyatlása jellemzi ezt a szakaszt. A kultúra fejlődési módszerei ebben a szakaszban: 

tervszerű változás és szervezetfejlesztés; technológia kihasználása; mítoszok szétrombolása; 

kis- és közvetett lépések. Fontos megválaszolni, hogy miképpen mérhető fel a szervezet adott 

helyzete, mozgásiránya és sebessége. A vezetőknek nagy teret enged a technikák 

kiválasztásában és alkalmazásában. Rugalmas kultúrák előnyt élveznek a merev, erős 

kultúrákkal szemben. 

A szervezeti érettség kora: Ekkor a piacok beérnek, és megjelenik a változásra késztető 

motiváció hiánya, mint veszélyforrás. A kultúra már gátolja az innovációt, de emlékeztet a 

„dicső” múltra, ezért az önbecsülés forrásaként szolgál. A kultúra megváltoztatását a 

kulcsemberek tömeges leváltásával; a kényszerítő meggyőzés eszközével; teljes fordulattal; 

illetve szervezeti reorganizációval lehet megoldani, valamint lehetőség van az egész vállalat 

teljes leépítésére, hogy új alapokon lehessen átszervezni. 

5.8. VEZETÉSI MÓDSZEREK 

A szervezetek hatékony vezetése, menedzselése összetett folyamat, egyedi készségeket, 

képességeket, különféle vezetői módszereket igényel. A vezetői módszer az az összetett eljárás, 

ahogyan a menedzser a munkáját végzi, és rendelkezésre álló eszközök közül kiválasztja az 
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alkalmazott változatokat, amelyhez figyelembe veszi a beosztottak, a feladat és környezet 

jellemzőit. A vezetői módszer magában foglalja a cél kitűzésétől a feladat megvalósításán át a 

visszatekintő értékelésig alkalmazott eljárásokat, technikákat, vezetői stílusokat. A vezető 

feladata a környezet folyamatos figyelése, ismerete, új eljárások, módszerek alkalmazása. 

Dobák – Antal (2013) szerint a vezetés lényegi meghatározására több lehetőség adódik. A 

szerzők a vezetést olyan tevékenységnek tartják, amely képes eredményesen megvalósítani a 

feladatokat a többi ember által, illetve velük együtt. A szervezés jelentése meghatározásuk 

szerint, a szervezet személyi és tárgyi erőforrásainak összehangolását, legjobb kombinálását 

jelenti a felállított célok megvalósítása érdekében. A vezető feladatának tartják továbbá a 

vállalati célok megvalósításának hatékony támogatását a következő területeken: a szervezeti 

struktúra kialakítása, megváltoztatása (szervezettervezés), a folyamatok összehangolása 

(folyamatszervezés), a munkavégzés rendjének megteremtése, a munkakörök létrehozása 

(munkaszervezés). 

Dobák szerint a beosztottak munkájának vezető általi szervezése még nem biztosítja azt, hogy 

az irányított egységek valóban az elképzeléseknek megfelelő módon működjenek és az elért 

eredmények megfeleljenek annak, amit célul tűzött ki a szervezet. A célok és a tényleges 

működés eredményei közötti különbségek csökkentését szolgálja a vezetői kontroll funkció, 

mint az egyik legfontosabb vezetői tevékenység. A kontroll tehát a szervezeti célok elérését 

segítő, visszacsatoláson alapuló folyamat. (2) 

A vezetők folyamatosan a kiválóságra törekednek, miközben soha nem érik el azt tökéletesen. 

A hajtóerő azonban éppen ez a törekvés. „a kiválóság nem egy cél, hanem maga az odavezető 

út. Következésképpen bárki, aki egy kicsit is komolyan gondolja a „kiválóságot”, nem hiszi azt, 

hogy már elérte. A tanulság az, hogy a kiválóság egy olyan cél, amelynek elérésére folyamatosan 

törekszünk, de mindig csak közelíthetünk hozzá.„ (3 old.: 16.) 

5.8.1. Vezetői stílus 

A vezetői stílus, szerepelvárások, funkciók az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

Vezetési stílusnak nevezik azt a módot, amellyel a vezető személyesen hat a beosztottakra, 

annak érdekben, hogy az egyéni és a szervezeti célokat összehangolja. A vezető munkája során 

különböző szerepelvárásokkal szembesül, mint például döntéseket kell hoznia, lelkesítenie és 

motiválnia kell a munkatársakat. Henri Fayol (1916) a következő vállalati tevékenységeket 

különböztette meg: műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, számviteli, vezetési. Az 

utóbbihoz, a vezetéshez pedig a következő funkciókat sorolja: tervezés, szervezés, direkt 

irányítás, koordinálás, ellenőrzés. (2) 

Dobák és Antal így írják le a vezetői munka megközelítésének lehetséges módját: 

„megvizsgáljuk, milyen ismétlődő viselkedésminták szerint végzik munkájukat a vezetők. Ezek 

a szerepek a vezetői feladatokkal, a vezető szervezeti pozíciójával kapcsolatosak. A vezetői 

szerepek tehát olyan sajátos jellemzőkkel bíró viselkedésminták, amelyek lehetővé teszik egy 

adott pozíció betöltését, illetve amelyek elvárhatóak a pozíciókat betöltő vezetőktől.” (2 old.: 

377.) 

A vezetői motivációk terén ötféle vágy tereli az egyént a vezetői posztok felé: tekintély 

elfogadtatása, versengés, győzni akarás, utasítás vágya inkább, mint engedelmeskedés, különb 

akar lenni másoknál, belső elégedetlenség hajtja, hogy egyre magasabbra jusson. A vezetői 

motivációk alapján egyértelmű, hogy nem mindenki akar vezető lenni, hiszen nem hajtják ilyen 
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jellegű motivációk. Sokakat jobban taszít a vezetői szereppel járó magány, elkülönülés, 

különbözés. 

5.8.2. Klasszikus vezetői stílusok 

Az autokratikus vezető többnyire egyedül hozza döntéseit, a döntés-előkészítés folyamatába 

ritkán enged be más kollégákat. Vezetési módszereire az utasítás és a parancsolás a jellemző. 

A demokratikus vezető gyakran hoz konszenzuson alapuló döntést, már a döntés-előkészítő 

folyamatba is bevonja a kollégákat. Jellemző módszere a kompromisszum keresés igényével 

leírható vita, és a törekvés a meggyőzésre. 

Az anarchikus (laissez-faire) vezetés jellemzője, hogy a csoporton belüli informális vezetők, 

azaz a hivatalosan nem kijelölt vezetők, hozzák meg a döntéseket, így a szervezet egésze 

szempontjából nézve lehetetlen stratégiai szempontból fontos és szakmailag megalapozott 

döntéseket hozni. 

A döntéselmélet arról szól, hogy miként születnek meg a szervezetben a konfliktusok 

megoldását szolgáló alternatívák, továbbá hogyan történik az azok közötti választás. A 

döntéselmélet klasszikus szerzője Simon, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a vezetés nem más, 

mint folyamatos döntés. Meglátása, hogy ha javul a döntések minősége, akkor javul a vezetés 

minősége is. Simon szerint az embert döntéseiben nem csak a logika vezeti. A vezetők 

pszichológiai, szociológiai okoknál fogva sem hoznak optimális döntéseket. Ezzel szemben a 

megfelelő képzés, odafigyelés által a vezetők képesek többé-kevésbé kielégítő döntésekre. (4) 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a szervezet, a szervezeti kultúra fogalma? 

2. Milyen célok fogalmazhatók meg egy szervezet életében? 

3. Mit jelent az informális, formális struktúra? 

4. Melyek a szervezeti formák kialakulását befolyásoló tényezők? 

5. Mi a vezetői stílus? Sorolja fel munkaformáit! 
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6. SZERVEZETI KULTÚRA II. 

CIVIL SZEKTOR, EGYHÁZ, VÁLLALKOZÓI SZEKTOR 

SEEBERGER NETTA 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

igazgató 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, 

 szociálgerontológus és szupervizor 

BEVEZETŐ 

A „Szervezeti kultúra II.” tantárgy a szervezeti teamek jellegzetességeit, dinamikáit vizsgálja. A 

hallgatók megismerik a szervezeti folyamatok kulcsfogalmait, amelyeket a hallgatók saját 

eddigi empirikus tapasztalataikból kiindulva összevetnek az elméleti ismeretekkel és így 

integrálják azokat tudásukba. A félév során foglalkozunk a szervezetekkel, mint komplex 

rendszerekkel, megismerjük tudásmenedzsmentet. Feltárjuk a karizmatikus vezető ismérveit, 

megkülönböztetve a leadership típusú vezetést a menedzsmenttől. Fókuszálunk az érzelmek 

szerepére a döntéstámogatás területén. Mélyebben foglalkozunk az EQ-val, azaz az érzelmi 

intelligenciával, többek között, mint vezetői kvalitással. Középpontba kerül az új ipari 

forradalom, a 4.0 és megvizsgáljuk napjainkat, mint a bizonytalanság korát. 

6.1. A SZERVEZETI TEAMEK JELLEGZETESSÉGEI 

A piaci kihívásokra rugalmasan reagáló szervezetek működésében gyakran jelenik meg a 

projekt jellegű működés és a team-munka, amely egyre jelentősebb szerephez jut napjainkban, 

mint bármikor korábban. Ugyanakkor a teamekben való feladat ellátás sajátos, a klasszikus 

szervezeti formától eltérő jellegzetességeket mutat. 

6.1.1. A team és projekt meghatározása 

A team egy olyan munkaszervezet, amelybe a tagok szakértelmük alapján kerülnek 

beválasztásra, mindemellett a team-tagoknak a hatékony működés érdekében meghatározott 

személyiségjegyekkel és szociális készségekkel is kell rendelkezniük. A team tagok személyes 

érdeküknek érzik a kiváló feladatmegoldást. A projektek, amelyeket a teamek végeznek, 

jellemzően fejlesztő jellegűek, jelentős szakmai és anyagi felelősséggel járnak. A hatékony team 

munkához elengedhetetlen, hogy a team tagok érezzék, hogy munkájuk fontos része az 

egésznek, továbbá azt is, hogy számíthatnak egymásra, és arra, hogy a mindenki által 

hozzáadott érték eredményeként egy kiváló végeredmény születik. A projektfeladatok 

hatékony megoldása kreatív és újszerű hozzáállást igényel a projektben dolgozóktól. 
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Projektek meghatározott céllal, szigorú idő és erőforrás (emberi és anyagi) korláttal 

rendelkeznek. A tagokat hozzáértésük és szakértelmük alapján választják. Szakértői teamben 

dolgozni felelősséget jelent és szakmai referenciát eredményez a munkavállaló számára. Ez a 

típusú munkavégzés mást vár el a dolgozótól, mint a hagyományos szervezeti működés, 

kifejezetten szükséges az ún. "vállalkozói munkaattitűd". 

6.1.2. Projektjellegű működés befolyása a teamekre és az 

egész szervezetre 

Abban a szervezetben, ahol projektek futnak, a munkavállalók - általában időlegesen - több 

vezetőtől kapnak utasítást. A projektek megváltoztatják a szervezet működését: máshová 

kerülnek a prioritások, és átalakul a munkamegosztás rendje. A projektzárást követően, a team 

felbomlásával visszaáll az eredeti formába a szervezeti működés, majd egy újabb projektjellegű 

probléma keletkezése esetén a vállalat átmenetileg újra felveheti a projektszervezeti felállást. 

A projektszervezet gyors piaci, gazdasági reakcióra képes, sőt akár megelőző, preventív 

lépéseket is kialakíthat a környezet felé. A piaci szükségletektől függően a szervezet egyszerre 

akár több projektcsapatot is működtethet és szűntethet meg egyszerre. Amellett, hogy a 

projektjellegű működés rugalmasabbá teheti a szervezetet, gátolhatja is a vállalat már kialakult 

működési rutinjait. 

6.1.3. A team-munka sajátosságai szervezeti szinten 

Egyenrangúság és döntés 

A projektteam-munkával járhatnak némi nehézségek is. Mivel a projektszervezet alapelve 

megkívánja az egyenrangú munkatársi kapcsolatokat, ez az egyenrangúság lassíthatja a 

döntési folyamatokat, azáltal, hogy itt meg kell győzni egymást a tagoknak. 

Csoportlégkör és csoportgondolkodás 

A team-munkát leginkább a támogató csoportlégkör segíti, amelyben mindenki elmeri 

mondani azt, amit gondol, amelyben a csoporttagok tisztelik egymást és elfogadják egymás 

véleményét. 

Hátráltató lehet, ha a csoportnyomás hatására kialakul egy közös csoportgondolkodás, amelyre 

jellemző, hogy a csoporttagok véleménye szélsőségessé válik, és a külső formáló hatásokat nem 

engedik hatni, melynek következtében igen rossz döntések születhetnek. 

A projektszervezet létrehozásakor a szervezet emberi erőforrásait megosztják az 

alaptevékenységek és a projektfeladatok ellátása között. Ez kettős terhelés akár 

hatékonyságcsökkenést is okozhat. 

6.1.4. A team-munka sajátosságai egyéni szinten 

A team-munkára eltérő módon alkalmasak az emberek, de egyre inkább elvárás ennek a 

képességnek a fejlesztése. 

A team-munka alapvetően horizontális kapcsolatokat jelent, így a team tagjai megtanulják a jó 

együttműködés szabályait, alkalmazkodóbbá, rugalmasabbá válnak. A korábban egymást, 

illetve egymás munkáját nem ismerő kollégák a közös team munkában megtalálják a 

kapcsolódásokat a saját és a többiek szakterülete között, aminek köszönhetően intenzívebbé 

válik a szervezeti dinamika. Team-munka fejlesztőleg hat az egyéni önállóságra is, mivel a 
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team-tagnak a közös megbeszéléseket követően önállóan kell összehangolnia feladatait és 

beosztani az idejét. 

6.1.5. A team munka alapvető előnyei 

A team-munka révén a szervezet rugalmasabb, gyorsabban reagáló és proaktívabb lesz. A 

team-munka, mint munkaszervezési forma számos ponton eltérhet a hagyományos szervezeti 

működéstől, és kiváló hozadékokkal bírhat mind az egyéni, mind a szervezeti 

hatékonyságnövelés tekintetében. 

6.2. TUDÁSMENEDZSMENT 

A tudásmenedzsment a szervezeti tudással kapcsolatos tevékenységek ellátásával a 

foglalkozik: a szervezet szellemi tőkéjének létrehozása, azonosítása, hasznosítása, fejlesztése, 

védelme és integrálása. 

A tudásmenedzsment az egyéni tudások, képességek, készségek szinergiáját és a szervezet 

szempontjából történő hasznosítását biztosítja. 

A tudásmenedzsment három nagy tevékenységcsoportot takar (5): 

6.2.1. A tudás azonosítása, számbavétele, értékelése 

Akár a különböző szervezeteknél, akár az egyéneknél nagy mennyiségű tudás halmozódik fel, 

de sokszor ez a tény kevésbé tudatosul. A felhalmozódott tudásban rejlő lehetőségeket úgy 

lehet kiaknázni, hogy felmérik milyen tudás áll rendelkezésre és az hogyan használható fel. 

Mindemellett fontos azt is felmérni, hogy milyen szükséges tudás hiányzik a szervezetből. Így 

végül kialakul az un. tudástérkép. 

6.2.2. A tudás megosztása 

A már feltérképezett tudás átadható, illetve különböző formában tárolható, áthidalva a tudás 

keletkezésének és felhasználási időpontjának eltérését. A tudás elérhetővé válik a szervezet 

azon tagjai számára, akiknek szüksége van rá. A meglévő tudás szervezeten belüli 

megosztásának elmaradása tulajdonképpen erőforrás-pazarlás, mivel más szervezeti 

egységeknek, tagoknak újra meg kell szerezniük azt a tudást, ami már korábban is 

rendelkezésre állt, illetve a meglévő tudás „eltűnik”, amikor birtokosuk, a dolgozó elhagyja az 

intézményt. 

6.2.3. A tudás fejlesztése 

Amikor a már meglévő tudás új személyhez vagy szervezeti egységhez kerül, szinergikusan 

kiegészül a befogadó tudásával és az új kontextusban történő felhasználás során tovább 

fejlődhet. Ez már egy új tudásnak minősül. 
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6.3. A KARIZMATIKUS VEZETŐ 

Ebben a részben megismerkedhetünk a "nemtudás", mint vezetői erény, leader típusú vezető 

és a menedzser, és a leader típusú vezetők legfontosabb jellemzőivel. 

6.3.1. „Nemtudás”, mint vezetői erény 

A fenti cím, meghatározás többnyire értetlenséget és ellenérzést válthat ki első hallásra. 

Hogyan lehet a vezető „nemtudás”-a erény számára. D’Souza és Renner (2016) részletesen 

foglalkozik a témával, bemutatva, hogy a tudás nem csak lehetőség, hanem az arról való 

meggyőződés akár gát is lehet. Mindezt a vezetők esetében még hangsúlyosabbnak tartják. Az 

elvárás, hogy a vezetők megkérdőjelezhetetlen tudással rendelkezzenek, magával vonja a 

feltételezést, hogy amennyiben az adott pozícióban van a vezető, ezzel párhuzamosan 

automatikusan rendelkezik is a szükséges tudással. Ez egyrészt a vezető számára a tudás 

illúziójával, a vezetettek számára pedig a vezető döntéseinek, útmutatásának megkérdőjelezés 

nélküli követésével járhat. Mindez elzárja a szervezetet új megoldások keresésétől és így a 

fejlődés lehetősége elől, komoly hibákhoz, sőt akár tragédiákhoz is vezethet. 

„A munkahelyünkön ránk nehezedő nyomás, illetve az így támasztott elvárások hozzájárulhatnak 

a tudás illúziójához. Miattuk egyre inkább imunissá válhatunk a kételyre, és mesteri szintre 

fejleszhetjük, hogy szavaink úgy hangozzanak, mintha értenénk ahhoz, amiről beszélünk, 

miközben fogalmunk sincs róla. Jóváhagyásunkat kereső, szakértelmünktől függő emberek 

körében áldozatává válhatunk annak az illúziónak, hogy csak mi értjük a dolgokat.” (6 old.: 56.) 

6.3.2. Leader típusú vezető és a menedzser 

A leader típusú vezetőt, az különbözteti meg a menedzsertől, hogy ő határozza meg a vállalat 

konkrét céljait és ő dönti el, hogy milyen eszközökkel akarja ezeket elérni. Munkájának 

középpontjában a változás áll. Hatalmát személyes karizmája alapozza meg, ezzel nyeri el a 

vezetettek tiszteletét és bizalmát. A menedzser betartatja a szabályokat, míg a leader írja a 

szabályokat. 

A leader konkrét vízióval rendelkezik a vállalatát jövőjét illetően, amelyre alapozva 

meghatározza a vállalat céljait és akció terveit, azaz kijelöli azt az utat, amit a vállalat be fog 

járni a célok megvalósítása érdekében. A világos jövőkép pedig segíthet leküzdeni az időről, 

időre adódó válságokat. A menedzserek feladata ezeknek a meghatározott céloknak az elérése 

különböző gyakorlati eszközök kombinációjával. 

6.3.3. A leader típusú vezető legfontosabb jellemzői 

◼ A munkatársak önbizalmának, azaz önmagukba, képességeikbe és tapasztalataikba 

vetett hitének erősítésével képes többletértéket teremteni. 

◼ Képes az önreflexióra, tud lelkesedni és lelkesíteni, színvonalas interperszonális 

képességekkel rendelkezik. 

◼ Képes meglátni az összefüggéseket, kezelni a bizonytalanságot. 

◼ Hatalma helyett a tekintélyével vezet, kedveli a független, szabad, kreatív alkotó légkört. 

◼ Tisztelettel képes odafordulni a munkatársaihoz, és az egyik legnagyobb erőforrásnak 

tekinti a csapatjátékot, amelyben maga is aktívan részt vesz. 

◼ Viselkedését képes az adott szituációhoz és személyhez igazítani, és a környezetét 

alkotóan befolyásolni. 
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◼ Elfogadja és értékeli a munkatársai különbözőségét és egyediségét. Mindezek révén 

képes arra, hogy a munkatársak elfogadják a szervezet jövőképét, céljait és aktívan 

dolgozzanak azok eléréséért. 

6.4. ÉRZELMI INTELLIGENCIA – EQ (EMOTIONAL QUOTIENT) 

Az érzelmi intelligencia fontossága a közelmúltban vált ismertté pszichológiai, neuro-

pszichológiai, pszichiátriai és szocio-biológiai kutatások eredményeként. Ez a négy 

tudományterület, amely az érzelmi intelligenciával foglalkozik. 

Daniel Goleman (1995) világhírű könyvében járja körül a témát. Megállapítja, hogy a sikeres 

élet sokkal inkább az EQ, mint az IQ (intelligencequotient, azaz intelligenciahányados) 

fejlettségével függ össze. 

„Ha úgy vesszük két agyunk, két elménk van – és kétféle intelligenciánk: értelmi és érzelmi. Az IQ-

n túl az érzelmi intelligencia is számít. Az intellektus nem nyújthatja legjobb formáját érzelmi 

intelligencia nélkül. …Ez a megközelítés a feje tetejére állítja az ész és az érzés feszültségének régi 

felfogását: nem az érzelmet akarjuk felszámolni, hogy az észt ültessük a helyébe, mint Erazmus 

írta, hanem a kettő intelligens egyensúlyára törekszünk. A régi eszmény az érzelmi nyomástól 

megszabadított értelem volt, az új minta a fej és a szív összehangolására buzdít. A siker érdekében 

mindenekelőtt pontosabban kell értenünk, mit jelent az érzelem intelligens hasznosítása.” (7 old.: 

51.) 

Az alábbi felsorolásban párokba rendezve láthatók a kétfajta intelligencia jellemzői, illetve az, 

hogy akinél ez egyik, vagy a másik domináns, hogyan működik, mi vezérli. 
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6-1. táblázat: IQ és EQ jellemzői 

IQ EQ 

Gondolkodás, töprengés Asszociáció 

Tények összegyűjtése Új ötletek 

Idő és nyugalom Tempó, türelmetlenség 

Kemény tények Lágy információk, megérzések 

Analitikus Holisztikus 

Logikus Érzelmi alapú 

Bal agyfélteke Jobb agyfélteke 

Mérlegelni Spontán módon dönteni 

Gondolkodni Megérezni 

Felülbírálni, felülvizsgálni Saját döntéseink helyességében hinni 

Szavak és számok Emberek és szituációk 

A múltat elemezni, megérteni A jövőre hatni 

Logika Pszicho-logika 

Hideg, tiszta Meleg, megengedő 

Távolságtartó Bevonó, bevonódó 

Egocentrikus Csapatjátékos 

Férfias Nőies 

Értelem Érzelem 

Műveltség Érzelmi kifinomultság 

 

Goleman (1995) szerint valamennyi érzésünk nyolc alapérzésre vezethető vissza. Ezek a düh, 

a gyász, a szorongás, a boldogság, a szeretet, a meglepettség, az undor, a szégyen vagy bűntudat. 

Úgy véli ezek az érzések nem önmagukban jelentkeznek, hanem egy-egy gondolat, 

pszichológiai állapot, biológiai állapot, illetve cselekvési késztetés társul hozzájuk. Ebből az 

következik, hogy érzéseket nem választhatjuk el a gondolatoktól. 

Az érzések sajátos pszichologikát követnek, így nem vagyunk kiszolgáltatva az érzelmeinknek, 

hanem a megfelelő gondolatokkal befolyásolhatjuk őket. 

6.4.1. Az érzelmi intelligencia öt fő területe 

Goleman (1995) átvette Salovey definícióját az érzelmi intelligencia ismérveire vonatkozóan 

és a következő öt érzelmi készség kategóriát határozta meg: 
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Az érzelmek felismerése 

Az érzelem azonnali tudatosítása alappillére az érzelmi intelligenciának. Csak akkor vagyunk 

képesek elkerülni, hogy ki legyünk szolgáltatva érzéseinknek, ha képesek vagyunk észlelni és 

beazonosítani azokat. Minél biztosabbak vagyunk érzelmeinkben, annál határozottabban 

irányítjuk életünket. 

Az érzelmek kezelése 

Az érzelmek kezelésének képessége könnyebben átsegít bennünket életünk nehézségein, 

válságain. Amennyiben érzelmeinket uraljuk, stresszhelyzetben is képesek vagyunk megőrizni 

a nyugalmat és a félelmeink nem hatalmasodnak el rajtunk. A negatív élményeket, érzéseket 

belátható időn belül feldolgozzuk. 

Önmotiválás 

Goleman szerint „érzelmeink célra orientált mozgósítása elengedhetetlen a 

figyelemösszpontosításhoz, az önmotivációhoz, a kiváló teljesítményhez, a kreativitáshoz. Az 

érzelmi önkontroll – a vágyteljesítés késleltetése, a késztetés megfékezése – előfeltétele 

bármifajta teljesítménynek.” (7 old.: 73.) 

Mások érzelmeinek felismerése – Empátia 

Az empátia a más emberekkel való kapcsolatteremtés és -fenntartás kiinduló pontja. Az 

empátia szinte elengedhetetlen gondviselő hivatások esetén, de a jó vezető alapismérve is. 

Kapcsolatkezelés 

A szociális hatékonyságunk múlik azon, hogyan tudunk hatni mások érzelmeire. Aki 

rendelkezik ezzel a képességgel népszerű mások körében. A jó vezető alapismérve ez. 

6.4.2. Érzelmek szerepe a döntésben 

A döntések meghozatalában a lehetőségek racionális átgondolása mellett fontosak - egyes 

kutatások szerint pedig nélkülözhetetlen szerepet játszanak - az érzelmek, amelyeket több 

különböző tényező befolyásol nap, mint nap. 

Mindemellett a döntések során, főleg a gyors, akár azonnali döntéseket illetően szerepet kap a 

„megérzés”, az intuíció is. Malcolm Gladwell: Ösztönösen, A döntésről másképp című művében 

(2005) arra a megállapításra jut, hogy az úgynevezett hatodik érzéken alapuló gyors 

helyzetfelismerés és ítéletalkotás elménk zárt ajtaja mögött zajlik. Gladwell (2005) szerint, ha 

megtanuljuk, hogyan fejleszthetjük döntéseink minőségét, el kell fogadnunk a pillanat tört 

része alatti döntések titokzatosságát. Tisztelnünk kell a tényt, hogy léteznek olyan döntések és 

helyzetmegítélések, amelyeket nem tudunk racionális alapra helyezni, mégis néha jobb 

eredményekre vezetnek. 

6.5. A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM 

Az Industry 4.0 a következő ipari forradalom. Az első volt közülük a hagyományos értelemben 

vett ipari forradalom, a gépesítés korszaka, amelyet másodikként a taylorizmus a futószalagos 
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gyártás követett, majd a számítógépek és informatikai rendszerek megjelenésével 

beköszöntött a Computer-Integrated-Manufacturing (CIM), a harmadik ipari forradalom. 

 

 

6-1. ábra: A negyedik ipari forradalom (Dr. Simon, János) 

 

A fogalom először egy 2013-as német kormánydokumentumban jelent meg és vált mára 

közismertté. A program arról szólt, hogyan lehet szinte teljesen automatizálni az ipari gyártási 

folyamatot, az emberi beavatkozás minimalizálásával. Fontos a kiterjedt mértékű adatgyűjtés, 

(2020-ra elérheti a 44 ezer milliárd gigabájtot), amely rejtett mintákat, törvényszerűségeket 

tárhat fel, összefüggésekre bukkanhat, trendekre világíthat rá. 

Az ipar 4.0 „gondolkodó” gépekkel helyettesíti az embert. A termelés a kiberfizikai 

rendszereken alapszik, új szintre emelve az automatizálást: ezek a berendezések képesek az 

önálló problémamegoldásra, az optimalizálásra, a hatékonyság maximális szintjének az 

elérésére, amivel jelentős költségcsökkentést és minőségjavulást eredményez. 

Erőteljessé válik az alkalmazkodás a piac igényeihez, jóval közelebb kerül egymáshoz a gyártó 

és a fogyasztó. Szakértők szerint a negyedik ipari forradalom egyaránt hat a nagyvállalatokra 

és a KKV-kra is. Az adatok transzparenssé, hozzáférhetővé válnak. Ez egyben kihívás is: hogyan 

lehet szavatolni az információtechnológiai biztonságot? Az online-integráció ugyanis lehetőség 

az adatlopásra, a rendszerek megakasztására. 

A másik kihívás a foglalkoztatás, mivel részben újabb és újabb szaktudásra, ehhez pedig 

megfelelő oktatásra van szükség, részben pedig jelentős számú munkahely, sőt szakma szűnik 

meg, miközben újak keletkeznek. 

Összességében inkább ígéretesnek, mint veszélynek tartják a szakértők a negyedik ipari 

forradalom hatását a társadalomra, az ipar 4.0 stabilitást és egyenlőséget teremthet, új 

értelmet adhat a munkának. Előtérbe kerül az önmegvalósítás, csökken a kényszerű és 

kizsákmányolt foglalkoztatás. 
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6.6. A BIZONYTALANSÁG KORA 

A kifejezés Hankiss Elemértől, nemzetközileg elismert szociológustól származik. Hankiss 

(2011) rámutat arra, hogy a fejlett nyugati társadalmak mindennapjait egyre inkább 

meghatározza a „semmi sem biztos”. Minden változóban, minden átalakulóban, nincs egy fix 

pont, amelyből „kimozdíthatnánk a világot”. 

„Fokozza a bizonytalanságot az is, hogy az utóbbi évtizedekben megroppantak a társadalmi 

intézmények és azok a „nagy narratívák” („jóléti állam”, „európai modell”, „amerikai álom”) és 

nagy világértelmezések, ideológiák (konzervativizmus, liberalizmus, szociáldemokrácia), 

amelyek korábban összetartották a társadalmakat. Megváltoztak a társadalmi együttélés 

játékszabályai is, a mindennapi viselkedéskultúra alapvető rendszere. … Egymásnak ellentmondó 

magatartáskultúrák keverednek a mindennapi életben, fokozva az emberek zavarodottságát, 

bizonytalanságérzetét.” (8) 

Mi lehet a megoldás, a válasz mind erre? Mi hozhatja meg a frusztráló bizonytalanság 

ellenszerét? Hankiss szerint ebben a helyzetben „azok az országok vannak előnyben, 

amelyekben erős a társadalmi kohézió, világosak a többség által elfogadott játékszabályok, 

stabilak, de rugalmasak a politikai, gazdasági, társadalmi intézmények, s mindenekelőtt: ahol 

szabad, felelősségteljes, öntudatos, toleráns, a problémák megoldásán dolgozó polgárok élnek. 

Akik nem kapaszkodnak görcsösen a hajdani biztonság emlékeibe, törmelékeibe, hanem keresik 

a megoldásokat.” (8) 

Mindemellett a félév során áttekintendő alap és kulcsfogalmak, az általuk nyerhető 

megoldások is előremutatóak lehetnek ezen a téren: az érzelmi intelligencia használata, az 

együttműködés a versengés helyett, a csapatmunka és a folyamatos innováció, mind-mind 

választ adhatnak korunk kihívásaira. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a szervezeti teamek jellegzetességei? 

2. Mi a team munka jellegzetessége egy szervezeten belül? 

3. Melyek az érzelmi intelligencia fő területei? 
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II. RÉSZ 

Szociális és egészségügyi 

szolgáltatásokkal és azok 

klientúrájával kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati 

ismeretek 
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7. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETELMÉLET 

SZILÁGYI - LABOS RITA 

Független Egyesület 

Intézményvezető 

7.1. EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Alkotmányának előszavában az egészség alábbi 

definíciója szerepel: „Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán 

a betegség vagy fogyatékosság hiánya.” 

Az „egészség” meghatározás az Alkotmány aláírása (1946) óta nem változott, így ez a definíció 

nem fogalmazza meg a mindennapos népegészségügyi tevékenység – akár individuális, akár 

közösségi szinten – elérendő vagy elérhető célját. Ezért nem meglepő, hogy a szakirodalomban 

számos egészségdefiníció lelhető fel: 

 

Stokes és társainak (1982) meghatározása, mely széles körben elfogadott a következőket 

ötvözi: 

◼ anatómiai integritás, 

◼ alkalmasság értékes szerep betöltésére a családban, a munkahelyen és a társadalomban, 

◼ alkalmasság a fizikai, biológiai és szociális stresszhelyzetek feldolgozására, 

◼ a „jóllét” érzése, 

◼ mentesség a megbetegedés és az idő előtti halálozás fenyegetésétől. 

 

David Speedhouse szerint: Az egészség, az egy képesség. Az emberek valós potenciáljának 

eléréséhez szükséges alap, mely lehetővé teszi, hogy valóra váltsák a bennük rejlő 

lehetőségeket. 

Ez a meghatározás lehetőséget ad arra, hogy egyénileg mást és mást tartsunk egészségnek, de 

szükséges a feltételek figyelembe vétele. 

A feltételek, hogy az ember: 

◼ megfelelő táplálékhoz jusson, 

◼ az időjárás viszontagságaitól védve legyen, 

◼ hozzájusson minden olyan információhoz, amelynek hatása van az életre, 

◼ megértse, hogy közösségi lényként csak addig mehet a kibontakozással, amíg azzal 

másokat ugyanebben nem gátol. 
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Az egészség dimenziói 

◼ biológiai egészség (a szervezetünk megfelelő működése) 

◼ lelki egészség (személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, önismeretünk) 

◼ mentális egészség (a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség) 

◼ emocionális egészség (az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a 

képessége) 

◼ szociális egészség (másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége) 

 

A definíciók nagyban függenek attól, hogy mely tudományterület felől közelítjük meg a témát, 

és, hogy a folyamatosan változó világképünk éppen mely szakaszban jár: 

Fülöp Tamás (1978.): „egészségügy az az állami és társadalmi tevékenység, és az e 

tevékenység keretéül szolgáló intézmények, továbbá a tevékenységet meghatározó 

intézkedések rendszere, amely az orvostudomány eredményeinek felhasználásával 

az emberek egészségének megtartására, javítására és helyreállítására, a 

munkaképesség és élettartam maximális meghosszabbítására irányul”. 

A hatályos kormány az egészségügyi szolgáltatást a következőképpen definiálja: 

”minden olyan tevékenység, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a 

megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, 

életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy 

a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, 

gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés 

csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak 

feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, 

a gyógyfürdőellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, 

valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra 

irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővé tételt, az emberen végzett 

orvostudományi kutatásokat, továbbá a halott vizsgálattal, a halottakkal 

kapcsolatos orvosi eljárásokkal, ideértve az ehhez kapcsolódó, a halottak 

szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is” (1997.évi 

CLIV. törvény az egészségügyről). 

Az egészségügy: 

◼ a társadalom tevékenységeinek strukturált rendszere, amely az egészség megőrzését, a 

betegségek megelőzését és gyógyítását, krónikus betegségek esetében a kezelését 

szolgálja, 

◼ az ember és így a társadalom szociális biztonságának része, 

◼ megteremtése és biztosítása az állam feladata, 

◼ megvalósításában, működésében kiemelt az egyén és a társadalom aktív 

közreműködésére. 

Legújabb egészségügyi törvényünk az 1997. évi CLIV. tv. az alábbiakban pontosan 

meghatározza az egészségügyi szolgáltatások sorát: 

◼ megőrzi az emberek egészségét 

◼ megelőzi a betegségeket 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
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◼ a már ismert betegségeket korán felismeri és gyógykezeli 

◼ sürgős szükség esetén elhárítja az életveszélyt 

◼ krónikus esetben javítja a beteg állapotát 

◼ szülészeti ellátást biztosít ( a várandósság és a szülés nem betegség) 

◼ humán reprodukciót befolyásoló tevékenységet végez (különböző megtermékenyítési 

eljárások, művi meddővé tétel, stb.) 

◼ feldolgozza a betegektől származó vizsgálati anyagokat 

◼ ha más lehetőség nincs, csökkenti a fájdalmat és a szenvedést 

◼ klinikai kutatásokat folytat 

◼ betegek szállítását végzi 

◼ biztosítja a betegek gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátását. 

A törvényi szabályozás első kilenc pontja sorolható a konkrét szolgáltatások közé, a felsorolás 

azonban elsősorban a szűken értelmezett egészségügyi ellátásra vonatkozik. 

7.2. EGÉSZSÉGDETERMINÁNS 

Egészségdetermináns: azok az alapvető tényezők és hatások, melyek az egyén, és egy közösség, 

egészségi állapotát meghatározzák.  Az egészségdeterminánsok kedvező hatásával az egyén és 

a közösség egészségi állapota javítható. 

 

7-1. ábra Egészségdeterminánsok 91 

 

 

91 Forrás: Ádány R.: Megelőző orvostan és népegészségtan, 2011. 
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Az ábra szerint a legfőbb felosztási kategóriái a következők: 

◼ jövedelmi viszonyok, 

◼ szociális ellátórendszer fejlettsége, társadalmi támogatottság, 

◼ iskolázottság, értékrend, 

◼ az egyén gazdasági helyzete, 

◼ fizikai környezet, 

◼ életmód, 

◼ magatartási, életmódtényezők, 

◼ egészséges fejlődés, 

◼ egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetősége, 

◼ genetikai tényezők, 

◼ kulturális sajátságok 

 

Tehát elmondható, hogy az egészség csak akkor lehetséges, ha adottak a különféle lehetőségek 

az egyes emberi szükségletek kielégítésére. Valamint, ha az élet- és munkakörülmények 

mentesek a különféle egészségkárosító anyagoktól, fizikai veszélyforrásoktól. 

7.3. AZ EGÉSZSÉGÜGY, MINT RENDSZER 

A gyógyító-megelőző ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók összességét hívjuk 

összefoglaló néven egészségügyi ellátórendszernek (ESKI Fogalomtár). 

A WHO által alkalmazott meghatározás szerint az egészségügyi rendszer részét képezik 

mindazok a tevékenységek, melyeknek elsődleges célja az egészségi állapot védelme, 

helyreállítása, javítása és további romlásának megakadályozása (Orosz Éva 2004). Ez alapján 

elmondhatjuk, hogy az egészségügyi rendszer nem csupán a konkrét egészségügyi ellátás, 

hanem annak egészségpolitikai háttere, illetve a makro-társadalmi és gazdasági folyamatok 

által meghatározott színtér. 

 

A rendszer számos intézményből, funkcionális elemből tevődik össze: 

◼ Szolgáltatás: Kórházak, szakrendelők, háziorvosok, orvosok, nővérek, stb. 

◼ Finanszírozás: magánbiztosítók, társadalombiztosítás, állami költségvetés 

◼ Szakemberképzés: felsőoktatás 

◼ Egészségpolitika: kormányzati apparátusok 

◼ Szakmai szervezetek: pl. Magyar Orvosi Kamara 

◼ Fogyasztók: páciensek, betegek 

 

Környezeti elemek: 

◼ Egészségügyi intézmények beszállítói: gyógyszer gyártók, gyógyászati segédeszköz 

gyártók 
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A feladatok meghatározásánál is látható, hogy az egészségügyi rendszer összetett 

szolgáltatásokat nyújtó hálózat. Még azonos társadalmi és gazdasági berendezkedés mellett és 

azonos elvek mentén is igen eltérő rendszereket találunk. Ennek egyik kulcs momentuma az 

állami szerepvállalás mértéke az ellátáson belül. 

7-1. táblázat: Egészségügyi modellek92 

Ellátási forma 

 

Jellemzők 

Állami Egészségügyi 

Szolgálat 

Szolidaritáselvű 

társadalombiztosítás 
Egyéni gondoskodás 

Forrás Költségvetés 
Szolidaritáselvű 

társadalombiztosítás 
Nem szabályozott 

Hozzáférés Állampolgári jogon 
Kvázi teljeskörű 

biztosítás 
Nem szabályozott 

Piac Marginális Szabályozott Szabályozatlan 

Ellátók 
Többnyire 

közalkalmazott 

Vegyes, magán és 

közalkalmazott 
Többnyire magán  

Magánbiztosítók Marginális szerep Kiegészítő szerep Meghatározó szerep 

 

A táblázatból is jól látható, hogy az állami szerepvállalás lehet mindenre kiterjedő, ami azt 

jelenti, hogy nem csak az irányításban vállal szerepet, de tulajdonosi szerepköröket is ellát. 

A szolidaritás elvén működő rendszer Bismarck nevéhez fűződik, aki a német egység 

kialakítását követően vezette be ezt a fogalmat. Célja az új társadalmi egyensúly megteremtése 

volt, ennek megfelelően a bismarcki társadalombiztosítás két alapelve: 

◼ szolidaritás a biztosítottak között 

◼ munkáltatók hozzájárulási kötelezettségének bevezetése 

 

A szolidaritás horizontálisan, vagyis az alacsonyabb és magasabb társadalmi státuszúak között, 

valamint vertikálisan, a generációk között is érvényesült. Mindenki a jövedelmének bizonyos 

százalékával kötelezően járult hozzá az egészségügyi kiadásokhoz. 

Míg a világ számos pontján így az Egyesült Államokban is, az egészségügyi ellátás biztosítása 

ma sem állami feladat, csak a legszegényebbek illetve az idősek egészségügyi ellátása állami 

feladat (Medicare, Medicaid rendszer), s a világ szegény országaiban sincs a társadalom egésze 

számára szervezett és államilag garantált egészségügyi ellátórendszer (Géher Pál, Jávor András 

2011). 

 

92 Forrás: Kincses György.(1994): Drága egészségünk – Az egészségügy gazdasági összefüggései 
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Magyarországon az elmúlt évtizedekben számos változás következet be ezen a téren is. A 

rendszerváltásig az állami szerepvállalás mindenre kiterjedő volt. Az ellátás állampolgári jogon 

mindenkire kiterjedt. 

A rendszerváltást követően némi változást figyelhetünk meg, mely az alábbiakban foglalható 

össze: 

◼ az állam irányító funkciója továbbra is megmaradt 

◼ a korábbi állampolgári jogról biztosítási alapokra helyezte az igényjogosultságot, azaz 

az ellátást csak a járulékot fizetők kaphatják térítésmentesen vagy részleges térítési díj 

ellenében, 

◼ a biztosító ugyan önálló költségvetéssel gazdálkodik, de része az államháztartásnak, 

ennek megfelelően esetleges hiány fellépésekor az állam garanciát vállal. 

◼  

Az ellátórendszerben új tulajdonosi háttérrel rendelkezők is megjelentek, így az egyházi, 

valamint magántulajdonú egészségügyi ellátók is szerepet kaptak. 

Hasonlóképpen a dolgozók státusza is megváltozott, tény, hogy jelentős többsége ma is állami 

alkalmazott, de immáron vállalkozói státusszal is találkozunk (Géher Pál, Jávor András 2011). 

7.4. A HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

A hazai egészségügyi rendszerre az osztott feladatellátás és felelősség jellemző az állam, az 

önkormányzatok és az Egészségbiztosítás között. Az ellátórendszer háttere a 

társadalombiztosítás önálló egészségbiztosítási alapja, amely az NAV által beszedett járulékból 

önállóan gazdálkodik. Az ellátás a lakosság egészére kiterjed, gyakorlatilag teljes körű ellátást 

nyújt. 

Az ellátórendszerünk alapvetően kétszintű rendszer, ami a háziorvosra épül. Az egészségügy 

finanszírozása dualisztikus, azaz a beruházás, a fenntartás költségei a tulajdonost terhelik, a 

működési költségeket az Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja. 

 

Az egészségügyi rendszer szereplői (Orosz Éva 2011.): 

◼ páciensek/fogyasztók 

◼ szolgáltatók: orvosok, egészségügyi dolgozók, egészségügyi intézmények, illetve a 

szolgáltató intézmények tulajdonosa és menedzsmentje, 

◼ finanszírozók: magánbiztosítók, kötelező biztosító(k), állami egészségügyi hatóság, 

◼ az egészségügy humán erőforrásait ‘”előállító” oktatás és kutatásfejlesztés, illetve ezen 

funkciókat ellátó intézmények, 

◼ bürokrácia: központi és helyi kormányzat, 

◼ politikusok: kormánypártok és ellenzék, 

◼ egészségügyi dolgozók szakmai és érdekvédelmi szervezetei: pl.: kamarák, 

szakszervezetek stb., 

◼ civil szerveződések: pl.: egészségvédő mozgalmak, betegjogi szervezetek, zöld-

mozgalmak stb. 
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7.4.1. Alapellátás 

Lakosság-közeli ellátási forma, amely az általánosan igénybe vett ellátásokat biztosítja. A 

lakóhelyen vagy annak közelében mindenki számára elérhetően vehető igénybe. Az alapellátás 

orvos és páciens személyes kapcsolatán alapul. 

Célja és feladatai: 

◼ egészségfejlesztő és megelőző tevékenység, 

◼ az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 

◼ egészségügyi felvilágosítás és nevelés, 

◼ gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció, 

◼ a beteg otthonában történő ellátása, 

◼ megfelelő szakorvoshoz történő irányítása 

 

Az alapellátás nem azonos a háziorvosi ellátással, és egy betegnek több alapellátó orvosa, 

gondozója is lehet. 

 

Az alapellátás területei Magyarországon: 

◼ a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

◼ a fogorvosi alapellátás, 

◼ az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

◼ a védőnői ellátás, 

◼ az iskola-egészségügyi ellátás 

 

A háziorvosi ellátás területi alapon (körzet) szerveződik. Ez lehet gyermek (14 éven aluliak 

részére), felnőtt és vegyes körzet. A háziorvos végzi az alapszintű gyógyító-megelőző 

tevékenységet. A kötelező egészségbiztosítás finanszírozza. A háziorvos szabad megválasztása 

– a területi-elérhetőségi korlátok figyelembe vétele mellett– alapvető jog. 

A fogászati ellátás a háziorvosi ellátáshoz hasonlóan területi ellátási kötelezettséggel bírnak. 

A finanszírozása nagymértékben eltér a háziorvosi rendszertől - mivel bizonyos ellátásért 

meghatározott térítési díjat kell fizetni -, a szabad orvosválasztási gyakorlat sokkal 

erőteljesebben érvényesül. 

A védőnői szolgálat is területi ellátási kötelezettséggel működik. Feladatuk kiterjed a 

várandós gondozásra, a gyermek-, és anyavédelemre. Kisebb településeken feladatuk sokkal 

szélesebb körű, hisz olyan egészségügyi problémákkal is foglalkoznak, melyek az életkor 

előrehaladtával jelentkeznek: csontritkulás megelőzés, esetleges családi krízishelyzetek 

kezelése, illetve az egyén koordinálása a szükséges szakterületek felé. 

Iskola-egészségügyi ellátást a 26/1997 (IX. 03) NM rendelet szabályozza. A rendelet ezt az 

ellátást minden nevelési intézményre kiterjeszti, azonban az ellátás a védőnővel közösen 

történik. Az iskolaorvost és védőnőt lehet teljes vagy részmunkaidőben alkalmazni, a védőnő 

területi ellátásához kapcsolva. Amennyiben a tanulók száma a 800 főt eléri, akkor teljes 

munkaidős iskola-védőnőt és orvost kell alkalmazni, gyógypedagógia intézményben ez a 

létszámhatár 400 fő. 
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7.4.2. Szakellátás 

Egyes betegségcsoport ellátására specializálódott, szakorvos által nyújtott egészségügyi 

ellátás, amely általában beutaló alapján vehető igénybe. Típusai a járóbeteg- és fekvőbeteg-

ellátás. 

A járóbeteg - ellátás egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás krónikus betegség 

esetén. Folyamatos szakorvosi gondozást végez. A járóbeteg-szakellátás keretein belül 

végezhető kórházi ellátást kiváltó ellátások: 

◼ egy napos sebészet, 

◼ nappali kórházi ellátás, 

◼ otthoni szakápolás 

 

A járóbeteg szakellátás általában rendelőintézetekben történik. Rendelőintézet az a 

szolgáltatót, ami legalább négy szakterületen nyújt egészségügyi szolgáltatást és a helyszínen 

radiológiai és klinikai laboratóriumi ellátást is biztosít. 

Nem fix telephelyen működő, Mozgó Szakorvosi Szolgálat elsősorban az anya és 

csecsemővédelem területén terjedt el. 

 

Fekvőbeteg-ellátás a betegnek fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi 

ellátása. Jellege szerint lehet aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás. 

Aktív fekvőbeteg-ellátás: ha az ellátó tevékenység rövid időtartamú és előre tervezhető. Célja 

az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása, vagy az állapot stabilizálása, a szövődmények 

kialakulásának megakadályozása. 

Krónikus fekvőbeteg-ellátásnál az ellátás időtartama hosszú, illetve befejezése általában nem 

tervezhető. 

 

Progresszivitási szinten jelen ellátási struktúra alapvetően négy szintre osztható (Géher Pál, 

Jávor András 2011): 

◼ Alapszint, az egyszerűbb, de mégis kórházi ellátást kívánó, általában sok beteget érintő 

betegségek ellátási helyszíne, rendszerint csak néhány alapszakma van jelen 

(belgyógyászat, sebészet, szülészet). 

◼ Megyei szint, ahol a már bonyolultabb, szinte valamennyi szakterületet magában foglaló 

ellátó hely, ahol a betegségek szinte teljes spektrumát képesek kezelni. 

◼ Regionális szint: majdnem minden szakterületen vannak olyan viszonylag ritka 

betegségek, illetve ritka, vagy olyan beavatkozások, ahol a szakértelem és 

műszerezettség költségessége miatt csak a műszerek teljes idejű kihasználása esetén 

érdemes azokat telepíteni. 

◼ Országos szint: olyan nagyon ritka beavatkozások, melyek elvégzésre szakembert, 

műszerezettséget és háttérszolgáltatásokat országosan egy-két helyen érdemes csak 

fenntartani (transzplantáció, ritka műtéti beavatkozások) 
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7.5. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER FINANSZÍROZÁSA 

A rendszerváltozás előtt a magyar egészségügyi rendszerre a globális költségvetés szerinti, 

bázisfinanszírozás (az ellátó szolgáltatók előre meghatározott alap-előirányzatból 

gazdálkodnak) volt jellemző. Mind az egészségügyi szolgáltatások nyújtása, mind a 

finanszírozás állami feladat volt. Az 1990-es évet követően az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtása az önkormányzatok, míg a finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) feladata lett. Ezzel formálisan szétvált az egészségügyi szolgáltató és a finanszírozó 

szervezet is. Ezzel hazánkban a globális költségvetést felváltotta a teljesítmény elvű 

finanszírozás. 

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, mely az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) feladata. 

Az egészségügyi szolgáltatások – az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény keretei között – az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők igénybe. Ezen 

szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg a jogosult személyeket. Az egészségügyi 

szolgáltatások az egészségbiztosítóval finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi 

szolgáltatónál vehetők igénybe. Az igénybe vett ellátás díját, vagy részleges térítési díj esetén 

az azon felüli díjat nem az ellátott fizeti meg, hanem azt a társadalombiztosítási jogviszony 

keretében az egészségbiztosító utólag folyósítja a szolgáltató részére. A kifizetés az általa 

benyújtott finanszírozási teljesítmény-jelentés alapján történik. 
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93 Forrás: A magyar egészségügy finanszírozásának múltja és jövője Kincses Gyula 2016. 
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Az egészségügyi ellátás forrása lehet tehát: 

◼ a költségvetés: pl.: általános adó, címkézett adó, a költségvetés saját bevételei. Ez a 

megoldás az állami egészségügyi szolgálatokra jellemző. 

◼ járulékbevétel: pl.: a biztosított által vagy az utána fizetett járulék. Ez a biztosítási 

rendszerekben, elsősorban a társadalombiztosítás esetén terjedt el. 

◼ a fogyasztó készpénzfizetése, ami lehet részleges és teljes. Részleges esetén 

hozzájárulásról, teljes esetben teljes térítésről beszélünk. 

 

Az egészségügyi ellátás finanszírozásának tárgyalásakor külön kell választani az alapellátást és 

a szakellátást. Az alapellátásban a normatív finanszírozás elterjedt módja a fejkvóta alapú 

elszámolás. Elve: a praxis elvárt átlagos munka- és költségráfordítása az általa ellátandó 

betegek számával arányos. Ehhez szabad orvosválasztás tartozik, így a finanszírozás az orvost 

választó betegek számához, kötődik. Hazánkban az alapellátás finanszírozási rendszere a 

faktorkorrigált fejkvóta alapú normatív teljesítményfinanszírozáson alapuló pontrendszer, 

kiegészítésekkel. 

 

Ez esetben a jövedelem megállapítása: 

◼ a páciensek alapján (korrigált fejkvóta), 

◼ az orvos szakképesítése, szolgálati ideje alapján, 

◼ a praxis adottságai alapján (település jellege, ellátandó lakosságszám, rendelő 

adottságai), 

◼ ellátási kötelezettségvállalás szerint történik. 

 

A szakellátás a működési szervezettség szerint két csoportra, a járóbeteg-szakellátásra és a 

fekvőbeteg-szakellátásra oszlik. A járóbeteg-szakellátásban szolgáltatásfinanszírozás 

működik, vagyis a konkrét orvosi beavatkozást térítik. 

A fekvőbeteg-szakellátás esetfinanszírozás szerinti történik. Itt a klinikai eset teljes 

terápiájához rendel hozzá a finanszírozó egy fix összeget. Nem vizsgálja a terápia keretében 

végrehajtott orvosi beavatkozások számát. Tehát a teljesítményfinanszírozási rendszer 

jellemzője, hogy minden orvosi beavatkozás meghatározott értékkel bír, s az orvosok is ezen 

érték szerint kapják a bérüket. A rendszer a nagyobb, magasabb technikai színvonalon lévő 

kórházaknak kedvez, hiszen ott tudnak sokat érő műtétek is elvégezni. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen jegyzet igyekezett a főbb pontok mentén betekintést nyújtani, az egészségügyi ellátás 

kialakulásába, a hozzáférhetőségbe, valamint a rendszer felépítésébe és időközbeni 

változásába. Rövid kitekintést adott az egészségügyi ellátás típusaiba, valamint részletes képet 

kaphattunk a magyar egészségügyi rendszer hierarchiájáról. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Határozza meg az egészség fogalmát! 

2. Ismertesse az egészség dimenzióit. 

3. Sorolja fel az 1997. évi CLIV. törvény által meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat! 

4. Mutassa be az egészségügyi modelleket. 

5. Ismertesse az hazai egészségügyi finanszírozás módjait! 
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8. GYERMEK- ÉS CSALÁDVÉDELEM 

SZABÓ LÍVIA 

Okt-Operisz Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. 

Képzési vezető 

8.1. GYERMEK- ÉS CSALÁDVÉDELEM JOGI HÁTTERE 

A hazai gyermek-és ifjúságvédelem rendszere a mindenkor hatályos 1997.évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) szóló törvény által 

deklarált módon épül fel. Maga a rendszer nem statikus állapotot rögzít, komplex 

tevékenységrendszerek, dinamikus hálózatok működtetik, professzionális tudástartalmak 

egymásra ható tényezői mozgatják. 

8.1.1. Gyermekvédelem fogalma 

A gyermek-és ifjúságvédelem fogalomrendszere széles. A definíciók között lehetnek 

különbségek, attól függően hogy az egyes szerzők kiket tekintenek a gyermekvédelem 

alanyainak, milyen alapelveket közvetítenek, továbbá mely szolgáltatások, tevékenységek, 

akciók azok, amelyekre különösen hangsúlyt kívánnak fektetni. 

◼ A Gyvt. szerint „A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a 

szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének biztosítására irányuló tevékenység.” 94 

◼ A gyermekvédelemben kutatók szerint "a gyermekvédelem magába foglalja mindazokat 

a területeket, melyek a gyermek és a család jólétét, védelmét szolgálják a megelőzés, 

beavatkozás, kezelés és utógondozás tekintetében. Mindenkori célja csak olyan 

tevékenység lehet, amely tiszteletben tartja a családok életmódját, életstratégiáját, 

szokásrendszerét, tradícióit és ehhez minél fiatalabb korban biztosítja a feltételeket a 

szükséges ismereteket, készségeket a minták elsajátításához. Továbbá biztosítja a 

szükséges és elégséges beavatkozást a gyerek érdekének védelmében.” 

(Gyermekvédelem dilemmái) 

◼ Volentics Anna gyermekvédelemnek tekinti mindazt a "…komplex 

tevékenységrendszert, amelyet a gyermeki szükségletek és jogok minél 

maradéktalanabb érvényesíthetősége érdekében alakítanak ki a problémamegelőzés és 

problémakezelés céljával." 95 

 

94 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14. § (1) 

95 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 8.p. 
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8.1.2. A gyermekvédelem alapelvei 

Alapelv alatt általában valamilyen alapvető igazságokat, továbbá olyan főbb szabályokat 

értenek, amelyek betartását mindenkire nézve kötelezőnek, érvényesnek tartanak. A 

gyermekvédelemben ezek az alapelvek különösen hangsúlyosak. A Gyvt. a törvényben 

meghatározott célok elérése érdekében az alábbi általános törvényi alapelveket nevesíti: 

A gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembe vétele, a törvényben elismert 

jogaik biztosításával! 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek védelmében 

eljáró szervezetek és személyek családdal való együttműködésének biztosításával! 

A család és gyermek helyzetéhez és szükségleteihez igazított, a gyermek családban történő 

nevelkedését segítő ellátás biztosítása! 

A családjából kikerült gyermek biztonságának, korához és szükségleteihez igazodó 

gondozásának, nevelésének, egészséges személyiségfejlődésének biztosítása! 

Az egyenlő bánásmód követelményének megtartása a gyermekek védelme során! 

8.1.3. Gyermekek jogai 

A gyermeki jogok biztosításának rendszere nemzetközi és hazai szinten is kidolgozásra került. 

A nemzetközi joggyakorlatban az ENSZ közgyűlése által 1989-ben elfogadott Gyermekjogi 

Egyezmény („Convention on the Rights of the Child”) a gyermeki jogok történelmében 

meghozta a fordulópontot, és felhívta az országok figyelmét a gyermekek különleges 

védelmére és támogatására. Magyarország 1991. november 6-tól gondoskodik a 1991. évi 

LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

Az ENSZ Alapokmánya a gyermeki jogok minimumát három csoport - „3P modell” - köré 

szervezi. 

Védelem (Protection), amely a gyermekek biztonságának védelmét, a bántalmazás minden 

formája, az elhanyagolás, kizsákmányolás elleni védelmet biztosítja. 

Ellátás, gondozás (Provision) jelenti a gyermekek alapvető létszükségleteinek biztosítását, 

amelyek az egészséges testi, lelki fejlődésükhöz szükségesek. 

◼ Részvétel (Participation), amellyel biztosítja az információhoz való, a gondolat-, 

vallás-, lelkiismeret-, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesüléshez 

való jogot. 96 

A hazai joggyakorlatban a legmagasabb szintű jogi norma Magyarország Alaptörvénye 

(2011. április 25.) is deklarálja a gyermekek védelmét és a róluk való gondoskodást, melyet 

minden a gyermeket is érintő jogalkotás során szem előtt kell tartani. 

◼ Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

törvény gyermeki jogok alatt az Alaptörvényben, a Gyermek jogairól szóló, New 

 

96 https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/ letöltés: 2018. 

november 4. 
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Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. 

törvényben, továbbá más törvényekben megfogalmazott, a gyermeket megillető jogok 

összességét érti. Kimondja, hogy, „A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi 

környezetében történő nevelkedéshez.”97 

A Gyvt. a gyermeki jogokat, a fent idézettel kezdődően (6§ (1) ) a 10§ - ig nevesíti és e törvény 

alkalmazása során biztosítja. 

A szakirodalmakban megtalálható a Gyvt-ben rögzítésre került gyermeki jogok különböző 

csoportosításokban történő kifejtése. 

Zeller Judit és Rózsás Eszter tanulmányában a gyermeki jogok két fő és további alcsoportokba 

szervezhetők. Az egyik főcsoport a minden gyermeket egyaránt megillető jogok köre, a másik 

főcsoport a gyermekvédelmi rendszerbe bekerült (átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett, illetve 

a gyermekotthonban vagy speciális gyermekotthonban) gyermekekre vonatkozó 

szabályozások. 

Az első főcsoporton belüli jogok az alábbiak szerint három további alcsoportot alkotnak. 

Az első alcsoportba az alkotmányos alapjogok tartoznak, amelyek a gyermekeket is 

megilletik a rájuk vonatkozó többlettartalommal kiegészítve. E jogok az emberi méltósághoz 

való jog, védelem a bántalmazás (fizikális, lelki vagy szexuális erőszak) és elhanyagolás ellen, 

tájékoztatáshoz és szabad véleménynyilvánításhoz való jog, jogvédelemhez való jog, panaszjog, 

művelődéshez való jog. A második alcsoportba tartozó jogok abból indulnak ki, hogy a jog 

alanya a gyermek, aki esetenként különleges ellátásra, védelemre szorul. Így a fogyatékos, 

tartósan beteg gyermek fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz 

való jog, a gyermek fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellen védelemben részesülés joga. A harmadik alcsoportba tartozó 

jogok köre kapcsolódik alaptörvényi előírásokhoz, amely szerint minden gyermeknek joga van 

a családja, az állam és a társadalom részéről védelemre és gondoskodásra, amely szüksége a 

megfelelő testi szellemi és erkölcsi fejlődéséhez. Ilyen a családban nevelkedés joga, helyettesítő 

védelemhez való jog, a kapcsolattartáshoz való jog, különleges ellátáshoz, illetve fokozott 

védelemhez való jog. 

A második főcsoportba tartozó jogok az átmeneti/tartós nevelésbe vett, illetve a 

(speciális) gyermekotthonban elhelyezett gyermekekre vonatkoznak, így a gyermekeknek 

joga van a Gyvt. szerint: 

◼ örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában - a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez, 

◼ gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben tartsák lelkiismereti és 

vallásszabadságát, továbbá figyelembe vegyék nemzetiségi, etnikai és kulturális 

hovatartozását, 

◼ a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén származása, vér szerinti 

családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - a 

kapcsolattartáshoz, 

 

97 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 6. § (1) 
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◼ állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - 

nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, 

oktatásban és érdekei érvényesítésére megfelelő törvényes képviseletben részesülni, 

◼ gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy testvéreivel való együttes 

elhelyezését kezdeményezni, 

◼ felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 

foglalkozásokon részt venni, 

◼ véleményt nyilvánítani a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a 

személyét érintő kérdésekben meghallgatni, tájékoztatni, 

◼ vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválasztani, kinyilvánítani és 

gyakorolni, valamint hit- és vallásoktatásban részt venni, 

◼ személyes kapcsolatait ápolni, 

◼ a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolni, 

◼ érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezni, 

◼ támogatást kapni gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való 

visszatéréséhez, 

◼ családi környezetébe való visszatérését kezdeményezni, 

◼ utógondozásban részesülni. 

 

8.1.4. Szülők jogai s kötelességei 

A Gyvt. 12-13. §-a szabályozza a szülői jogok és kötelességek körét, melyek szoros 

összefüggésben vannak a gyermekek jogaival. 

A  gyermek szülője: 

◼ jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a 

lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi 

ellátásához való hozzájutást biztosítsa, 

◼ jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, 

neveléséhez segítséget kapjon, 

◼ jogosult és köteles gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni, 

◼ köteles gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani; 

gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni; 

gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni; gyermeke 

jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; a gyermeke 

ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 

együttműködni, 

A nevelésbe vett gyermek szülője (amennyiben a szülői felügyeleti joga nem szűnt meg): 

◼ jogosult a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke 

elhelyezéséről, neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz 

segítséget kapni, 

◼ jogosult a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérni, 

◼ jogosult a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési 

önkormányzattól - a nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények 

rendezéséhez, a gyermeke családba való visszailleszkedéséhez - segítséget kapni, 
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◼ jogosult a gyermeke sorsát érintő lényeges kérdésekben - a gyermeke nevének 

meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról, tartózkodási helyének kijelöléséről, 

iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról - meghallgatni, 

A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője: 

◼ jogosult és köteles a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a 

gyermekvédelmi gyámmal együttműködni, 

◼ jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani, 

◼ A nevelésbe vett gyermek szülője (a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányában): 

◼ köteles minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő 

visszahelyezéséért, 

◼ köteles tiszteletben tartani a nevelőszülő családját és otthonát, az intézményben 

dolgozó személyeket, valamint köteles betartani az intézmény házirendjét, 

◼ köteles gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizetni (Gyvt. 12-13. §) 

8.1.5. A gyermeki jogok védelme 

A Gyvt., amely a gyermekek érdekeit és jogait előtérbe helyezve, elsőbbséget adva a gyermek 

családban történő nevelkedésének, külön fejezetet szentel a gyermeki jogok védelmének. 

◼ A Gyvt. szerint „ A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy 

kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes 

képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.”98 

A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekek védelmi 

rendszerében kiemelt a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjogi képviselő szerepe. 

A Gyvt. értelmében a gyámhatóság által kirendelt gyermekvédelmi gyám: 

◼ képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, 

◼ megismeri a gyermek véleményét, közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, 

illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, 

◼ ellátja a gyermek törvényes képviseletét, 

◼ eljárást kezdeményez (külön jogszabályban meghatározott ügyekben) (Gyvt. 11.§ (2) ) 

A gyermekvédelmi gyámnak joga és kötelessége: 

◼ figyelemmel kísérni és elősegíteni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését, nevelését, valamint ellenőrizni a gyermek teljes körű ellátásának 

megvalósulását (Gyvt. 86. § (1)), 

◼ a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben képviselni (Gyvt. 87. § (1)), 

◼ feladatkörében védeni a gyermek vagyoni érdekeit, gondoskodni a vagyon megfelelő 

hasznosításáról, kezeléséről és a rendes vagyonkezelés szabályai szerint intézni a 

gyermek ügyeit (Gyvt. 88. § (1)). 

A gyermek képviseletét ellátó gyermekjogi képviselő: 

◼ ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelmét, 

◼ segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei 

megismerésében és teljesítésében, 

 

98 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 11. §  (1) 
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◼ kiemelt figyelmet fordít a különleges, vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére, 

◼ segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató esetmegbeszélésén, illetve a gyámhatóság 

által tartott tárgyaláson az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések 

megfogalmazásában, 

◼ segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a kivizsgálását, 

◼ jogsértés észlelése esetén javaslatot tesz, 

◼ figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a 

gyermeki jogok érvényesülését, 

◼ eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján, 

◼ a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel 

kapcsolatos eljárásban stb. (Gyvt. 11. §) 

8.1.6. Gyermekvédelmi alapfogalmak 

Prevenció (megelőzés) fogalmai: 

Elsődleges megelőzés: a minden gyermekre kiterjedő univerzális, alapellátási formákat 

foglalja magába. 

Másodlagos megelőzés: a célzott segítségnyújtás szintje, mielőtt az elhanyagolás, bántalmazás 

bekövetkezne. 

Harmadlagos megelőzés: olyan speciális ellátásokat, beavatkozásokat foglal magába, amely a 

már bekövetkezett ártó magatartás megszűntetésére irányul (Büki, 2009.) 

Problémamegelőző, problémakezelő gyermekvédelem fogalmai: 

Gyermekvédelmi rendszerünk két nagy területe a problémamegelőző és problémakezelő 

gyermekvédelem, amely kettős funkcióval rendelkezik. 

A proaktív/problémamegelőző gyermekvédelem fogalma: a gyermekek családban történő 

nevelkedését segíti elő és igyekszik megelőzni, illetőleg megszüntetni a kialakult 

veszélyeztetettséget a pénzbeli és természetbeni ellátásokon, valamint a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokon keresztül. 

A reaktív/problémakezelő gyermekvédelem fogalma: a családjukból kiemelt gyermekek 

számára nyújt családalapú/családpótló ellátást a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 

tartozó hatósági intézkedéseken, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekvédelmi szakellátásokon keresztül (Rózsás nyomán, Resperger, 2012) 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség fogalmai: 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet – korábban köznevelési törvényben 

meghatározott kategória volt – megállapítása 2013. XI.1-től a hatósági intézkedés keretén belül 

a Gyvt. hatálya alá tartozik. 

Hátrányos helyzetű a Gyvt. szerint az a gyermek, nagykorúvá vált felnőtt, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és akinél az alábbi körülmények közül egy fennáll : 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei. 
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Halmozottan hátrányos helyzetű a nevelésbe vett gyermek; az utógondozói ellátásban 

részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt; az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 

az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 

b) b, a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 

c) c, a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (Gyvt. 67/A. §) 

◼ A veszélyeztetettség fogalma: "olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - 

magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza,”99 

Krízis fogalma: 

A krízis fogalmának egyik ismert, Caplan nevéhez köthető meghatározása szerint az egyén 

korábbi, begyakorlott megoldási mechanizmusai az aktuális probléma megoldáskor csődöt 

mondanak (Caplan nyomán, Dr. Hézser, 2001.). 

Bántalmazás fogalma: 

◼ A WHO megfogalmazásában „a gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz 

bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális 

visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb 

kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, 

fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy 

olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”100 

8.1.7. A gyermekvédelem rendszere 

A hazai gyermek-és ifjúságvédelem rendszere az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által deklarált módon épül fel. 

◼ Célja, hogy „megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a 

helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, 

továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal 

és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és 

érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői 

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal 

felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.”101 

A Gyvt. tehát kimondja, hogy a gyermekvédelem rendszere állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekek védelmének rendszerének a pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, 

 

99 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5. § 

100 WHO nyomán idézi dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek 

szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére ESZCSM Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi Főosztály, Budapest, 2004. 7.p.  

1011997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1 § 
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a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések jogi kereti között 

működik. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a gyermekétkeztetés, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása, 

d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c)  a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b) a védelembe vétel, 

c) a családbafogadás, 

d) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e) a nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

h) az utógondozói ellátás elrendelése, 

i) a megelőző pártfogás elrendelése. 

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódik a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer 

A jelzőrendszer működésének alapvető célja a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a problémák időben történő észlelése, ezek enyhítése és megoldása. Az észlelő-és 

jelzőrendszer működtetése a gyermekjóléti szolgálat feladata. A jelzőrendszer tagjai kötelesek 

jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén, továbbá hatósági eljárást kezdeményezni 

a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más veszélyeztető ok fennállása, 

továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén (Gyvt. 17§ 

(b)). 

A jelzőrendszer tagjai a Gyvt. 17§ (1) szerint: 
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◼ az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 

gyermekorvos), 

◼ a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 

◼ a köznevelési intézmények, 

◼ a rendőrség, az ügyészség, 

◼ a bíróság, 

◼ a pártfogó felügyelői szolgálat, 

◼ az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek 

◼ , a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

◼ az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 

◼ a munkaügyi hatóság, 

◼ a javítóintézet, 

◼ a gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatal, 

◼ az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv. 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer 

folyamatairól szóló protokoll tartalmazza a probléma észlelésétől kezdve a cselekvések 

folyamatát, valamint az egyes folyamatelemek tartalmát. 

Cselekvések folyamata: 

◼ "probléma észlelését követően a szakember feltárja annak körülményeit, hátterét 

◼ azonosítja a problémát, megvizsgálja, hogy fennáll-e krízishelyzet, vagy veszélyeztető 

tényező gyanúja, 

◼ a probléma azonosítását követően cselekvései fókuszában az észlelt krízishelyzet, az 

egyént, családot veszélyeztető tényezők állnak, 

◼ felkészül a problémamegoldásra az egyéni, tapasztalatok, ismeretek bevonásával, 

◼ a rendelkezésre álló szakmai eszközöket számba veszi, amelyek adekvát választ 

nyújthatnak az észlelt probléma megoldására 

◼ beavatkozás biztosítása, amely során a szakember saját szakmai kompetenciáit, 

szakmájának eszköztárát felhasználva reagál a problémára, megvizsgálva azt, hogy 

minden eszközzel képes-e eredményt elérni annak megoldásában 

◼ szükség esetén feltérképezi a családi kapcsolatrendszert, egyéb az egyén, család 

kapcsolatrendszerében fellelhető segítő erőforrásokat".102 

 

Elsődleges cél, a probléma kezelésének megkezdése a lehető legrövidebb időn belül. 

Amennyiben az észlelő szakmai kompetenciái nem elégségesek az észlelt probléma 

kezeléséhez, haladéktalanul köteles jelezni ezt az illetékes szakemberek és intézmények felé. 

 

102 PROTOKOLL  A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól 

2. kiadás Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2007. augusztus 

http://szocialisportal.hu/documents/10181/120436/PROTOKOLL_a_CSGYejo_altal_mukodtetett_eszlelo_es

_jelzorendszer_foly.pdf/e5025796-73d1-6a6a-883e-6a5534b25dcb  letöltés: 2018. november 4. 

http://szocialisportal.hu/documents/10181/120436/PROTOKOLL_a_CSGYejo_altal_mukodtetett_eszlelo_es_jelzorendszer_foly.pdf/e5025796-73d1-6a6a-883e-6a5534b25dcb
http://szocialisportal.hu/documents/10181/120436/PROTOKOLL_a_CSGYejo_altal_mukodtetett_eszlelo_es_jelzorendszer_foly.pdf/e5025796-73d1-6a6a-883e-6a5534b25dcb
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8.2. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELEM 

8.2.1. Család fogalma 

A család fogalmának meghatározása egy olyan komplex kategória, amely több 

tudományterület vizsgálatának is a tárgyát képezi. Definiálja a családszociológia, a jog, a 

pszichológia, a szociálpolitika, a néprajz stb. összegezve a fogalomban mindazokat a lényegi 

vonásokat, amelyekre figyelmet kíván fordítani. A definíciók tartalmára hatást gyakorol az 

uralkodó értékrend, a társadalmi környezet, a kultúra, valamint a megközelítést alkalmazó 

terület saját hatóköre. 

A család óvása, védelme a hazai jogalkotásban deklarált, ezért a család, mint értéket képviselő 

és közvetítő közösség a gyermek-és családvédelem egyik központi fogalma. 

A szakirodalmak és tudományterületek a család különböző szempontokat figyelembe vevő 

meghatározásai ismertek, így például az alábbiak: 

◼ "A család a szülők, gyermekeik és legközelebbi hozzátartozóik közössége, a társadalom és 

az Egyház alapsejtje."103 Szereteten és szolidaritáson, bizalmon alapuló lelki közösség, 

ahol a családtagok egymás számára jelen vannak és segítik a családtagok alkotó 

lendületét (Teleki, 2001. in: Horváth-Szabó, 2001.). 

◼ "A pszichológia a családot folyamatos változásban lévő pszichoszociális rendszerként 

definiálja; e szemlélet alapján a családtagok nem csak egymás mellett élnek, hanem 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, szeretetkapcsolatban, egymásra figyelve alkotnak 

egységet."104 

◼ „Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait 

vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben 

örökbefogadási) kapcsolat köti össze.”  105 

"A családot más csoportoktól az különbözteti meg, hogy különnemű személyekből áll, akik 

különböző (legalább két) generációhoz tartoznak. A család reprodukálja önmagát; vagyis nem új 

tagok fölvétele révén egészül ki, hanem „önerőből”."106 

◼ A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) megfogalmazásában „családot 

alkotnak az egy lakásban együtt élő házastársak, élettársak nőtlen, hajadon gyermekkel 

vagy anélkül, továbbá – jellemzően a kapcsolatok felbomlását követően – a nőtlen, 

hajadon gyermeküket egyedül nevelő szülők.”107 

 

103 Magyar Katolikus Lexikon : http://lexikon.katolikus.hu/C/Csal%C3%A1d.html,  letöltés: 2018. november 4. 

104Bognárné Kocsis Judit: A családi nevelés és a szülői hivatás sajátosságai, feladatai Collegium Doctorum 2016/2. 

348.p. http://dc.reformatus.hu/data/2018/10/05/CD_2016_2_beliv.pdf , letöltés: 2018. november 4. 

105 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 353.p. 

106 Hegedűs Judit (szerk.): Család, gyermek, társadalom. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. 14.p 

107 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_6.pdf letöltés: 2018. 

november 4. 

http://lexikon.katolikus.hu/C/Csal%C3%A1d.html
http://dc.reformatus.hu/data/2018/10/05/CD_2016_2_beliv.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_6.pdf
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8.2.2. Családtípusok 

A család, folyamatos változásban lévő rendszer, így a családok szerkezete, a családtípusok is 

változnak, átalakulnak. 

A KSH szerinti megfogalmazásban a családok összetétele szerint a családtípusok: 

◼ Házaspár gyermek nélkül 

◼ Házaspár gyermekkel 

◼ Élettársi kapcsolat gyermek nélkül 

◼ Élettársi kapcsolat gyermekkel 

◼ Egy szülő gyermekkel 

A család szociológiai szempontú megközelítésében a családok szerkezet szerinti típusai: 

1. nukleáris család, családmag 

2. nagycsalád 

3. családtöredék (Kozma, 1999. nyomán, Hegedűs-Bodonyi, 2006.). 

Nukleáris család jellemzői: 

Két generáció - szülők, gyerekek - együttélése jellemzi. A családtagok közötti, valamint a család 

környezettel való kapcsolata (nyitott, vagy zárt) meghatározza e családtípus működését. 

Zrinszky László véleménye, hogy erre a családtípusa jellemző az elmagányosodás, a változatos 

(több generáció együttéléséből adódó) nevelési helyzetek, a többgyermekes családokra 

jellemző differenciált szereprendszer (Hegedűs-Bodonyi 2006.). 

Többgenerációs család és a nagycsalád jellemzői: 

Kettőnél több generáció együttélésével jellemezhető ez a családtípus. Nagycsalád alatt 

elsősorban a kettőnél több gyermeket nevelő családokat értik napjainkban, többgenerációs 

családok alatt pedig több generáció, így például szülők és házas gyermekeik, vagy szülők és az 

ő szüleik stb. együttélését. E családtípus előnye lehet az egymáshoz való alkalmazkodás, 

tolerancia magasabb foka, hátránya a szűkösebb anyagi háttér és a generációk közötti 

különbségekből adódó gyakoribb nézeteltérések (Hegedűs-Bodonyi 2006.). 

Egyszülős család vagy családtöredék jellemzői: 

Egyszülős családoknál a szülő egyedül neveli a gyermekét. A biztonságos, szeretetteljes légkör 

megteremtésével e családtípus működése kiegyensúlyozottabb is lehet, mint a teljes, 

ugyanakkor diszfunkcionálisan működő családoké. E családtípus esetleges nehézségei 

lehetnek, hogy az egyszülős családok lakáskörülményei sok esetben kedvezőtlenebbek, mint a 

párkapcsolatban élő gyermekes családoké; hiányzik a szocializációjából az egyik szülői minta 

(apa vagy az anya szerep); a gyereknek nincs mindkét szülővel bensőséges és rendszeres 

kapcsolata, továbbá gyakran a hiányzó szülő családjával is megszakad a kapcsolat (Hegedűs-

Bodonyi 2006.). 

Új családtípusként jelenik meg a mozaik, vagy más néven patchwork család, amikor az elvált 

szülők (gyermekeikkel) új kapcsolatot alakítanak ki, családot alapítanak (Bognárné, 2016.). 

Somlai Péter megkülönböztetésében a családi kohézió foka szerinti családtípusok: 

Autokratikus szellemű, nem kohezív családok: a tagok egymással bizalmatlanok, korlátozott 

kommunikáció jellemzi őket; valamelyik családtag dominanciáján alapul; gyakran egymás 

ellen szövetkeznek. 
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Autokratikus szellemű kohezív családok: hierarchikus, valamelyik családtag dominanciáján 

alapul, emellett összetartás jellemzi, a családtagok számíthatnak egymásra. 

Egyenlősítő szellemű, nem kohezív családok: egymáshoz való laza kötődés jellemzi; keveset 

kommunikálnak egymással; sok esetben nem tudják befolyásukat egymás fölött érvényesíteni. 

Egyenlősítő szellemű kohezív családok: a tagok szorosan kötődnek egymáshoz; tudnak 

kompromisszumokat kötni; terveiket, motívumaikat az élet különböző területein is képesek 

összeegyeztetni (Somlai nyomán, Vajda-Kósa, 2005.). 

8.2.3. A család funkciói 

A család működése során különböző funkciókat tölt be, melyek szociológiai oldalról 

megközelítve az alábbiak: 

◼ reprodukciós/biológiai funkció (a gyermekvállalást, a gyermekek felnevelését foglalja 

magába), 

◼ gazdasági funkció (a megszerzett jövedelem elosztását, felhasználását; a tagok közötti 

munkamegosztást jelenti), 

◼ a családtagok pszichés védelme, feszültségszabályozó szerep, érzelmi szükségleteket 

kielégítő családi funkció (a család érzelmi, lelki támogató szerepeihez kapcsolódik), 

◼ a betegek ellátása és az öregekről való gondoskodás, 

◼ a kulturális igény felkeltése, a szabad idő irányítása, 

◼ a családtagok életének irányítása és ellenőrzése, 

◼ szocializációs, nevelési funkció (társadalmi normák, viselkedés, együttélési szokások 

elsajátítása; szokások kialakítása a funkció betöltése során) (Kulcsár nyomán, 

Bognárné, 2016.) 
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A család, mint támogató rendszer funkcióit Caplan az alábbiakban foglalta össze: 

◼ a világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője, segítve a családtagok 

egymás közötti tapasztalatátadásával a környezethez való alkalmazkodást, 

◼ visszajelentő-útmutató rendszer, az egyén viselkedése által kiváltott reakciók 

megismerésével, 

◼ a világról kialakuló kép, az életfilozófia forrása, a családi értékek, hiedelmek, 

életfilozófiák elsajátításához, 

◼ a problémák megoldásában eligazít és közbenjár, információt szolgáltatva az egyén 

részére a problémák kezeléséhez, 

◼ gyakorlati és konkrét segítség forrása, az egyén testi, lelki, anyagi támogatásával, 

◼ a pihenés és regenerálódás színtere, az egyén mentális és fizikális jólétét segítve, 

◼ referencia- és kontrollcsoportként hat, a vélemények, jutalmazó és büntető 

viselkedésminták nyújtásával, 

◼ az identitás, egyéni önértékelés, énkép forrása, modellnyújtással, az egyén viselkedésére 

adott visszajelzésekkel, ismeretek, értékrend közvetítésével, 

◼ az érzelmi teherbírást fokozza, segít a krízishelyzetek feldolgozásában (Caplan nyomán, 

Marosi, 2014.). 

8.2.4. Családi életciklus modellek 

A családi kapcsolatrendszer kutatása és tanulmányozása során Jay Haley megállapítása, hogy 

a családok az idő előrehaladtával fejlődési folyamaton mennek keresztül. Amennyiben a 

kibontakozó életcikluson belül az egyén zavart szenved, vagy elakad ez problémákat, kríziseket 

okoz. Az egyes szakaszokon belül felmerülő problémák sikeres megoldását az egyén saját 

csoportjában (családjában), annak fejlődésében való részvételének sikerességében látja 

(Haley, 1973., in: Horváth-Szabó, 2001.). 

Haley szerint a család életciklusai az alábbiak: 

Az udvarlás szakasza (a szülőkről való leválás, saját családon kívüli bensőséges kötődés 

kialakításának időszaka) 

A házasság és következményei (közös együttélés kialakításának időszaka) 

A gyermek születése és a fiatal gyermekkel való bánás (a gyermekről való gondoskodás, a 

gyermekkel és egymással való bánásmód, nevelési kérdésekben együttműködés, családon kívüli 

kapcsolatok megtanulásának időszaka) 

A házasság középső szakasza (gyermek életkorából adód nevelési kérdések, korábbi probléma-

megoldási módok újragondolásának, életközéphez kapcsolódó dilemmák megoldásának 

időszaka) 

A szülők leválása a gyermekről (szülők közötti kapcsolat újradefiniálásának, a gyermek 

szülőkről történő leválásának időszaka) 

Nyugdíj és öregkor (nyugdíjazás, idősekről való gondoskodás időszaka) (Haley, 1973) 

Hill és Rogers a család fejlődéséből adódó életciklusok nyolc szakaszát írják le. 

1. az újonnan házasodott pár,gyermek nélkül, 

2. csecsemős család, 

3. kisgyermekes család (2,5–6 éves korig), 

4. család iskoláskorú gyermekkel (6–12 éves korig), 
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5. család serdülőkorú gyermekkel, 

6. a felnövekedett gyermeket kibocsátó család, 

7. a magukra maradt, még aktív szülők családja, 

8. inaktív öreg házaspár családja (Bognárné, 2016.).. 

8.2.5. Családok működésének jellemzői 

A szakirodalom megkülönböztet egészségesen és a diszfunkcionálisan működő családokat. 

Az egészségesen, vagy optimálisan működő család kritériumai szerinti jellemzők, hogy 

◼ dinamikus, egyensúlyban van, a külső és belső körülmények által okozott változások 

nem veszélyeztetik a család működését, 

◼ működésmódján képes változtatni, ami valószínűsíti a krízishelyzetekkel való 

megbirkózást egyensúlyvesztés nélkül, 

◼ környezete felé nyitott, kapcsolatot tart a másokkal (pl. rokonok, barátok), emellett 

megőrzi saját identitását, saját céljait követi és megvédi érdekeit, 

◼ külső és belső határai világosak, átjárhatók; egyértelműek a családon belüli szerepek, a 

belső határok nem mosódnak össze, a külső határaik nem merevek, 

◼ az információcsere egyértelmű, nyitott; a családon belüli kommunikációs mintázatok a 

család fejlődését szolgálják, nem okoznak zavart a működésben., 

◼ struktúrája könnyen felismerhető, a folyamatok könnyen azonosíthatók (Székely, 2008, 

in: Feuer, 2008.). 

◼ Ezzel szemben a diszfunkcionálisan működő családokra jellemző, hogy 

◼ egy-egy új családfejlődési szakaszban felmerülő új feladattal nem tud megbirkózni, 

◼ megmerevedett és célszerűtlen viselkedési mintákat közvetít, megpróbálja lezárni 

határait a külső környezet hatásai elől, belső egyensúlya instabil, 

◼ kommunikáció zavara jellemzi, gyakoriak a játszmák, 

◼ kevés figyelmet fordítanak az egyes családtagok egyéni érzékenységére, véleményére 

stb. (Busi, 2006. in: Hegedűs-Bodonyi, 2006.). 

 

8.2.6. Családmegtartó szolgáltatások 

◼ A családorientált megközelítés a gyermekvédelem egy speciális módszere, melynek 

"lényege, hogy a családot együtt tekinti a beavatkozás tárgyának, és nem külön a 

gyermeket és külön a szülőket."108 

A családok otthonában nyújtott szolgáltatások nyújtása során a szülőktől is elvárják, hogy 

vegyenek részt a programokban, vállaljanak felelősséget és építsenek a természetes 

támaszaikra (Bányai, 2014.). 

  

 

108 Insoo Kim Berg: A családorientált konzultáció In. Horváth-Szabó Katalin Horváth-Szabó Katalin : 

Családpszichológia szöveggyűjtemény Pázmány Péter Katolikus Egyetem , Piliscsaba 2001. 148.p. 
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A családmegtartó szolgáltatások az Encyclopedia of Social Work (1990) szerinti céljai: 

◼ "Lehetővé tenni, hogy a gyerekek biztonságosan az otthonukban maradhassanak! 

◼ Fenntartani és erősíteni a családi kötelékeket! 

◼ Legyőzni a krízishelyzetet, mely miatt a gyereket ki kellene emelni! 

◼ Javítani a családtagok megküzdő (coping) készségeit és kompetenciáit! 

◼ Segíteni a családot a formális és informális források igénybevételében!"109 

 

Minuchin és munkatársai a szolgáltatásokat, programokat az alábbiak szerint csoportosítják: 

Szociális tanulás elméletén alapuló programok: olyan technikák kialakítására épül, 

amelyek segíti az egyént viselkedésének és másokkal történő interakciójának 

megváltoztatásában. 

Megoldásközpontú-modell: a beavatkozások során a múltban alkalmazott sikeres megoldási 

módok megismétlésére és alkalmazására fókuszálnak. 

Ökológiai és családi rendszerben gondolkodó megközelítés: a bajban lévő klienseknek 

segít igénybe venni az elérhető forrásokat, melyet családterápiás technikákkal kombinálnak 

(Minuchin és munkatársai  nyomán, Bányai, 2014.). 

Az alapelvek és értékek együttese Mirgon-Marckworth (991) szerint, amelyek a szakmai 

dilemmák és kérdések eldöntésében segítenek az alábbiak: 

 

◼ "A gyermekeknek családra van szükségük. 

◼ Az emberek minden életkorban – kevés kivételtől eltekintve – családjukban maradva 

tudnak a legjobban fejlődni, a családra, mint fontos forrásra támaszkodva. 

◼ A legtöbb esetben az a legjobb, ha a gyermek a vérszerinti családjában nőhet fel, így az 

elsődleges cél a vérszerinti család képessé tétele a biztonságos és a társadalmi 

elvárásoknak megfelelő gyermeknevelésre. 

◼ Azokban a helyzetekben, ahol dönteni kell, a gyermek biztonsága a legfőbb érték. 

◼ A bajban lévő családok szeretnének változni. 

◼ A legtöbb családban a családtagok gondoskodnak egymásról. 

◼ A családtagok a tőlük telhető legjobbat teszik nehéz helyzetekben. 

◼ A krízis egyben lehetőség is a változásra. 

◼ A családoknak nemcsak problémái vannak, hanem lehetőségei is, a változáshoz 

elsősorban az ő erejük szükséges. 

◼ A közös munka kiindulópontja a család panasza. 

◼ A családtagok és a segítő ebben a folyamatban munkatársak. 

◼ A nem megfelelő beavatkozás kárt is okozhat. 

 

109 idézi Bányai Emőke Gyermeknevelés 3. évf. 2. szám 176–186. (2015) 

http://gyermekneveles.tok.elte.hu/6_szam/pub/banyai.pdf letöltés: 2018. november 4. 

http://gyermekneveles.tok.elte.hu/6_szam/pub/banyai.pdf
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◼ A segítő sohasem tudhatja pontosan előre beavatkozásainak hatását, ezért elsősorban a 

lehetőségekre, és nem a problémákra kell koncentrálnia."110 

  

 

110 Mirgon-Marckworth nyomán Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások in: Család Gyermek 

Ifjúság, 2004/6. 12.p. http://www.csagyi.hu/images/stories/kiadvanyok/folyoirat/CsaGyI_2004_6.pdf  letöltés: 

2018. november 4. 

http://www.csagyi.hu/images/stories/kiadvanyok/folyoirat/CsaGyI_2004_6.pdf
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezetben a gyermek-és ifjúságvédelem ismeretkörén belül a hazai gyermekvédelmi 

rendszerhez, a gyermeki jogokhoz, gyermeki jogok védelméhez, szülői jogok és 

kötelességekhez, a gyermekvédelmi rendszer részeként működő észlelő-és jelzőrendszerhez 

kapcsolódó ismertek kerültek bemutatásra. Ismereteket közöl a család témakörén belül a 

család fogalmáról, a családtípusokról, a család funkcióiról, a családi életciklus modellekről, 

továbbá a gyermek-és családvédelmi munkában közvetlenül alkalmazható családmegtartó 

szolgáltatások filozófiájáról. 

 

Kulcsszavak: gyermek-és ifjúságvédelem, gyermeki jogok, szülői jogok és kötelességek, 

veszélyeztetettség, észlelő-és jelzőrendszer, családi életciklusok, családmegtartó 

szolgáltatások, 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a gyermek-és ifjúságvédelem célját és alapelveit! 

2. Soroljon fel gyermeki jogokat! 

3. Egészítse ki az alábbi fogalmakat a hiányzó részekkel! Írja a pontozott vonalra a keresett 

kifejezést! 

A ………………………………, olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek ………………., 

………………………, ……………………. vagy ………………………. fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

Amikor az egyén korábbi, begyakorlott ………………………………………………. az aktuális probléma 

megoldáskor csődöt mondanak ………………………  él át. 

 

4. Rendezze az alábbi cselekvési elemeket 1-től 7-ig terjedő számjegyek használatával 

sorrendbe! 

…………… a rendelkezésre álló szakmai eszközöket számba veszi, amelyek adekvát választ 

nyújthatnak az észlelt probléma megoldására 

…………… beavatkozás biztosítása, amely során a szakember saját szakmai kompetenciáit, 

szakmájának eszköztárát felhasználva reagál a problémára, megvizsgálva azt, hogy minden 

eszközzel képes-e eredményt elérni annak megoldásában 

…………… felkészül a problémamegoldásra az egyéni, tapasztalatok, ismeretek bevonásával, 

…………… probléma azonosítását követően cselekvései fókuszában az észlelt krízishelyzet, 

az egyént, családot veszélyeztető tényezők állnak, 

…………… probléma észlelését követően a szakember feltárja annak körülményeit, hátterét 

…………… szükség esetén feltérképezi a családi kapcsolatrendszert, egyéb az egyén, család 

kapcsolatrendszerében fellelhető segítő erőforrásokat" 
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……………. azonosítja a problémát, megvizsgálja, hogy fennáll-e krízishelyzet, vagy 

veszélyeztető tényező gyanúja, 

5. Ismertesse a családorientált megközelítést alkalmazó gyermekvédelmi módszerek 

lényegét! Soroljon fel előzetes ismereti segítségével családmegtartó programokat! 
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9. HABILITÁCIÓ-REHABILITÁCIÓ 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK ÉS MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰEK ELLÁTÁSA 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

9.1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK – FOGYATÉKOSSÁGTAN, 

GYÓGYPEDAGÓGIA KIALAKULÁSA 

Fogyatékos emberekkel már a történelmi korokban találkozhatunk, irodalmi, művészeti ágak 

foglalkoztak a sérült emberekkel, azok életformáival, vagy akár kiközösítésükkel, majd a 

történelmi változások során a befogadásukkal, képzésükkel. 

A gyógypedagógia  fogalomkörét mintegy fél évszázaddal ezelőtt ismerték meg, Daniel 

Georgeus és Henrich Marianus Deinhordt a 19. században Lipcsében alkotott új fogalmat 

Heilpedagógik – Gyógypedagógia - amely hivatott, szakmai szempontok szerint a fogyatékkal 

élők társadalmi helyzetét segíteni. 

Magyarországon 1868-ban alkotott Oktatási törvény alapozza meg a gyógypedagógia speciális 

területeit. 1900-ban Budapesten létrejött a Gyógypedagógiai Tanítóképző – igazi áttörést talán 

a második világháborút követően történt, amikor sok volt a hadirokkant, sérült ember, akikkel 

a mentális támogatás mellett a társadalomba történő visszahelyezés, munka igény is fontos 

szempontként jelent meg. 

Fogyatékosság (disability), mint fogalmi meghatározást többen, több formában megtették 

például: veleszületetten sérült, akadályozott. Jelen anyagban az 1998.évi XXVI. törvény a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük megteremtéséről így fogalmaz: 

„fogyatékos személy az, aki érzékszervi, így különösen a látás, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg 

kommunikációjában számottevően korlátolt és ez számára tartós hátrány jelent a társadalmi 

életben való aktív részvétel során.” 

majd 2013. május 24-én megjelent Magyar Közlöny 80.számában a 21.oldalon a legújabban 

használatos fogalmat találjuk, amely az alábbi: 

„az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi 

és pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával él, amely a 
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környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és 

másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 

9.1.1. Habilitáció – rehabilitáció 

Szűkebb értelemben a gyógypedagógia korábban azt használta, hogy habilitáció – azaz 

behelyezés a társadalomba, az épek közé, a Rehabilitáció pedig visszahelyezés az eredeti vagy 

az azt megközelítő állapotba. a két fogalom együttesen jelent meg, hiszen a társadalmi és 

egészségügyi terület összekapcsolódását is magában hordozza. 

Egy újabb megfogalmazás szerint a definíció a következő: Azoknak a képességeknek, 

készségek, illetve tudásnak az újbóli megszerzését foglalja magába, amelyeket a 

fogyatékossággal élő emberek elvesztettek, vagy amelyek veszélybe kerültek, valamely 

fogyatékosság kialakulása következtében. (E. Lord - N. Guernsey - M. Balfe - L. Karr. i.m. 

156.oldal) 

A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása FNO alapján az ember 

három dimenzióban szerepel, úgymint biológiai lény, úgymint speciális – specifikus ember, és, 

mint társadalmi lény. 

Ebben az időszakban a gondozás szerepelt az első helyen, amikor elsősorban az 

intézményesített szociális ellátásokra kell gondolni, valamint a segélyezés kérdéskörre. 

A bentlakásos szakosított szociális szolgáltatásban a fogyatékos ellátásban az ápolás, gondozás 

volt az elsődleges szempont, majd a jogszabályváltozások következtében történtek változások. 

Akkor előtérbe került a foglalkoztatás, majd később a fejlesztés is. Hosszú utat tett meg a 

fogyatékossággal élő ember egy kastélyban történő elhelyezés és a mai úgynevezett kitagolási 

programban élő, az első forma, amely egy fél évszázadra nyúlik vissza, a kezdetleges állami 

gondoskodást jelentette. 

A paradigmaváltásra a XX. század második felében került sor, amikor a gondozás, segélyezés, 

rehabilitáció helyett az önellátás, szubszidiaritás, függetlenség, integráció került előtérbe, 

amely jelenleg is zajlik. 

9.1.2. A fogyatékosság tipizálása 

A definíciók, típus megjelenítések koronként változtak. Befolyással bír a társadalom a, a 

környezet a gyógypedagógiai elméletek, értekezések sokszínűsége. A különböző 

tudományterületek, így az orvostudomány, pedagógia tudománya, a gyógypedagógia sok 

esetben más és más megfogalmazásokat alkalmaz. Megállapítható, hogy a tudományos fejlődés, 

a társadalmi elvárás, előítélet, teljesítmény mind más és más fogalmat mutat. 

Az orvosi modell jellemzői: az egyén csökkent képességgel bír, komplex és hatékony 

beavatkozást tűz ki célul. 

Társadalmi modell jellemzői: az egyént a humán és objektív viszonyrendszerbe helyez – ez 

lehet segítő, de gátló tényező is. 

A fogyatékosság tipizálását az Egészségügyi Világszervezet 54. Világközgyűlésén fogadta el, 

melyet a Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozásának neveztek el (FNO). Ez a forma egy 

rendszer, amely az egészségi állapot, egy elfogadott diagnózis gyűjteményt takar. 
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Gyógypedagógia alapján: 

1. Testi, idegrendszeri tulajdonságok (elsődleges tulajdonságok) 

◼ látás 

◼ hallás 

◼ mozgás 

◼ beszéd 

◼ központi idegrendszeri 

2. Lelki tulajdonság (másodlagos tulajdonság) 

◼ szenzoros működés tulajdonságai 

◼ motoros 

◼ verbális 

◼ kognitív 

◼ érzelmi 

◼ önszabályozó 

◼ cselekvésszabályozó képesség tulajdonságai 

3. Cselekvési tulajdonságok, képesség, kompetencia (harmadlagos tulajdonság) 

◼ manipuláció képesség tulajdonsága 

◼ lokomóció 

◼ tanulási képesség 

◼ szociális képesség 

◼ ismeretek, tudás (gyakorlati tulajdonságok) 

4. Szociális tulajdonság 

◼ környezet, tárgyak használata 

◼ társas környezetben való részvétel 

◼ társas környezet képe a fogyatékos tulajdonságairól 

Az oktatási segédanyagnak nem célja a tipizálás részletes bemutatása, ezért ettől eltekintünk. 

9.2. TÁRSADALOMISMERETI MEGKÖZELÍTÉSEK 

A fogyatékosság tárgykörében a szociális megközelítésen túl fontos hangsúlyt kell fektetni a 

társadalomismereti megközelítésekre is. 

9.2.1. A fogyatékossággal élők csoportja 

A társadalom egyének és csoportok közössége, melynek működése horizontális és vertikális 

irányú tagozódást idéz elő: rétegek, osztályok, sajátos szubkultúrában élők csoportja.  Hasonló 

a fogyatékossággal élő emberek csoportja is . A fogyatékosság egy állapot, melyet a társadalom 

az oktatás, egészségügy, szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika eszközeivel képes 

megváltoztatni, kiszolgálni. Kutatási eredmények támasztják alá azon tényt, hogy a tartós 

szegénységben élőknél nagyobb arányban van jelen fizikális betegség az átlag népességhez 

viszonyítottan. Az enyhe értelmileg akadályozott, mentálisan retardáció – lényegesen nagyobb 
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számban fordul elő a többgenerációs szegény családoknál. (Bánfalvy Csaba ELTE-BGGYK 

Gyógypedagógiai szociológia 2003. Budapestest 10. oldal) 

A fogyatékosok csoportja a táradalomban amennyiben nem biztosított a makro és mikró 

szinten a mindennapok megélése a céljaik elérésében – fokozatosan kiszorulhatnak a 

társadalom nagyobb csoportját alkotó egészségesek közül. Minél nagyobb a kiszorulás 

veszélye, annál nehezebb lesz az integráció. 

9.2.2. Fogyatékossággal élő a családban 

A család a társadalom alap eleme, amely biztosítja minden fejlődő gyermek számára a 

személyiségfejlődést (individualizáció, perszonalizáció, szocializáció) a fogyatékossággal élő 

gyermek számára is hasonló a család szerepe, funkciója.(érzelmi, gazdasági közösség, 

reprodukáló funkcióval) Itt ezen a szintéren kezdődik, folytatódik a nevelés, formálódik a 

nevelés, az érzelmi fejlődés szűkebb- és tágabb környezethez való kötődés. Itt sajátíthatja el a 

szabály és normarendszert. A sérült gyermek érkezése a családban, ahol erre még nem volt 

példa, különböző reakciókat indukál az elfogadástól a tagadásig, családok felbomlása vagy 

éppen összekovácsolódása. Egy speciális felkészülést igénylő feladat a fogyatékossággal élő 

gyermekről való gondoskodás. az érzelmi teher mellett az egyik fél (leginkább az anya) 

kimarad a munkaerőpiacról – amely egzisztenciális nehézséget is jelenthet a családok számára. 

A település szerkezet, infrastruktúra nehézséget jelenthet a családok számára, hiszen apró 

falvakban, kistelepülésen nincs minden adottság meg, hogy a fogyatékossággal élő gyermek 

fejlődése zökkenőmentes legyen. Ezen a területen a szociális és mentális integráció segítése 

jelentős feladat. 

A növekvő gyermek, aki fogyatékossággal élő nem képes életét önállóan rendezni – kivételt 

képeznek azon személyek, akik erre képessé váltak: az idősödő szülők, családi kapcsolati hiány 

előfordulhat, s ekkor az intézményes szociális szolgáltatást igénybevételéhez folyamodnak. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban megjelenhetnek a devianciák, elsődlegesen a 

tudatmódosító szerek, alkohol, prostitúció, bűnelkövetés. A deviancia megjelenése a sikertelen 

tanulási teljesítmény kudarcra befolyással van a családi életre, családi kapcsolatokra. 

A magasabb társadalmi rétegben élő családoknál ellenben pl. az érzékszervi, mozgásszervi 

fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi beilleszkedése nagyobb arányban sikeres. 

9.2.3. Fogyatékosság és az oktatás 

A hazai Oktatási törvény szabályozza az iskolai, óvodai nevelés – oktatási programját, 

figyelemmel kísérve az életkor színtereit, szocializációt, amely nem csak épek, hanem a 

fogyatékossággal élő iskoláskorú gyermekre, fiatalra is érvényes. 

Az oktatás akkor lehet eredménye, ha az oktatás – nevelés figyelembe veszi az eltérő 

képességeket. A differenciált oktatás részben már megvalósult, de vannak még hiányzó részek. 

A gyógypedagógiai szakértő bizottságok, melyek a megyeszékhelyeken, kerületekben 

működnek – döntenek a speciális osztályba történő be-és kihelyezésről, figyelembe véve a 

szülői hozzájárulást, döntést is. 
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A normális és speciális oktatás több ponton érintkezik. Az óvodás kortól a középiskoláig 

(szakképzésen át) az 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a 2011.évi CXC. törvény a 

köznevelésről, és a NAT szabályai szerint működnek. 

A felsőfokú oktatásban is van lehetősége fogyatékkal élőnek részt venni a képzésben, hiszen a 

mai korszerű infokommunikációs eszközök óriási segítséget jelentenek a szükséget érzőknek. 

9.2.4. Fogyatékossággal élők a munkában 

A munka nem más, mint adott időben végzett értékteremtő tevékenység. A fogyatékossággal 

élők és a megváltozott munkaképességű emberek számára az integráció a munka világában 

valósulhat meg leginkább. 

A hazai törvényi szabályozások lehetővé teszik a fogyatékossággal élők különböző szintű 

munkavégzését, foglalkoztatását. 

Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdés „Mindenkinek joga van a munka és a foglalkoztatás szabad 

megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő 

munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.” 

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, 

aki dolgozni akar, az dolgozhasson.” 

A törvényi megfogalmazás szerint és figyelembe véve a végrehajtási rendeleteket is, a 

munkahelyek tárgyi és környezeti feltételeit is biztosítani szükséges a fogyatékossággal élő 

munkavállalók részére, nem érheti hátrányos megkülönböztetés. 

A Magyarországi szociális ellátórendszerben hosszú évtizedek óta zajlik a szocioterápiás 

foglalkoztatás, a rehabilitációs munkavégzés és fejlesztő foglalkoztatás. A fogyatékossági 

típustól, képességektől függően a különböző alapítványok, civil szervezete és foglalkoztató 

vállalatok biztosították/ják a munkát, ma már elsődlegesen a szociális intézmény falon kívül. 

A cél ezen a területen is a nyílt munkaerőpiacra történő kilépés biztosítása. 2010-óta számos 

szervezet, munkáltató elismerést vehetett át, akik elnyerték a Fogyatékosság-barát Munkahely 

címet. Ezen szerveztek pozitívan állnak hozzá a fogyatékossággal élők álláskereséséhez, 

foglalkoztatásához. 

9.3. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK A FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN 

9.3.1. Európai és hazai munkaerőpiaci helyzet 

A munkaerőpiaci helyzetet befolyásolja a társadalmi elfogadottság, valamint az adott ország 

milyen minőségű és mennyiségű munkát tud biztosítani a fogyatékossággal élő és az 

egészségkárosodott – megváltozott munkaképességi személyek számára. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a munkaképes korú személyek életkorát 15 –64 

életévben határozta meg, akik aktív részesei a munkaerőpiacnak. 
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Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő és egészségkárosodott arány közel 39 millió fő, 

melyből 50-55 %, akik munkavállaló. Tehát a másik „fele” gazdaságilag inaktív. Ezen adat is azt 

mutatja, hogy komoly anyagi ráfordítást, állami támogatást igényelnek a fogyatékossággal és 

megváltozott munkaképességekkel rendelkezők. 

Az Európai Unió határozatot fogadott el az aktív és passzív munkaerőpiaci rendelkezést 

tekintve. Az elmúlt években az aktív megoldásra helyeződött a hangsúly – annak ellenére, hogy 

a társadalomban megjelent a munkanélküliség és meghatározó volt a demográfiai változások 

száma is (idősödő társadalom, csökkenő születési számok). Az aktív foglalkoztatásoknál fontos 

tényező volt a fogyatékossággal élők mentorálása, képzése, jobb foglalkoztatási körülmények 

biztosítása. Ez már Ausztriában sikeresen megvalósult. Franciaországban, Németországban 

sikeres kezdeményezések történtek, és működnek. 

Említésre méltó, hogy Nagy-Britanniában, akik az „Új egyezség a fogyatékosokkal” programot 

hirdették meg és valósították meg, eredményességről számolhatnak be. 

A sikeres munkavállalás kulcsa a személyre szóló integráció, képzés és munkakör megtalálása 

– amely a komplex és intenzív megoldásokat kínál. Nehézségek között említendő a 

hozzátartozói támogatások kérdése? – igen vagy Nem – amikor igenlés a válasz – sikeresebb és 

gazdaságilag, mentálisan jobb a hatása. Amennyiben nemleges a válasz, akkor bizony az állami 

pénzügyi támogatások maradnak, - biztonságos megoldásként értékelik a hozzátartozók. A 

szemléletformálás, hozzátartozói tájékoztatás és támogatás elsőrendű feladatként jelentkezik 

ekkor. 

A speciális munkaerőpiaci rendszer – melyben az alábbi támogatási forma valósulhat meg: 

◼ szubvencionált foglalkoztatás (nyílt munkaerőpiac, állami dotáció) 

◼ támogatott foglalkoztatás (nyílt munkaerőpiac, ösztönző rendszerek) 

◼ védett foglalkoztatás („zárt” foglalkoztatás) 

A munkahelyi támogatások az Uniós országokban: - társadalombiztosítási költség, bérköltség 

támogatása, - kieső produktumokat támogatja az állam 

A szisztematikusan felállított komplex rehabilitációs rendszer segítheti ezen folyamatokat. 

9.3.2. Komplex rehabilitáció 

A komplex rehabilitáció egy átfogó, egészségügyi, mentálhigiéné, oktatás és képzés, 

foglalkoztatás és a szociális szférában megvalósuló folyamat. 

 

Célja: 

◼ A fogyatékos személyek meglévő képességeinek fejlesztése és/vagy kompenzálása, 

szinten tartása, a társadalomban való aktív részvétel és az önálló életvitel kialakítása, 

folytatása. 

◼ Orvosi rehabilitáció egészségi állapot felmérése, funkcióképesség helyreállítás. 

◼ Szociális rehabilitáció közösségbe visszahelyezés, készségfejlesztés, ismerettovábbítás. 

◼ Mentálhigiénés rehabilitáció pszichés támogatás az egyénnek, családnak. 

◼ Foglalkoztatási rehabilitáció foglalkoztatási feltételek biztosítása, integráció segítése 

munkahelyek biztosítása. 
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A komplex rehabilitáció Európai Uniós elvárás, melyet Magyarország is teljesít, hiszen 

kialakította a komplex rehabilitáció személyi és tárgyi és jogi környezeti feltételrendszerét, 

minden megyében és a főváros kerületeiben. 

 

A rendszerben az alapvető elvárások: 

◼ egymásra épülés mind a 4 területen 

◼ jogszabályi háttér megteremtése, alkalmazása 

◼ megfelelő időben és minőségben történő rehabilitáció 

◼ az emberi élet minőségének szolgálatában áll a komplex rehabilitáció 

9.3.3. Magyarországi jellemzők, fogyatékossággal élők 

foglalkoztatási szabályok 

A magyar társadalomban a rendszerváltást követően munkahelyek szűntek meg, vállalatok 

alakultak át, munkanélküliség jelentkezett. Az ezredfordulón mérhető változások ugyan a 

fogyatékossággal élők körében nem mutatott emelkedést pl. a munkanélküliek számában, de 

azért, mert nem voltak jelen nagyobb mértékben a munkaerőpiacon. 1990-ben két és félszer 

kevesebb a fogyatékos foglalkoztatott, mint a nem fogyatékos munkavállaló. 2010-re több mint 

négyszeresére növekedett az az arány, amely 10 év alatt majdnem felére csökkent. 

A foglalkoztatottak között a mozgásukban akadályozott személyek és az értelmileg sérültek 

tudtak nehezebben munkát találni, a hallás és látás sérültek a saját tradíciójukra építve főleg 

nagyobb városokban tudtak munkát végezni, munkát találni. 

Amíg az épek napi 8 órás munkaviszonyban, addig a fogyatékossággal élők csökkentett 

óraszámban dolgoztak, vagy kötetlen munkaidőben, vagy éppen otthon. 

Már 35 évvel ezelőtt megjelent az első olyan jogszabály, amely megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatását, szociális ellátását szabályozta (8/1983.(VI.29) EüM -PM rendelet). 

2003-ben megjelentő jogszabály, már a társadalmi integrációt a fogyatékosok foglalkoztatását, 

annak feltételeit szabályozta (14/2005.(IX.2.) FMM. rendelet) 

2005-ben pedig már a rehabilitációs – akkreditációs eljárást szabályozó rendelet látott 

napvilágot, amely kötelezettségeket ír elő, melyet 2012-ben új kormányrendelettel 

szabályoztak, tették speciális, jogharmonizációban az Uniós elvárásokkal (327/2012.(XI.16.) 

kormányrendelet. Ezen rendeletben már a munkarehabilitációs foglalkozások időtartamát 

napi 4-6 órában határozza meg, amely elsődlegesen a környezeti tevékenységekre, önellátás 

kialakításán alapszik (ez a munka nem jogszerző munkaviszony). A fejlesztő felkészítő 

foglalkozást napi 8 órában szabályozza, és ez már jogszerző munkaviszonynak számít, ahol 

értéket, terméket állítanak elő, amely piacképessé válhat. 

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára 2008-tól az alábbi 

foglalkoztatási formák vannak jelen a munkaerő piacon: 

◼ szociális foglalkoztatás 

◼ rehabilitációs foglalkoztatás 

◼ védett foglalkoztatás 

◼ nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás 
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A munkaerőpiacon a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását, álláskeresést, munkába állás munkaasszisztens és mentor segíti, amely 

személyre szabott, egyéni képességeket figyelembe vevő segítségnyújtást tesz lehetővé. 

Az Új Országos Fogyatékosságügyi Program (OGY. határozat 15/2015.(IV.7.) meghatározta 

2015-2025. közötti időszakra a legfontosabb foglalkoztatáspolitikai irányelveket. A program 

alapvető célja: 

◼ a fogyatékossággal élő személy és a megváltozott munkaképességű személy minél 

nagyobb létszámban kerüljön a munkaerőpiacra. 

 

A program megvalósulását segítő állami intézkedések: 

Alaptörvény meghatározásai 

Munka törvénykönyvének rendelkezései – 2018.01.01.-től specifikumok a fogyatékossággal 

élők számára 

◼ Adókedvezmények (Rehabilitációs kártya) 

◼ Kvóta rendszer (Rehabilitációs hozzájárulás) 

◼ kiemelt Európai pályázatok 

◼ Fogyatékosság-barát munkahelyi program 

9.4. A MAGYAR TÁRSADALOM FOGYATÉKOS POLITIKÁJA 

9.4.1. Jogi megalapozottság 

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogai 

1. cikk 

„CÉL: A jelen egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és 

egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi 

fogyatékossággal élő személy számára, a és a velük született méltóság tiszteletben 

tartásának előmozdítása.” 

A teljes egyezmény szöveg üzenete, hogy a fogyatékossággal élő személy egy erős, aktivitásra 

képes és alkotó ember, aki nem tárgya, hanem alanya az egységnek. Ez a lényeges 

szemléletváltás kell, hogy legyen a hazai társdalomban is az elsődleges cél, amely támogatást 

jelent az integrációban, a munkában. 

A fogyatékossággal élő személyek esetén a jog alkalmazása nem azt jelenti, hogy számukra új 

jogokat kell létrehozni, hanem a meglévő jogrendben gyakorolhassák ők maguk ezt az alapvető 

jogot, mint a társadalom tagjai. 

A megfelelő támogató környezet hiányában azonban ez nem mindig valósulhat meg. az állam 

feladata, hogy kialakítsa azon rendszert (jogi, védelem, foglalkoztatáspolitikai, oktatás stb.), 

hogy biztosítsa a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényesülését. 
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A jogállam célkitűzései: 

◼ szociális érzékenység 

◼ társadalmi igazságosság 

◼ szolidaritás 

◼ egyenjogúság, esélyegyenlőség 

a jogállam kötelezettségei: intézkedések, jogi szabályozás biztosítása, melyek a következők: 

◼ oktatáshoz való jog biztosítása 

◼ foglalkoztatáshoz való jog biztosítása 

◼ közlekedéshez való jog biztosítása 

◼ infrastruktúra biztosítása 

◼ középületeke megközelíthetőség 

◼ szavazati jog biztosítása, jogképesség 

◼ politikai részvétel 

 
Az Alaptörvényben megjelent a fogyatékossággal élők részletes jogállása, amely még az 

1949.évi alkotmányban nem volt fellelhető. 

„Mindenki felelős önmagáért, képességeit, lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi 

feladatok ellátásához hozzájárulni.” Alaptörvény O (cikk. Az Alaptörvényben a fogyatékossági 

kategória, a fogyatékossággal élők védelme, a jelnyelv is rögzítésre került. A diszkrimináció 

tilalma, hátrányos megkülönböztetés pedig nem érheti az embert fogyatékossága miatt. 

 

Alaptörvény 15. cikk 

„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek, bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen, faj, sín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítja.” 

 

Szociális védelem 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény hivatott biztosítani 

a szociális ellátásokról szóló rendelkezést. 

Az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják a fogyatékossággal élők számára a 

személyes gondoskodást – melyet feladatátvállalással az egyházak és civil szervezetek is 

biztosítanak. Az alapszolgáltatások közül a fogyatékossággal élők az alábbi szolgáltatást veszik 

igénybe (a Szociális Ágazati Portál információja alapján): étkeztetés, családsegítés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, valamint a nappali ellátást. 

A szakosított szociális szolgáltatások a fogyatékossággal élők számára a következő: 

◼ fogyatékos személyek bentlakásos otthona, 

◼ fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

◼ fogyatékos személyek támogatott lakhatása, 

◼ fogyatékos személyek lakó otthona, 
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A 1257/2011.(VII.21.) kormányrendelet rendelkezik a fogyatékos személyek számára az 

ápolást, gondozást nyújtó (elsősorban nagy létszámú, kastély otthonok) intézmények férőhely 

kiváltás stratégiájával, amely már 2016-ben 6 otthon, majd 2018-ban újabb 7 otthon 

kiváltásával folytatódott – a befejezés várható ideje 2041. 

Az Új Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény 2:19.(1) bekezdése a fogyatékossággal élő 

cselekvőképességnek, vagy annak részleges korlátozásának alapjairól rendelkezik, amely 

szintén létfontosságú kérdés a fogyatékossággal élők önrendelkezése, vélemény nyilvánítása, 

szabad mozgás korlátozása, vagy a saját keresménynek a felhasználását tekintve. 

9.4.2. Társadalmi integráció 

Az Idegen Szavak Gyűjteménye szerint az integráció jelentése: 

beolvasztás, becsatolás, összevonás 

Típusai: Pedagógiai, Szociális, Gazdasági, Társadalmi 

 

Cyntia Hewitt (1994), mint az ENSZ egyik független kutatója több féle megfogalmazást tett 

közzé, a társadalmi integrációt tekintve, melyek az alábbiak: 

1. A társadalmi integráció egy mindent magába foglaló irányzat, ahol egyenlő jogokat és 

lehetőséget kap minden ember. Akkor beszélünk társadalmi integrációról, ha tovább 

javítják az életlehetőségeket. 

2. Társadalmi integráció egyfajta növekvő szolidaritást és kölcsönök identifikációt jelent. 

Ilyen értelemben a társadalmi integráció úgy értelmezhető, mint harmonikus interakciót 

és szolidaritást elősegítő tényező. 

 

Magyarország Alaptörvénye alapján az állam megalkotta a 2011.évi CXCI. törvényt, amely a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek megmaradt és fejleszthető 

képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációt, társadalmi integrációt kívánja 

elősegíteni. 

A fogyatékossággal élők társadalmi életbe történő befogadását nem csak jogszabályok, hanem 

segítő- támogató szervezetek, emberek is végeznek. Azonban, hogy ez megvalósuljon és a 

fogyatékossággal élők értékteremtő munkát tudjanak végezni és minőségi életet tudjanak élni, 

szakmai és környezeti (tárgyi) segítségnyújtásra is szükség van. Jelentős szereppel bírnak a 

civil szervezetek, egyházak, alapítványok, akik évtizedek óta végeznek segítő, szakmai munkát, 

érdekérvényesítést. 

Az állami kötelezettségekről a segédanyag elején már szóltunk, most a társadalom tagjai 

számára a fogyatékos érdekvédelmi szervezetekről néhány gondolat, hogy ők hogyan és 

miként segítik a társadalmi integrációt. A fogyatékosság tipizálása kapcsán, ha végig vesszük a 

csoportokat, látható, hogy hazánkban igen sok szervezet (szinte minden csoportnak van, saját 

szervezete) van országosan és megyei, helyi szinteken is, akik segítik ezt a szolgálatot. 

ÉFOÉSZ, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Vakok és 

Gyengén látók Egyesülete, Autisták Egyesülete .A segédanyagban a munka világára helyeződött 

a hangsúly, hogy azon keresztül érhető el nagyobb áttörés, a gyógypedagógia területén dolgozó 
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szakemberek, kutatók  véleménye alapján.  Pályázatok jelentek meg, ahol a megváltozott 

munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedést hívatott segíteni a 

rendelkezésre álló munkahelyek számát növelni. A munkavállalókat és munkáltatókat 

felkészíteni, különös figyelmet fordítva a pályakezdő fiatalokra. 

Ellenben nem szabad figyelmen kívül hagyni a kultúrát, jótékonysági rendezvényeket, 

sportrendezvényeket, szabadidős tevékenységet és a speciális területeket, ahol érzékenyítés 

zajlik az épek között, figyelemfelhívás, közös program és tanácsadás, információ csere, 

egészség napok, népi játékok és fesztiválok. Ezek a programok ország szerte jelen vannak a 

nagyvárostól a kisebb településig, amely jól tudja segíteni a társadalmi integrációt. 

◼ közös színházi produkció (Sopron, Békéscsaba, Budapest) 

◼ Fuss a sérült gyermekekért program (jótékonysági futó gála, az ország több pontján) 

◼ Batyu téka – több mint étterem Miskolc 

◼ cukrászda – Budapest 

◼ Dallal – tánccal Százhalombatta (Tordas) 

 

A társadalmi integrációt segíti az egyházak szerepe és jelenléte a településeken, melyről 

szintén nem szabad elfeledkezni, hiszen napról- napra, hétről-hétre lehetőséget teremtenek a 

felekezetek az együttlétre, imádságra, közösségben való találkozásokra. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az oktatási segédanyag egy vázlatos áttekintésre ad lehetőséget, a szakirodalommal történő 

kiegészítésekkel. A Szociális Ellátás Szervezői szak elvégzésekor a hallgató megfelelő tudással 

rendelkezik, hogy működtessen, létrehozzon egy fogyatékossággal élő, megváltozott 

munkaképességű emberek számára egy munkahelyet, egy szociális szolgáltatást, vagy 

érdeklődésének megfelelően egy érzékenyítést végezzen a munkatársai között a fogyatékosság 

témakörében. Szakmailag és emberileg segítse a társadalmi integrációt. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa be a fogyatékossági csoportokat, típusuk szerint! 

2. Mit ért rehabilitáció és komplex rehabilitáción? 

3. Ismertesse a magyar társadalom fogyatékossági politikáját! 

4. Mit takar a fogalom integráció és milyen csoportosítását ismeri? 

5. Ismertesse a társadalmi integrációs lehetőségeket Magyarországon! 
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10. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS 
VESZÉLYEZTETETT TÁRSADALMI 

CSOPORTOK 

DEPRIVÁCIÓ, SZEGÉNYSÉG, SZEGÉNYSÉGKUTATÁS 

SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

Szociálpolitikus 

 

 A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal az egyik 

legsúlyosabb társadalmi problémát, amely a szociálpolitikai 

szempontból hátrányos helyzetűek, illetve veszélyeztetett társadalmi 

csoportok leszakadásában, illetve kirekesztődésében nyilvánul meg. 

A tantárgy magában foglalja a depriváció, a szegénység által 

legnagyobb valószínűséggel sújtott társadalmi csoportokhoz kötődő 

jellegzetes problémák elméleti kérdéseit, típusait, valamint a 

probléma kezelését célzó fő irányokat. Képessé teszi a hallgatókat 

arra, hogy e témával kapcsolatban megfelelően tárják fel az 

összefüggéseket, és válasszák meg a kutatási, majd a beavatkozási 

módokat. 

BEVEZETÉS 

A szegénység, a hátrányos helyzet megjelenik minden társadalomban, a modern társadalmak 

sem képeznek kivételt. Napjainkban e fogalommal mind a közéletben, mind a 

társadalomtudományok szintjén találkozhatunk, mivel a társadalmunk egyik 

legmeghatározottabb problémáját jelöli. A hátrányos helyzet a felnőttekre vonatkozóan egy 

gyűjtőfogalom, hiszen nincs tudományosan elfogadva egy konkrét meghatározása sem. E 

tantárgy keretein belül lehetőség nyílik a hátrányos helyzet és különösen a gyermekvédelem 

területén alkalmazott veszélyeztetettség elkülönítésére, azok okainak feltárására. A 

feldolgozásban kiemelésre kerülnek azok a társadalmi csoportok, amelyek leginkább 

érintettek a tananyagban szereplő súlyos társadalmi probléma kapcsán. Végül a felzárkóztatás 

jelenlegi és jövőbeni lehetőségei is tárgyalásra kerülnek. 



132 | 10. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett társadalmi csoportok   

 

 

10.1. HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS VESZÉLYEZTETETTSÉG FOGALMA 

ÉS ÉRTELMEZÉSE 

A hátrányos helyzet, mint fogalom használata az 1960-as évekre nyúlik vissza. A fogalom olyan 

élethelyzetet jelöl, amelyben valamely cél elérése az érintett személy (csoport) számára 

másokhoz hasonló mértékben szükséges, de annak megvalósulása másokhoz viszonyítva 

akadályozott. E fogalmat a depriváció magyar fordításaként is értelmezhetjük, tehát relatív 

lemaradást jelent, és nemcsak jövedelmi, hanem egyéb hátrányokra is vonatkozik. A kifejezés 

többnyire arra utal, hogy az érintett személy vagy család nélkülöz valamit, ami az adott 

társadalomban a nagy többségnek rendelkezésére áll, vagy amit az adott társadalomban 

mindenki számára szükséges és elérendő minimumnak tartunk. Ezért inkább relatív, mint 

abszolút hátrányt fejez ki, és sokszor lényegesen tágabb körű hátrányokra vonatkoztatjuk, 

mint amilyeneket a hagyományos szegénységfogalomba beleértünk, ahol a hátrányok 

egyszerűen csak alacsony jövedelmet és ebből adódó hátrányokat jelentenek Megjegyzendő, 

hogy napjainkban a hátrányos helyzet fogalom helyett más megjelöléseket is használnak, 

például akadályozottak, leszakadók, nehezen nevelhetők. A nehezen nevelhetők és deviáns 

viselkedések megfogalmazására a szociálisan inadaptáltak kifejezéssel is találkozhatunk. A 

hátrányos helyzet tárgyalásakor tehát több fogalom is megjelenik, használatuk attól függ, hogy 

milyen kontextusban beszélünk róluk. A megközelítés két leggyakoribb módja a 

gazdaságpolitikai, illetve a társadalompolitikai szempont. A hátrányos helyzet értelmezése 

koronként eltérő is lehet a társadalompolitika meghatározottságából következően. Másrészt 

viszont látnunk kell azt is, hogy bizonyos társadalmi csoportok mindig jelen vannak a 

hátrányos helyzetűek meghatározásakor, ilyen társadalmi csoport például a fogyatékossággal 

élők csoportja. 

10.1.1. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség tartalmi 

elkülönítése 

A mindennapi szóhasználatban a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalma gyakran 

azonos kontextusban jelenik meg, ezért igényeltetik e két oldal árnyaltabb megfogalmazása. A 

hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség szoros kapcsolatban állnak egymással, de 

tartalmukban nem minden esetben azonosak. A veszélyeztetett helyzetben nem a szociális 

ártalom hangsúlyos, hanem inkább a pszichikus.111 (Andorka, 2006). 

Megfigyelhető, hogy a veszélyeztetettség nemcsak a szociálisan hátrányos helyzetű 

családokban fordulhat elő, hanem veszélyeztetett lehet az a gyermek is, aki kifejezetten jó 

anyagi körülmények között nevelkedik, de családja működésében zavar van, amely mint 

támogató rendszer nem teljesíti maradéktalanul a feladatát, vagyis érzelmileg korlátozott a 

működése.112 (Kenderfi, 2011). 

A rosszul működő családok szűkebb válaszkészlettel rendelkeznek. Jellemző, hogy nem 

figyelnek az egyes családtagok egyéni érzékenységére, viselkedésükkel gyakran torzítva a 

 

111 Andorka.Rudolf (2006) Bevezetés a szociológiába. Budapest Osiris Kiadó. 

112 Kenderfi.Miklós(2011)  Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal. szent István Egyetem. 
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realitást.  A zavarok a családi légkörben is megmutatkozhatnak, melyek a 

személyiségfejlődésben okozhatnak nehézségeket, problémákat. Az egyenlőtlen szülői 

viszonyok esetében a társas kapcsolatok disszonánsan alakulnak a családban, akkor a szülők 

védelmi-ellenőrzési funkciója csorbát szenved. Az érzelmi bizonytalanság miatt a családi 

kapcsolatminták torzulnak, kedvezőtlen viselkedési formák rögzülnek a gyermekben. 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

megfogalmazása szerint: 

„veszélyeztetettség: olyan-magatartás, mulasztás vagy következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy 

akadályozza."(GYVT 1997). 113 

A veszélyeztetettség meghatározása azért történik, mert vannak olyan helyzetben lévő 

gyermekek, akiknek legjobb érdekét figyelembe véve gyermekvédelmi közszolgáltatás jár. Egy 

adott helyzetben a veszélyeztetettség meghatározása kijelöli a problémák jellegét, körét, 

továbbá a gyermekvédelmi közszolgáltatás irányát és célját és tartalmát is. 

10.1.2. Jelek, amelyek a gyermek, a fiatal 

veszélyeztetettségére utalnak 

◼ Megváltozik a tanuláshoz való viszonya, magatartásában és tanulásában is hirtelen 

hanyatlás következik be, 

◼ gyakran hiányzik az iskolából, a hiányzások egy része igazolatlan is lehet, a társaival 

szemben durva, agresszív magatartást tanúsít, 

◼ zárkózottság, bizalmatlanság, figyelmetlenség, ingerlékenység, nyugtalanság 

jellemezheti, 

◼ szeretetéhség, 

◼ gátlásossága feltűnő lehet, kisebbségi komplexus, beteges érzékenység is jelen lehet, 

◼ félénkké válik a megszokott környezetben is, bizalmatlan, 

◼ túlzott költekezés, 

◼ túlzott mértékű öltözködés, szórakozóhelyek látogatása, 

◼ fáradtság, aluszékonyság, 

◼ durva hangnem, nyílt és rejtett dacolás mindennel és mindenkivel szemben, 

◼ másnaposság, bódult állapot, réveteg tekintet, mindenből kiábrándulás. 

 

A pszichológiai szemléletű gyermekvédelmi gyakorlat azt mutatja, hogy a veszélyeztetett 

gyermek testi vagy pszichikus fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális 

kapcsolatok akadályozzák, károsítják.  Homoki (2011) felhívja a figyelmet a posztmodern 

társadalmakban megjelenő viszonylag új veszélyeztető tényezőkre, miszerint már a korai 

 

113 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Magyar Köziöny, 1997.. 
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életszakaszokban megjelenik a média, a reklám, illetve a felnőttek ajándékozási szokásainak 

eredményeként a gyermek komoly piaci célponttá és áldozattá válik. 114(Homoki,2011). 

10.1.3. A gyermek hátrányos helyzetének jogszabályban 

meghatározott ismérvei 

A hátrányos helyzet kategorizálását oktatási szektor a szociális ágazatnak delegálta és az új 

gyermekvédelmi törvénymódosítások sorába helyezte a köznevelés rendszere számára is. Így 

látott napvilágot 2013. április elején az a jogszabályi lehatárolás, mely nemcsak a szociális, 

hanem az oktatási ágazat számára is meghatározza, hogy kiket is sorolunk a hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók kategóriájába 2013. év szeptemberétől 

nemcsak a jogszabályi környezetben, hanem a napi gyakorlatban is elengedhetetlenül 

szükséges a feladatmegosztás és az átlátható együttműködés a hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatásáért egyaránt felelős oktatási és szociális ágazat intézményei, szakemberei között. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül 

egy fennáll: 

„a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családba-fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 

33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.” (Gyvt, 1997). 

  

 

114 Homoki Andrea(.2011) Viharsarki nevelőszülők, mint a posztmodern gyermekkor formálói. Esély : 2011. 

2.szám.  
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 

◼ Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nagykorúvá vált gyermek, 

akinél a fentiekben ismertetett körülmények közül legalább kettő fennáll, 

◼ a nevelésbe vett gyermek, 

◼ az utógondozói ellátásban lévő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

A jogszabály szerint a fenti kategóriák mindegyikébe tartozók besorolhatók a halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportba. Megjegyzendő azonban a halmozottan hátrányos helyzet egyes 

elemeinek mértéke gyermekenként eltérő. 

A vonatkozó jogszabály az oktatási esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű (HH) és 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekeket, tanulókat különböztet meg, számukban az 

elmúlt években a táblázat bizonyítéka szerint, csökkenés következett be. 

10-1. táblázat: Halmozottan hátrányos gyermekek megoszlása115 

Tanév 

 

 

Intézmény 

2008–

2009. 

tanév 

2009–

2010. 

tanév 

2010–

2011. 

tanév 

2011–

2012. 

tanév 

2012–

2013. 

tanév 

Óvoda 32 538 37 081 37 664 37 780 36 662 

Általános iskola 100 119 106 232 105 542 103 951 98 904 

Szakiskola 11 114 13 338 12 679 13 290 11 938 

Speciális szakiskola 1 295 1 384 1 335 1 414 1 155 

Gimnázium 2 505 2 586 2 865 3 239 2 701 

Szakközépiskola 5 548 6 484 8 524 6 552 5 816 

HHH összesen 153 119 167 105 166 609 166 226 157 076 

 

Összességében láthatjuk, hogy a hátrányos helyzet fogalmát, illetve jelenségét a családi 

helyzetből eredeztethető pszichikus, biológiai és szociális összetevők alapozzák meg. 

10.2. OKOK, AMELYEK HÁTRÁNYOKHOZ VEZETNEK 

A hátrányos helyzetet előidéző okokat többféle, egymást részben átfedő csoportosításban 

tekinthetjük át, melyeken belül különféle aspektusokat figyelhetünk meg: 

 

115 Forrás: Varga A. nyomán , saját szerkesztés 
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◼ egészségügyi okokkal kapcsolatosan beszélhetünk a különböző testi és lelki 

betegségekről és a fogyatékosságról, 

◼ természeti okoknál a természeti környezetről, valamint a természeti katasztrófák 

sújtotta területekről, 

◼ a társadalmi-kulturális okoknál meg kell említeni többek között a nemi, az életkori, a 

gazdasági, a kulturális-etnikai és szubkulturális különbségeket, a másként viselkedést, 

a másként gondolkodást vagy a különböző devianciákat és az infrastrukturális 

elszigeteltséget, 

◼ az emberi környezethez való viszony szerinti okoknál kiemelhetjük a cselekvőképességet 

korlátozó testi vagy mentális betegségeket, fogyatékosságokat, 

◼ a diszkriminatív eredetű és intoleranciából eredő hátrányokhoz sorolhatjuk például a 

nemi, életkori, szubkulturális különbségeket, negatív társadalmi megítélés alá eső testi 

vagy mentális betegségeket, a fogyatékosságot és ismételten a devianciák néhány 

fajtáját, 

◼ Az előzőkben felsorolt hátrányokat lehetséges kategorizálni abban a formában, hogy 

egyéni vagy egy bizonyos társadalmi csoport hátrányáról beszélünk.116( G. Orsós, 2006). 

◼ Halmos szerint a fentieknek megfelelően a hátrányos helyzetű csoportoknak a 

következő típusai vannak: 

◼ Társadalmi, családi helyzetből vagy előítéletek miatt gátolva van lehetőségeinek a 

kihasználásában. 

◼ Egyéni. Normál viszonyok között él, de személyiségéből adódóan nem, vagy csak 

nehezen illeszkedik be a társadalomba. 

◼ Karakterisztikus hátrány: egészségkárosodással rendelkezők, látás-, hallás-, 

mozgáskorlátozottsággal, értelmi fogyatékossággal élők. 

◼ Földrajzi hátrány. 

◼ Előző pontok halmozott vagy részben halmozott megjelenése. 117 (Halmos,2005). 

 

A TÁRKI un. Háztartáspanel kutatásai a társadalmi érvényesülés feltételeit és ennek 

ismeretében az egyenlőtlenség struktúráját vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a 

társadalom peremére szorulás elsődleges tényezői között öt nagyobb társadalmi csoport 

tekinthető hátrányos helyzetűként. 

1. Családi életciklus hátrányai alapján: 

◼ legalább három gyereket nevelő háztartások, 

◼ azok a háztartások, ahol a háztartásfő 40 évnél fiatalabb, 

◼ gyereket egyedül nevelő szülők, 

◼ egyedül élő idős egyének. 

 

2. Munkaerőpiac hátrányai alapján: 

◼ munkanélküli háztartásfővel rendelkező háztartások, 

 

116 Gidáné Orsós E.(2006) A hátrányos helyzetről. In:Tudásmenedzsment,. PTE Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs. 

117  Halmos Csaba(2005) A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

rétegekre, régiókra. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest..  12-13. o. 
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◼ tartós munkanélküliek, 

◼ munkanélküliség halmozódása egy háztartáson belül, 

◼ alkalmi munkából élők. 
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3. Regionális egyenlőtlenséget figyelembe véve: 

◼ az ország keleti részén élés, 

◼ tanyán és községekben élés. 

 

4. Képzettségi hátrányok alapján: 

◼ befejezetlen általános iskola vagy legfeljebb általános iskolai végzettség, 

◼ szakmai végzettség hiánya. 

 

5. Etnikai hovatartozás alapján: 

◼ cigány etnikumhoz való tartozás. 118(Kerülő, 2000). 

 

A hátrányok mérhetővé tételéhez a társadalmi státuszt meghatározó tényezők ismerete 

elengedhetetlen. Ez a helyzet több dimenzió együtteseként alakul ki. A dimenziók: fogyasztás, 

kultúra, életmód, érdekérvényesítés, lakás, anyagi színvonal, munkamegosztás, egészségi 

állapot, nemi hovatartozás, etnikumi hovatartozás, életkor. 

Varga Aranka is felsorol néhány marginalizálódás szempontjából veszélyeztetett csoportot A 

szerző megállapítja, hogy a marginalizáció következményeként kialakuló anyagi depriváció 

különösen igazságtalan ott, ahol mások jelentős anyagiakkal rendelkeznek. Bár a jóléti 

rendszerek juttatásokkal próbálják ezt megoldani, viszont a szociális juttatásokban részesülők 

élősködőként vannak megbélyegezve a közbeszédben, továbbá, hogy az ilyen típusú ellátások 

újabb egyenlőtlenségeket eredményeznek.119 (Varga, 2015). 

Hátrányos helyzetű csoportok sajátosságai különböző 

szempontok alapján 

Pedagógiai szempont 

Pedagógiai szempontból a hátrányos helyzet gazdasági, társadalmi és kulturális sajátosságokat 

jelöl, melyek a diákok egy részénél kedvezőtlenül, olykor igen hátráltatóan hatnak az iskolai 

előmenetelre, tanulmányi és magánéleti sikerességre egyaránt. A neveléstudományi 

megközelítés azokat a tényezőket veszi számba, amelyek az iskolai sikerességet, a személyiség 

fejlődését gátolják, így a hazai szakirodalomban a pontos fogalmi meghatározás helyett 

 

118 Kerülő Judit. Hátrányos helyzetű csoportok és felnőttoktatás. htt//www.ofi.hu/tudastar/esély 2000-

konferencia/hatranyos helyzetu  

119 Varga Aranka.(2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs. 
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általában e kedvezőtlen körülmények felsorolása található. E tényezők közül kiemelkedik a 

szülők iskolai végzettsége.120(Kasik-Guti-Gáspár,2014.) 

Foglalkoztatáspolitikai szempont 

◼ a felnőttképzés szempontjából például az alábbiak: 

◼ alacsony iskolai végzettségűek vagy képzetlenek, illetve elavult nem piacképes 

szakképzettséggel rendelkezők 

◼ pályakezdők, 

◼ időskorúak, időskorú munkanélküliek, 

◼ hátrányos helyzetű térségben vagy településen élők, 

◼ deviáns viselkedésűek, például elítéltek, börtönből szabadultak, 

◼ állami gondozottak, 

◼ romák, 

◼ hajléktalanok, 

◼ munkanélküliek, akik tartósan nem találnak munkát, 

◼ bevándorlók és menekültek, 

◼ fogyatékossággal élők, egészségügyi problémákkal küzdők, megváltozott 

munkaképességűek. 

◼ GYES-en, GYED-en lévők. 

Munkaerő-piaci szempont 

Az egyének közös jellemzői, hogy bizonyos okok miatt, amelyek lehetnek például alacsony 

iskolai végzettség, nem piacképes szakma, előítélet, sőt diszkrimináció is. Ők az átlagosnál 

nehezebben tudnak elhelyezkedni, nehezen találnak új munkahelyet.  Ők azok tehát, akik az 

átlagosnál nagyobb nehézséggel küzdenek meg a munkaerő-piaci elhelyezkedés tekintetében. 

Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek legjelentősebb csoportjai: 

az alacsony iskolai végzettségűek vagy iskolázatlanok, 

◼ a romák, 

◼ a megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők, 

◼ a nők, 

◼ az idősebb aktív korúak (55-64 évesek) és 

◼ bizonyos speciális hátránnyal rendelkezők (pl. hajléktalanok, mentális betegségben 

szenvedők, szenvedélybetegek, fogvatartottak, büntetés-végrehajtásból szabadulók. 

 

 

120 Kasik L.-Guti K.-Gáspár Cs.(2014) Hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákok szociális- problémamegoldó 

gondolkodása. Magyar pedagógia, 114. évf. 1.szám,  
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Területfejlesztési szempont 

Hazánkban 2007-ben történt a kistérségek besorolása a „hátrányos”, illetve „leghátrányosabb 

helyzetű” kategóriákba, melyekben azóta több kiemelt ún. operatív programok valósultak meg. 

 

Hátrányos helyzetű területek, települések jellemzői 

 

◼ elzárt és periférikus földrajzi elhelyezkedésük, 

◼ természeti és éghajlati adottságuk kedvezőtlen (aszályos területeken fekvő régiók, 

hegyvidéki régiók), 

◼ demográfiai jellemzőik alapján megállapítható az alacsony lakosságszám, alacsony 

népsűrűségű ritkán lakott régiók, elvándorlás sújtotta térségek, 

◼ elégtelen közlekedési infrastruktúra miatt a központokhoz rosszul csatlakozó térségek 

miatt gazdaságilag fejletlenek. 

◼ Hátrányos helyzetű kistérségnek kell minősíteni azokat a kistérségeket, amelyeknek a 

komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség komplex mutatójának átlaga.121. 

(Ritter– Nagy– Tóth, 2013.) 

◼ A leszakadó térségek lakosságában általában igen magas az alacsony iskolai 

végzettségűek, a roma/cigány népesség aránya. A jövedelem-eloszlás egyenlőtlensége 

hatással van a területi egyenlőtlenségekre is, és érdemben hozzájárul ahhoz, hogy hol 

alakulnak ki prosperáló, illetve hátrányos helyzetű térségek. 

 

10-1. ábra: Hátrányos helyzetű települések, Magyarországon 

 

121 Ritter Krisztián – Nagy Henrietta– Tóth Tamás. Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési 

lehetőségeik egy észak-magyarországi példán keresztül In: Lukovics Miklós – Savanya Péter (szerk.) 2013:Új 

hangsúlyok a területi fejlődésben. JATEPress, Szeged, 224-242. o 
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Amint azt az ábra is mutatja hátrányos helyzetű térségek különösen az ország északkeleti, 

keleti, közép-Tisza-vidéki, illetve a délnyugati - Dráva menti - járások. A legtöbb ilyen térség 

nagymértékben elmaradott a társadalmi-gazdasági helyzetét   tekintve, korábban 

„leghátrányosabb” helyzetű kistérségként szerepeltek a  statisztikákban. 

Magyarország négy megyéjében (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas) egyáltalán nincs 

autópálya. Közülük Vas megye helyzetét viszonylag javítja a szomszédos ausztriai úthálózat 

közelsége. Ez a helyzet mélyíti a hátrányt, hiszen köztudott, hogy a közlekedési 

infrastrukturális háttér minél magasabb színvonalú kialakítása a társadalom és a gazdaság 

megfelelő működésének az alapfeltétele. Az infrastruktúra folyamatos fejlesztésével 

párhuzamosan a gazdasági szereplők megtelepedési, négy megyéjében terjeszkedési esélyei is 

javulnak. 122(KSH, 2013.) 

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése alapján megállapítást nyert, hogy: 

„A regionális különbségek is kimutathatók a lakossági jövedelmekben. Közép-

Magyarországon 1 millió 181 ezer forint volt 2013-ban az egy főre jutó átlagos nettó 

jövedelem. Közép-Dunántúl lakóinak átlagos jövedelme nagyjából azonos a nyugat-

dunántúliakéval (1045, illetve 1101 ezer forint/fő/év), Észak-Alföld és Észak-

Magyarország a sereghajtó, ahol a népesség egy főre jutó átlagos jövedelme 849 

ezer, illetve 892 ezer forint volt.” (KSH, 2016). 

10.3. SZEGÉNYSÉG VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTŐDÉS 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés fogalma 

A közgondolkodásban a szegénység általában a jövedelmi szegénység képében jelenik meg. A 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés azonban ennél tágabb fogalom. Az Európai Unió a 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérésére egy összetett mutatót 

dolgozott ki. Az elsődleges mutató három tényező együttes vizsgálatát foglalja magában: 

◼ a jövedelemhiány, 

◼ az anyagilag elérhető javak köre, valamint 

◼ a munkaerőpiaccal való kapcsolat. 

 

Ez az összetett mutató a legtágabb módon értelmezi a szegénység lehetséges mutatóit, de ez 

nem azt jelenti, hogy ennyi lenne a tényleges szegény, mivel azokat is beszámítja, akik a 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának ki vannak téve. Az Eurostat által 

használt összetett szegénységi és kirekesztődési mutató az alábbi három tényezőt foglalja 

magában: 

 

122 Központi Statisztikai Hivatal. A gazdasági folyamatok regionális különbségei,2013-ban. 2015. március. 
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1. Relatív jövedelmi szegénység: a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál, azaz a 

szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek 

aránya. 

2. Súlyos anyagi depriváció: alapvető javakhoz való elégtelen hozzáférést, anyagi nélkülözést 

jelent. 

3. Nagyon alacsony munkaintenzitás (munkaszegénység). 

Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, 

akik a fenti három fő szempont közül egyben vagy többen érintettek. 

 

10-2. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek száma dimenziónként 
külön, illetve a dimenziók együttes figyelembevételével, 2013-ban123 

Az ábra szerint- a KSH adatai alapján- 2013-ban Magyarországon: 124 

"a teljes lakosság 31,1%-át, azaz 3 millió 44 ezer embert érintett a relatív jövedelmi 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának legalább egy dimenziója, 

ami 2,4 százalékponttal, azaz 241 ezer fővel alacsonyabb a 2012. évinél. Az egyes 

dimenziókat tekintve 0,3 százalékponttal nőtt a relatív jövedelmi szegények aránya, 

a munkaszegények aránya 0,3 és a súlyos anyagi deprivációban élők aránya 2,9 

százalékponttal csökkent. Azok száma, akiket mind a három szegénységi dimenzió 

együttesen sújtott 461 ezer főt tett ki, ami 18 ezer fővel több, mint a megelőző évben." 

Figyelemre méltó tény, hogy Magyarországon a három fő szegénységi csoportba tartozók 

egymáshoz viszonyított aránya eltér az Unióra általában jellemző adatoktól. Az Európai 

Unióban átlagosan a jövedelmi szegények száma 1,7-szer magasabb, mint a súlyosan 

depriváltaké, Magyarországon viszont fordított az arány. A mért jövedelmi és 

 

123 Forrás: KSH, 2014 
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munkaszegénység önmagában nem indokolna ilyen mértékű anyagi nélkülözést, hiszen az 

önmagukat saját bevallásuk szerint súlyosan nélkülözőknek vallók fele nem tartozik sem a 

jövedelmi, sem a munkaszegények közé. Elképzelhető, hogy kutatás során az önbevalláson 

alapuló kérdésekre adott válaszokban az elkeseredettebb, elégedetlenebb életszemlélet 

hazánkban nagyobb mértékben került felszínre.125(KSH, 2015,) 

10.4. ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS MÉLTÁNYOSSÁG A TÁRSADALMI 

CSOPORTOK EGYÜTTÉLÉSE SORÁN 

Varga Aranka szerint az esélyegyenlőség és méltányosság kérdését a társadalmi csoportok 

együttélése során megjelenő  különböző stratégiákban is megvizsgálhatjuk. 

Asszimiláció 

Az egyik az évszázadokig megjelenő stratégia az asszimiláció, mely a különböző csoportok 

beolvasztását irányozza elő a társadalomi normarendszerbe. Az asszimiláció elsősorban a 

kulturális különbségek megszűnését és az uralkodó kultúra átvételét célozza meg. Az 

asszimiláció– egyben- kirekesztéshez, illetve marginalizálódáshoz vezet azok esetében, akik 

nem képesek, illetve nem akarnak megfelelni e szemléletnek. 

Szegregáció 

A szegregáció elsősorban nem az egyéni és csoportsajátosságok beolvadására törekszik, hanem 

az elkülönítést tartja megfelelő eszköznek. A szegregáció – egyéneknek vagy csoportoknak 

valamilyen vélt vagy valós tulajdonság alapján történő elkülönítése a esélyegyenlőtlenséget 

teremt, és így gátat szab minden további méltányossági cselekvésnek. 

Szelekció 

Az esélyegyenlőségi szempontból a szelekció megegyezik a szegregációval, hiszen a 

„kiválogatás” következtében létrejövő elkülönülés ugyanolyan élethelyzetet teremt a 

hozzáférés biztosítása és az attól való megfosztottság szempontjából. 

Integrációs stratégia 

A szelekcióval és szegregációs tendenciákkal szemben alakult ki az, amely a különböző 

helyzetű személyek és csoportok együttélését célozza. Esélyegyenlőségi szempontból azonban 

az integrációt jelentő beilleszkedés magában hordozza, hogy van egy olyan kiemelkedő 

 

125 Központi Statisztikai Hivatal. A háztartások életszínvonala, 2015.  16-27o. 
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csoport, amelybe integrálódik egy másik egyén vagy csoport. Mindez könnyen vezethet az 

asszimiláció felé, mivel a beilleszkedők óhatatlanul is feladják jellemzőiket, vagy azok egy 

részét. Az integrációhoz sorolják azt a fajta együttélést is, amikor a közös térben nem irányul 

figyelem minden egyén vagy csoport igényére, és így a méltányosság nem érvényesül. Ezt a 

jelenséget az oktatásban „rideg integráció” fogalommal jelölik, amely a különbségekből adódó 

hátrányokat felerősíti, 

Az inklúzió értelmezési keretei 

Az inklúzió figyelembe veszi mindazon jellemzőket, melyek esélyegyenlőtlenséget 

eredményezhetnek, és kompenzáló (társadalmi hátrányokat ellensúlyozó) vagy megerősítő 

(kulturális értékeket érvényesítő) megoldásokat kínál az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében az iskolában és a társadalmi élet más területein. E mellett az inklúzió főleg a 

környezetre – és nem az egyénre – fókuszál, és annak hiányosságaként értelmezi az 

esélyegyenlőtlenségi helyzetek rögzülését. A fentiek miatt célként a környezet tudatos 

átalakítását és folyamatos megújítását hangsúlyozza.126( Varga, 2015) 

10.5. ESÉLYEKET ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT NÖVELŐ 

RENDSZEREK ÉS PROGRAMOK 

Munkaerő-piac 

Nagymértékben meghatározza a hátrányos helyzetű egyének, csoportok esélyeit. A szegénység 

csökkentése érdekében elengedhetetlen az új munkahelyek teremtése, azonban ezen 

álláslehetőségek sikeres elnyeréséhez az érintett személyeknek új képzettségek megszerzése 

feltétlenül szükséges, amely eléréséhez az oktatási rendszer kiterjesztése is szükségszerű. A 

szegénnyé válás kockázata a fenn említett térségben, települési formákon másfélszerese a 

megyei jogú városoknak illetve a fővárosénak. 

Közoktatás 

A hátrányos helyzet mérséklésére a képzés az egyik legelfogadhatóbb és leghatékonyabb 

eszköz. A képzésekkel nemcsak az ismeretszerzés, hanem a társadalomba integrálódni képes 

munkavállalói szemlélet elérése is lehetséges. Az elvárások teljesíthetősége, a sikernek vagy 

kudarcnak a megélése, a kíváncsiság felébreszthetősége, a szorongás szintje, a tanár dicsérete 

vagy bírálata mind fontos szerepet kap abban, ahogyan a tanuló teljesít. A személyiség 

fejlesztése sem elhanyagolható szempont ahhoz, hogy az egyének társadalomba való 

beilleszkedése zavartalanul megvalósulhasson. A hátrányos helyzetűekkel való oktatási célú 

 

126 Varga Aranka(2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs. 
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foglalkozások szerepe egyre inkább felértékelődik, hiszen a társadalmi előrejutásban a 

végzettség és a képzettség meghatározó tényező. Az oktatáshoz való hozzáférési lehetőségek 

azonban nem egyformák. Bizonyos társadalmi csoportok mindenkor természetes módon 

szerzik meg a szükséges tudást, azért, hogy lépést tudjanak tartani a fejlődéssel, más 

társadalmi csoportok viszont erre csak támogatással képesek. Nagy szükség van az inkluzív 

pedagógiai módszerekre, az integrációra, hogy ezek a fiatalok a hátrányos helyzetből 

kiemelkedjenek, csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma és a közép-, illetve a felsőoktatási 

intézményekben is többen megjelenjenek a jelenleg hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermek közül. 

Programok, lehetőségek a hátrányos és veszélyeztetett 

helyzet enyhítésére, kiküszöbölésére 

10-2. táblázat Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő oktatáspolitikai programok127 

 

127 Forrás: Varga A. nyomán, saját szerkesztés 
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Családokat, felnőtteket támogató programok 

◼ Új Széchenyi Terv Középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. 

◼ Közfoglalkoztatási program, melynek eredményei azt mutatják, hogy e programok 

hozzájárultak az elmaradott térségekben a foglalkoztatás növeléséhez, és az 

értékteremtés révén gyarapították a helyiek javait. 

◼ Lakhatási integráció – komplex telepprogramok, egészséges életkörülmények 

biztosításáért 

◼ Szociális Földprogram. A pályázatos program települési önkormányzatok, nemzetiségi 

önkormányzatok, egyházak, szociális szövetkezetek mezőgazdasági programjainak 

végrehajtásához nyújt érdemi segítséget, anyagi támogatást. 128 

10.6. A SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK A HÁTRÁNYOS HELYZET 

ÉS VESZÉLYEZTETETTSÉG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN 

A megelőzés legfontosabb eszköze az esélyeket kiegyenlítő, az otthonról hozott hátrányokat 

ellensúlyozó közoktatás, illetve a befogadó és gyorsan alkalmazkodó munkaerőpiacot 

támogató foglalkoztatáspolitika. A szociálpolitika ezeknek az utólagos megoldásoknak a 

terepe. Két nagy feladat van: egyfelől a gyors segítség biztosítása a bajbajutottaknak, másrészt 

pedig a reintegráció. Ezek közül a kármentés feladatát viszonylag jól ellátja a magyar rendszer. 

A szociálpolitika tehát ezeknek az utólagos megoldásoknak a terepe. A szociális szakemberek 

tevékenységükkel arra törekszenek, hogy képessé tegyék a klienseket arra, hogy azok az 

ellátórendszer támogatása nélkül is megállják a helyüket, ez az önállóságra való felkészítés, 

amely szintén fontos területe a sajátos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munkának. 

A lehetőségek felismerésének és kihasználásának képessége a hátrányos helyzetű emberek 

esetében kiemelten fontos az önmegvalósításhoz. Fontos teendő még a megküzdési stratégiák 

elsajátítása is, amely már a szociális rehabilitáció területe. 

A gyermek védelmét ellátó intézményeknek, szervezeteknek, személyeknek - a törvény 

alkalmazása, eljárásuk, tevékenységük során - a gyermek mindenek feletti érdekét kell 

figyelembe venniük. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebből az anyagból megismerhetővé válik a hátrányos helyzet és veszélyeztetettség fogalma, 

valamint a két fogalom közötti árnyalati különbség is. Felfedtük e társadalmi problémák 

kialakulásának okait, mint például a társadalmi és egyéni okok. Megfogalmazódott az 

egyenlőtlenség előfordulásának lehetőségei és terepei, mint például a munkaerő-piaci 

hátrányok, a regionális egyenlőtlenségek, a képzettségi különbségek, és az etnikai 

 

128 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. www.emet.gov.hu :  2017. 
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hovatartozás. Az oktatási segédanyagban a szegénység legfontosabb ismérvei is 

összefoglalásra kerültek, mindezt kivetítve a magyarországi viszonyokra. Kiemelésre kerültek 

a mai Magyarország legnagyobb szegénységi kockázatú társadalmi csoportjai: a romák, a 

megváltozott munkaképességűek, a sokgyermekesek, illetve a fejletlen régió nehezen elérhető 

településén lakók. Meghatározásra kerültek, a szegénységi kockázatot növelő tényezők az 

inaktivitás vagy munkanélküliség, és az alacsony iskolai végzettség. 

Összességében megállapítható, hogy a hátrányos helyzetet előidéző okok és az általuk kiváltott 

negatív következmények sokfélék lehetnek, többféle aspektusból felvázolhatóak. A 

szociálpolitika viszont nem tesz különbséget, hiszen szociálpolitikai szempontból bármelyik 

típusba tartozó egyének vagy családok segítségre, támogatásra szorul. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet tartalmi szempontjait! 

2. Mutassa be a hátrányos társadalmi helyzet ismérveit! 

3. Milyen szerepe van a közoktatásnak az esélyek növelésében? 

4. Ismertesse a hátrányos helyzetű települések főbb jellemzőit! 

5. A mai Magyarországon melyek azok a programok, amelyek a hátrányos helyzetben élők 

felzárkóztatását szolgálják? 
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11. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA 

SZILÁGYI - LABOS RITA 

Független Egyesület 

Intézményvezető 

11.1. KISEBBSÉG – TÖBBSÉG 

Kisebbségről akkor beszélhetünk, ha adott egy viszonylag nagyszámú közösség, amely államot 

alkot, saját nyelve és kultúrája van, valamint van egy olyan kisebb közösség, amely ebben az 

államban él, de eltérő a kultúrája, nyelve, szokásai vannak. Ismereteink szerint erre először az 

ókori közel keleti civilizációk történetében volt példa (Mezopotámia, Egyiptom). 

Európa történelmében a kisebbség, mint fogalom először a török hódoltság korában merült fel, 

amikor I. Ferenc francia király megállapodott 1535-ben II. Szulimánnal, a Török Birodalom 

szultánjával, hogy az általa elfoglalt területek keresztény lakossága szabadon gyakorolhatja 

vallását. 

1815-ben a napóleoni háborút lezáró Bécsi kongresszuson foglalkoztak először a nem vallási 

alapon kategorizált kisebbségek problémájával. 

11.1.1. A kisebbség meghatározása 

A legtöbbet idézett definíciót Capotorti fogalmazta meg: „Kisebbség az a csoport, amely a 

számát tekintve kisebb, mint az állam lakosságának többi része, nincs domináns helyzetben, és 

amelynek tagjai olyan etnikai, vallási, vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek 

megkülönböztetik őket a lakosság többi részeinek sajátosságaitól és összeköti őket a 

kultúrájuk, a hagyományaik, vallásuk és nyelvük megőrzésére irányuló szolidaritás érzése”. 

A nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény szintén meghatározza azt a személyi kört, 

amelyre a törvény személyi hatálya kiterjed. A Nek. törvény értelmében nemzeti és etnikai 

kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább 

egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben 

van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, 

hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely 

mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és 

védelmére irányul. 

Eszerint magyarországi honos népcsoportnak minősül: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a 

lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák és az ukrán kisebbségek. 

A törvény lehetővé teszi azt is, hogy ha a felsoroltakon kívül további kisebbség kíván 

bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a törvényi feltételeknek, legalább 1000, magát e 
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kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezésre 

vonatkozó aláírásgyűjtő íveket az Országos Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az 

eljárás során az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az Országos Választási Bizottság az eljárása során 

köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek 

fennállásáról.129 

A fentiek alapján a törvény hatálya nem terjed ki a menekültekre, a bevándorlókra, a 

letelepedett külföldi állampolgárokra és a hontalanokra. 

11.1.2. Kisebbség és többség viszonya 

A kisebbség és a többség kapcsolata a mai modern társadalmakban nem egyértelműen jó vagy 

rossz. A mindennapi életnek sok olyan területe van, ahol sok konfliktus keletkezik a vélt vagy 

valós különbségek miatt, de persze vannak olyanok is, ahol egyáltalán nem adódik ebből 

probléma. 

Mindig, minden társadalomban léteznek előítéletek és sztereotípiák. Az előítélet lényege, hogy 

bizonyos jellemvonásokat, negatív érzéseket, amit egy-két személy ellen érzünk, kivetítünk egy 

egész embercsoportra, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, vagyis általánosítunk. Ezt 

az általánosítást nevezzük sztereotipizálásnak. 

A felmerülő konfliktusokat a hatalmi, gazdasági egyenlőtlenségek okozhatják. A politikai és a 

gazdasági hatalom szinte minden esetben összefonódik, és egymást erősíti. Ez az összefüggés 

a következőképpen nyilvánul meg: akinek kezében van a gazdaság, annak nagy befolyása van 

a politikára, illetve, aki kormányoz, bizonyos fokig irányítja a gazdaságot. Fontos megjegyezni, 

hogy nemcsak a többség kerülhet olyan helyzetbe, hogy rendelkezzék ezzel a hatalommal. 

 

Néhány tényező, ami befolyásolhatja kisebbség és többség viszonyát: 

◼ az egész országnak rossz a gazdasági helyzete, (pl.: ha nagy a munkanélküliség, 

előfordulhat, hogy az egyik kisebbséget bűnbaknak állítanak be, miszerint ők tehetnek 

a nyomorról) 

◼ kulturális és/vagy vallási különbségek (pl.: Észak-Írország, ahol a katolikus lakosok egy 

része legszívesebben elszakadna a túlnyomórészt protestáns Nagy-Britanniától és 

Írországhoz csatlakozna) 

 

Természetesen nem minden különbség okoz problémát, sőt, nagy részük feloldható valamilyen 

módon. Tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ha csak kis mértékben különbözik egymástól 

a kisebbség és a többség, akkor fennáll az asszimiláció veszélye. 

A tudományos szakirodalom kétféle asszimilációról szól: 

1. Az egyik az önkéntes asszimiláció, az egyes egyének és csoportok igyekezete domináns 

mintaképek és értékek utánzására. 

 

129 Nektv. 61.§ (2) 
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2. A másik az erőszakos asszimiláció, amikor az értékeket és mintákat állami intézmények, 

társadalmi szervek nyomásával hozzák létre, hogy felszámolják a meglevő különbségeket. 

 

Egyes szociológusok véleménye szerint a különböző embercsoportok találkozásakor négy 

egymást követő ismerkedési fázis különböztethető meg: 

◼ puszta kapcsolatfelvétel, 

◼ versengés, 

◼ megszokás, 

◼ beilleszkedés 

 

Az asszimiláns valamelyik fázisban elsajátítja a befogadó közösség nyelvét. Kétnyelvűvé válik, 

és mindkét közösséghez lojális szálak fűzik, mígnem nyelvileg, érzelmileg és kulturálisan is 

beolvad. Ezeket a szakaszokat azonban különféle tényezők állandóan befolyásolják, felerősítik 

vagy gyengítik. Az asszimilációt felerősíthetik, illetve gyengíthetik a birtok- és a művelődési 

viszonyok. A nagyobb életszínvonalbeli és vallási különbség akadálya lehet ennek a 

folyamatnak. Az iparosodás minden társadalomban az asszimiláció nagy kohója fent és lent 

egyaránt. 

Persze mindez nem azt jelenti, hogy nincs semmi esélye annak, hogy a különböző népek békés 

együtt éljenek. Léteznek többnemzetiségű országok, ahol komolyabb etnikai feszültségek nem 

alakulnak ki: 

◼ Svájcban franciák, olaszok, németek és rétorománok, 

◼ Belgiumban flamandok és vallonok 

◼  

Viszont ehhez egyrészt gazdasági jólétre, másrészt több évszázados demokratikus 

hagyományokra, és az így kialakított intézményrendszerre is szükség van, amin keresztül 

minden népcsoport érvényesítheti érdekeit. 

11.2. MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK 

Magyarországon ma 13 törvényben elismert nemzetiség él, ezek között 12 nemzeti kisebbség 

(németek, szlovákok, horvátok, románok, ukránok, szerbek, szlovének, lengyelek, görögök, 

bolgárok, ruszinok, örmények), illetve 1 etnikai kisebbség, a cigányság. A közös vonásuk, hogy 

a magyar állam keretei között leélt múltjuk miatt kettős tudatúnak vallják magukat, és 

magyarságtudatuk legalább olyan erős, mint kisebbségi kötődésük. 

A legnagyobb létszámban élő nemzeti kisebbség a német.  A mai Magyarország területén élő 

német népcsoportokat összefoglaló néven „sváboknak” is nevezik. 

 

A rendszerváltozást követően került előtérbe a kisebbségek jogi helyzetének rendezése. 

Kiemelkedő jelentőségű volt az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól (továbbiakban Nektv.). A törvénnyel egy teljesen új jogintézmény jött létre, amely 



152 | 11. Kisebbségszociológia   

 

 

lényegesen eltért a korábbi – elsősorban – egyesületi szintű érdekképviselethez képest, hiszen 

közjogi helyzetű kisebbségi önkormányzatok jöhettek létre. 

A kiemelt jogok között határozza meg a törvény a saját önkormányzatok létrehozását nemcsak 

országos, hanem helyi szinten is. A 2005.évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati 

képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes 

törvények módosításáról (továbbiakban kvjt.), egyik fontos rendelkezése, hogy létrehozta a 

települési (helyi) és országos szint mellé a területi (megyei) kisebbségi önkormányzati szintet, 

melyet eddig a régi törvény nem tartalmazott. 

11.2.1. Németek 

A nemzetiségek közül a legjobban a németek magyarosodtak. Egyrészt az azonos vallás, 

másrészt a hasonló történeti és kulturális hagyományok és a több évszázados együttélés hatása 

miatt. A németeknél három réteget különböztetünk meg: a beolvadt polgár, a népi 

hagyományok kispolgári őrzője és a paraszti sorból kiemelkedők táborát. Legelőször és a 

legerőteljesebben a beolvadt polgár típusa jelenik meg. 

A XVIII - XIX. század fordulóján a városi németség is kezdett elmagyarosodni. Jellemző volt az 

asszimiláció során, hogy először jelentkezett a nemzeti és csak sokkal később - mintegy a 

század közepétől - a nyelvi azonosulás. Magyarrá a szívük és eszük szerint váltak, de a 

„nyelvükben” németek maradtak. A Nyugat-Magyarországról származó zeneszerző Liszt 

Ferenc és a Délkelet-Magyarországról származó költő Lenau Miklós - bár alig beszéltek 

magyarul - magukat ugyanúgy magyarnak tartották, mint a Budán született orvos, Semmelweis 

Ignác. 

Az évszázad elejétől Magyarország németek által is lakta területein egy államilag fentről 

elindított magyarosítási folyamat indult el, mely nem utolsósorban a magyarországi horvátok, 

szerbek, szlovákok és románok egyre erősödő nemzeti függetlenségi törekvéseire adott válasz 

volt. A német helyiségneveket kivétel nélkül magyarra váltották fel, a papok a keresztelésnél 

csak magyar keresztneveket adhattak, de mindenek felett az igen szigorú oktatás törvényei 

megakadályozták a legalább részleges németnyelvű oktatást és ezzel - ahogy azt a vidék 

magyarországi németség politikai képviselőinek megdöbbenéssel kellett megállapítania - a 

magyarországi németek identitása kialakulásának lehetőségét is megakadályozták. 

Ez az elismerten nyugtalanító helyzet a 30-as években a radikális magyarországi német 

köröket – a kisebbségen belül egy kisebbséget – arra vezetette, hogy rábírja a Német 

Birodalmat arra, hogy ez ügyben nyomást gyakoroljon Magyarországra. Ezzel végzetes úton 

indultak el, hisz az említett radikális csoport, a „Magyarországi Németek Népszövetsége” 

(Volksbund der Deutschen in Ungarn) néven hamarosan a náci Németország hírhedt „ötödik 

hadosztálya” lett, és elkövette azokat a bűnöket, amelyeket a II. világháborút követően minden 

magyarországi németnek kollektívan róttak fel: hűtlenség a magyar hazával szemben és 

kollaborálás a hitleri Németországgal. 

A németség „kollektív bűnös”- ként lett kezelve és a büntetés közel 300 000 ember deportálása, 

majd kitelepítése lett. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által nyilvánosságra hozott népszámlálási adatok alapján 

1990-ben 30.824-en vallották magukat a német kisebbséghez tartozónak. Ez a szám 2001-re 

62.105-re növekedett, és a 2011-es népszámláláskor már 131.951 főt regisztráltak. A számok 
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egyértelműen arra utalnak, hogy a német nemzetiség egyre tudatosabban vállalta a német 

kisebbséghez való tartozását és ezzel együtt nőtt a hajlandóság is, hogy kisebbségi 

identitásukról a népszámlálások alkalmával is számot adjanak. 

11.2.2. Romák 

A cigány nép vándor nemzetiség, melynek saját önálló, autonóm országa nincsen.  A Magyar 

Köztársaság legnagyobb (etnikai) kisebbségének számít, éppen ezért fontos megismerésük. 

Nemcsak a többségi társadalom, de a cigányok többsége is csak misztikus epizódokat ismer 

saját népe előtörténetéről. Ennek oka lehet, hogy a cigányok nem tudtak írni, így nem hagytak 

maguk után írott forrásokat, a múltjuk a mindenkori környezetük által létrehozott 

dokumentumok alapján rekonstruálható. 

A cigányok betelepedése a XVI. század közepétől válik mind nagyobb arányúvá. A 

hagyományos felfogás szerint a török hadak elől menekülve vagy azokat követve jelentek meg 

tömegesen az országban. Az összeírásokból tudjuk, hogy a hódoltsági településeken, a szultáni 

városokban megnőtt a számuk. 

A királyi Magyarországon vándorló életmódjuk miatt megszaporodtak a konfliktusok a 

cigányok és környezetük között. Ezt bizonyítják a városi statútumok, a betelepedetteket 

kísérelték meg kiűzni, ill. a beszivárgásnak próbáltak gátat vetni, a periratok ló tolvajlást 

elkövető cigányok ellen. 

A török kiűzését, illetve a Rákóczi szabadságharcot követően és a felvilágosult Habsburg 

abszolutista politikának köszönhetően, sőt napjainkig a magyarországi cigányok története nem 

egyéb, mint a szabályozásukra irányuló kísérletek sora. A szabályozás célja az életmód 

gyökeres megváltoztatása, a vándorló cigányok letelepítése, és integrációjuk. 

A XX. század kezdetén Közép- és Kelet-Európa országaiban, így Magyarországon is az egyik 

legsürgetőbb és legnehezebb feladata a roma népesség felzárkóztatása és beilleszkedésének 

elősegítése a többségi társadalomba. Mindezt az össznépességhez viszonyított számarányuk 

gyors növekedése is indokolja. A romák társadalmi integrációjának elsődleges feltétele, hogy 

csökkenjen az egyre erősebb fizikai-térbeli elkülönülés/elkülönítés a roma kisebbség és a 

többségi társadalom között. Ehhez elengedhetetlen, hogy a településen belüli, a lakóhelyi, a 

foglalkozási, az iskolai és az élet más területeit érintő szegregáció megszűnjön, valamint, hogy 

a személyes kapcsolatok szintjén az interakciók kialakuljanak a különböző kultúrák között, és 

hogy a többség és a kisebbség között a kulturális határok kölcsönösen átjárhatók legyenek. 

 

A 2001-es népszámlálás alapján, Magyarországon megközelítően 200 ezer ember tartja magát 

Cigánynak, míg a szociológiai vizsgálatok becsült adatai szerint 500-550 ezerre tehető számúk. 

 

A romák három jellegzetes csoportja: 

◼ a magyar (zenész, muzsikus) cigányok 70% 

◼ rumungró - az oláh cigányok 20-21%, 

◼ 2 nyelven beszél- magyarul és cigányul 

◼ a román (vagy beás) cigányok 7-8%. 

◼ magyarul és románul beszél 
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Szociológiai megközelítéskor a többség által cigánynak tartott emberről beszélünk. Szuhay 

Péter, A magyarországi cigány/roma kultúra a többségi sztereotípiák és a belső 

önmeghatározások kereszttüzében, című tanulmányában a két felmérés közötti 300-350 ezres 

különbséget a következőképpen magyarázza: „… cigánynak mondó emberek titkon vagy 

nyíltan vállalt identitása függhet attól a közbeszédtől, amely a többség körében a cigányokról 

folyik.”130 Tehát a cigányok identitását meghatározhatja az is, hogy az egyes településeken 

működő intézmények (pl. közoktatási, egészségügyi, szociális) képviselői és az ott élő lakosság, 

hogyan viszonyul a cigányokhoz. Valószínűsíthető az is, hogy a cigányokkal szembeni többségi 

magatartás meghatározza a cigányok viszonyulását a többséghez. 

„Ha adott közösségen belül a cigányok és a nem cigányok közötti gazdasági eltérések kulturális, 

sőt etnikai színezetet kapnak, egy-egy hatalmon lévő ember könnyen felboríthatja az ingatag 

békét.”131 

A romákat segítő szociálpolitikai intézkedések: 

A különböző kormányzati programok időről időre megpróbálkoznak a romák helyzetének 

komplex kezelésével, melyekben a célprogramok hasonlóak: 

◼ az iskolai lemorzsolódás megakadályozása (a szegregáció elleni intézkedésekkel, 

korrepetálás-tanoda), 

◼ a tartós munkanélküliek munkaerő piaci reintegrációja (felnőttképzés, 

munkahelyteremtés, „Út a munkához” program - közfoglalkoztatás), 

◼ munkahelyi diszkrimináció csökkentése (jogalkotás, jogokról való tájékoztatás, anti 

diszkriminációs alapítványok, szervezetek) 

◼ hátrányos helyzetű kistérségek fejlesztése, telepek felszámolása 

◼ kitörési lehetőségek biztosítása (pályázatok, ösztöndíjak) 

◼ a többségi társadalom informálása az előítéletek leküzdésének érdekében (iskolai 

programok, nevelés, integráció, alapítványok, tolerancia kampányok) 

A cigányok az egész ország területén szétszóródva élnek. Az ország ebből a szempontból hat 

régióra oszlik. Északi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) Keleti régió 

(Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés megye) Alföldi régió (Csongrád, Bács és Szolnok 

megye) Budapesti iparvidék régió (Budapest, Pest, Fejér, és Komárom megye) Dél-Dunántúli 

régió (Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megye), Nyugati régió (Vas és Sopron megye). 

A romák jelentős része az ország gazdasági-, infrastrukturális, foglalkoztatási hátrányokkal 

sújtott kistérségeiben él. A városokban lakók aránya a cigány népesség mintegy felét teszi ki, 

ugyanakkor a kisközségekben lakók aránya 20 százalékkal csökkent.  Számuk és arányuk nőtt 

az északi régióban, valamint a Nyugat-Dunántúlon. Az elmúlt évtizedben a romák és a nem 

romák lakhatási elkülönülése drámai mértékben nőtt, és hasonlóvá vált a harminc évvel 

ezelőtti állapotokhoz. Több tízezerre tehető azon családok száma, amelyek szegregált, 

 

130 3 Szuhay Péter,:A magyarországi cigány/roma kultúra a többségi sztereotípiák és a belső önmeghatározások 

kereszttüzében In: Esélyegyenlőség – deszegregáció – integráló pedagógia; Egy stratégia elemei Budapest, 2008. 

53-66. o. 
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telepszerű, komfortnélküli lakáskörülmények között él. 2004.- 2005. évben kb. 677 cigánytelep 

volt Magyarországon. 

A lakhatási és szociális program célja a telepeken élő családok társadalmi integrációjának az 

elősegítése. A program arra irányul, hogy a gyakorlatban kipróbálja azokat a módszereket, 

amelyekkel a fokozatosság elvére épülve sikeresen megvalósítható a telepeken, telepszerű 

lakókörnyezetben élő családok társadalomba történő integrálása. A tapasztalatuk 

bebizonyították, hogy a telepek rövid idő alatt történő "drasztikus" felszámolása nem 

eredményes, mert igen rövid időn belül azok újraképződnek. Így a program nem egy-egy telep 

felszámolását tűzte ki célul, hanem a programba bekerülő telepeken élők közül választanak ki 

és nyújtanak segítséget azon családoknak, akik aktív együttműködésükkel maguk is változtatni 

akarnak helyzetükön. 

Jelenleg a program negyedik, illetve ötödik fordulójában nyertes 11 településen folyik a munka. 

2005 óta 39 kistelepülés telep-felszámolási programját támogatta a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium (illetve elődje, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 

Minisztérium). 

A magyarországi roma népesség foglalkoztatási, oktatási, lakhatási és egészségi helyzete 

jelentős mértékben elmarad az ország többségi átlagától. A problémák között található az 

alacsony iskolai végzettség, a tartós munkanélküliség, a területi szegregáció, az alapellátások 

igénybevétele során megjelenő diszkriminációt. A Kormány számos intézkedést tett ezen 

problémák csökkentésére, megoldására, mint a fentebb ismertetett programok is bizonyítják. 

Ezeknek a programoknak a „célcsoportjai azonban többnyire nem kifejezetten a romák, hanem 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok.” Ahhoz, hogy a programok a tényleges célcsoportra 

hassanak az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése érdekében még sokat kell tennünk. 

Ennek elősegítésében a legfőbb feladat az állam és a jogalkalmazó szervek tényleges 

jogérvényesítése szükséges. Az eddigi intézkedések visszajelzései alapján kézzel fogható 

eredményt, sem a cigányság, sem a többségi társadalom nem érzékelt, így erőteljesebb 

beavatkozásokra van szükség. 

11.3. A SZEGÉNYSÉG, MINT KISEBBSÉGI CSOPORT 

A tudományos élet egy része a szegénységet leszűkítve vizsgálja, így jövedelmi illetve anyagi 

szegénységről beszélhetünk. A II. világháború után Magyarországon a szegény kifejezést nem 

használták, hanem a többszörösen hátrányos helyzetről, illetve deprivációról beszéltek. A 

szegénységnek nincs teljesen elfogadott, örökérvényű definíciója. 

Veszélyeztetett csoportok: 

◼ Fiatalok 

◼ Lakásnélküliek 

◼ Munkanélküliek 

◼ Egyszemélyes vállalkozók 

◼ Mezőgazdaságban dolgozók 

◼ Egyszülős családok 

◼ Utcagyerekek 
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◼ Romák 

Szegénység típusai: 

◼ Demográfiai szegénység (Az egyén élete során többször is szegénnyé válhat, illetve 

kiemelkedhet belőle.) 

◼ Etnikai szegénység 

◼ Hagyományos/régi szegénység (a modern osztálytársadalomban megjelenő 

szegénység; régi szegénység generálása: alacsonyabb iskolai végzettség, a 

szakképzetlen ipari munka, vagy a mezőgazdaságban való foglalkoztatottság az 

átlagosnál alacsonyabb jövedelmet biztosított) 

◼ Új szegénység (pl.: munkanélküliek, rokkantnyugdíjasok, özvegyi nyugdíjasok, 

háztartásbeliek, tehát mindazokat, akiknek nincs rendszeres keresetet biztosító 

munkahelyük) 

A szegénység állapota társadalmi tény, melynek két oka lehet: 

◼ külső: pl.: társadalmi struktúra változásai, természeti csapás, háború 

◼ belső: személyes, egyéni 

A szegénység nem csak rossz életkörülményeket foglal magába, hanem egy sajátos, a 

szegényekre jellemző kultúrát is.  A szegények más kulturális mintával rendelkeznek, és nem 

tudnak megfelelően reagálni a környezeti kihívásokra. A szegénység kultúrája sok esetben 

akadály a felfele való mobilitásban. 

A szegénység léte a társadalomban különböző feladatokat tölt be. Herbert J. Gans a 13 

különböző funkciót különböztet meg (The Poor Pay All, Social Policy, 1971): 

1. a szegények léte garantálja, valamilyen szinten a társadalom kikényszeríti, hogy a „nem 

szeretem munkát” is valaki elvégezze 

2. alacsony bérért dolgoznak, 

3. új munkahelyeket (pl.: szociális munkások, segélyszervezetek, rendőrök) teremt, amit 

jobban megfizetnek, s ez jövedelemforrást jelent a középosztály számára 

4. megvásárolnak olyan termékeket, amiket mások már használtak, vagy amiket mások már 

nem vásárolnak meg, ők jelentik a klientúrát a kevésbé sikeres orvosok, ügyvédek, tanárok 

számára. 

5. deviánsakként vannak elkönyvelve a társadalomban, s ezzel mintegy legitimálják a 

fennálló rendet 

6. ők jelentik a „kibúvót” a gazdagabbak számára az egyes szabadidős tevékenységeket 

(tiltott szórakozáshoz: drogfogyasztás, prostituáltak használata, stb.), mivel a 

közbeszédben a szegények, ahelyett hogy dolgoznának, mint a többség, inkább az 

élvezetekre koncentrálnak 

7. kulturális forrást is jelentenek a középosztály számára (pl.: a szegények köréből kikerülő 

zenei irányzatok - blues, hip-hop, stb.) 

8. garantálják a többiek számára a társadalmi státust 

9. vonatkoztatási csoportként is működnek, mivel hozzájuk lehet mérni a többség státusát 

10. segítik a közvetlenül felettük elhelyezkedők felfele való társadalmi mobilitását 

11. megerősítik a gazdagokban azt, hogy reggeltől-estig dolgozni 

12. mivel társadalmilag erőtlenek, általában ők azok, akik a társadalmi változások költségeit 

elviselik (pl.: ők mennek el háborúba, mert egyébként nem lenne, ahol dolgozni, stb.) 
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13. stabilizálják a politikai spektrumot, mivel politikailag passzívak, teret engednek a közép 

és felsőosztálynak 

14. a meritokratikus rendszerben ők azok, akikre rá lehet mondani, hogy deviánsak, és a 

szabad versenyben nem alkalmasak 

11.4. ÚJ TÁRSADALMI KISEBBSÉGEK 

A társadalom peremhelyzetére került, hátrányokkal rendelkező csoportok alkotják az új 

társadalmi kisebbségeket. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók: 

◼ Munkanélküliség 

◼ Hajléktalanság 

◼ Fogyatékossággal élők 

◼ Szexuális kisebbség 

◼ Nők 

◼ Életstílus kisebbség - droghasználók 

◼ Diszlexia, mint hátrányokat okozó tényező, stb. 

11.4.1. Munkanélküliek 

Az aktív lakosság két csoportra bontható a munkapiac szempontjából: foglalkoztatottakra és 

munkanélküliekre. Munkanélküliek az aktív népesség azon része, amelyik adott időszakban 

nem rendelkezik munkahellyel. 

Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkakínálat meghaladja a munkakeresletet. 

Egy nemzet munkanélküliségének szerkezete sokat elárul az ország gazdaságáról. A 

munkanélküliség okain túl, a makrogazdaság hatásai és kezelési módjai is eltérőek 

országonként. A hivatalos statisztikák a statisztikailag munkanélküli kategóriát használja. 

Statisztikailag munkanélküli az, aki a Munkaügyi Hivatal nyilvántartásában szerepel, ami 

egyben azt is jelenti, hogy munkanélküli segélyben részesül. A munkanélküli ellátásból 

kikerültek pedig segélyezésre jogosultakká válnak. Éppen ezért mutatnak a hivatalos 

statisztikák mindig szebb képet a valóságnál. 

 

A Közgazdaságtan az alábbi kategóriákba sorolja a munkanélkülieket: 

◼ Önkéntes munkanélküli: az a gazdaságilag aktív személy, aki adott reálbér mellett nem 

hajlandó munkát vállalni. Mutatója az adott reálbér mellett munkát kínálók és az aktív 

népesség különbsége. 

◼ Kényszerű munkanélküliség az, ha az adott reálbér mellett munkát kínálók nem találnak 

állást. Ez tovább bontható: 

◼ Konjunkturális munkanélküliség azért alakult ki, mert az ország termékei iránt nincs 

megfelelő kereslet a világpiacon 

◼ Strukturális munkanélküliség, ha a munkakereslet és a munkakínálat szerkezetében tér 

el egymástól. A makrogazdaság fejlődése során új nemzetgazdasági ágak, ágazatok 

jelennek meg, a régiek pedig eltűnnek. 
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Hazánkban a rendszerváltás, a nagyvállalati szféra és a régebbi piaci kapcsolatok összeomlása 

okozta a nagymérvű, mondhatni kezelhetetlen munkanélküliséget. Kevésbé érintették a nőket 

a tömeges elbocsátások, mivel azok inkább az iparágakra és a mezőgazdaságra voltak 

jellemzők, ám a nők közül eleve kevesebben dolgoztak. 

Az igazi problémát azok a tartósan munkanélküliek jelentik, akik a helyzet tartóssága miatt 

kiesnek a támogatási rendszerből és közülük sokan nagycsaládos emberek. 

Munkanélküliségük oka, az alacsony szakképzettségűk, vagy abszolút képzetlenségük. 

Ha valaki elveszíti munkáját és azt tartósan nem kapja vissza, akkor élete átalakul. Csökken 

önbecsülése, kitaszítottnak érzi magát. Ezek a lelkiállapotok idővel kihatnak az egyén 

közvetlen családjára, környezetére is. Ezek a problémák bomlasztóan hatnak a családra is. A 

korábban még jól működő családokban is nagy eséllyel alakulnak ki állandósuló viták a pénz 

hiánya, vagy a nem megfelelő problémamegoldás miatt (pl.: alkoholhoz, drogokhoz 

menekülés). Mindez egyértelmű rombolást idéz elő mind a személyiségében, mind a 

környezethet való alkalmazkodásban. Az ilyen családokban így nem csak a szellemi fejlődés 

szenved hiányt, de lelki sérülések is keletkezhetnek. 

11.4.2. Hajléktalanság 

Magyarországon a rendszerváltás következtében növekedett meg rohamosan a hajléktalanok 

száma. Ennek oka, hogy az ipari termelés hanyatlásakor megszűntek a munkásszállók, ezáltal 

a vidékről évtizedekig a fővárosba menekülő és dolgozó emberek súlyos egzisztenciális 

problémával kerültek szembe. Az alacsony jövedelmű segédmunkások közül, akik tehették 

albérletbe költöztek, akinek erre nem volt lehetősége vagy visszament vidékre, vagy az utcára 

került. A rendszerváltást követően a lakásépítések is leálltak, így az építőiparban dolgozó 

segédmunkások tömege munka nélkül maradt. A válások miatt lakás nélkül maradók száma is 

igen magas volt. A magyar jog szerint a házastársak közös vagyonaként szereplőlakás annak a 

félnek a tulajdonában marad, akinél a gyermeket elhelyezik. Így a másik félnek mennie kell, aki 

egy darabig albérletbe költözik, azonban a magas tartásdíj fizetése miatt előbb-utóbb 

eladósodik, nem tudja fizetni az albérleti díjat, nincstelenné válik. 

A strukturális okok mellett Snow és Anderson (1993) a tényleges hajléktalanság kiváltó 

okaiként a következő összefüggéseket veszi figyelembe: 

◼ Voluntarizmus. Sokan a hajléktalanságot életstílusnak tekintik, amit az egyének 

szabadon választanak maguknak. Éppen ezért a hajléktalanok is felelősek azért a 

helyzetért, amibe kerültek. 

◼ Fogyatékosságok és patológiák. A hajléktalanok olyan egyének, akik „funkcionálisan” 

fogyatékosok. Korábban a hajléktalanokat elégtelenül szocializált egyéneknek 

tekintették, Ma már az elmebetegségre, kábítószer-függőségre, alkoholizmusra, 

bűnelkövetésre, stb. kerül a hangsúly. 

◼ A családi támogatás hiánya. 

◼ Balszerencse - mint kezdeti vagy végső lökés. 
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11.4.3. Droghasználók, mint életstílus kisebbség 

A rendszerváltás óta hazánkban is jelentős problémává váltak mind a kábítószer-fogyasztás, 

mind pedig a kábítószerekkel kapcsolatos egyéb visszaélések. Szűkebb, s tágabb 

környezetünkben egyre gyakrabban találkozhatunk a drog okozta problémákkal, és gyakorta 

értetlenül állunk a helyzettel szemben, mert nem tudunk egyértelmű választ találni a 

fogyasztás okára. Ezen túl széles körben ismeretlenek a különböző drogok fajtái, és hatásai is. 

A kábítószer-fogyasztás problémaköre multidiszciplináris ismereteket igényel, mind a 

megismerés, mind pedig a hatékony prevenció tekintetében. 

A 90-es évek óta végbe ment társadalmi – gazdasági változások átrendezték az emberek életét. 

A modernizáció gyökeres változásokat eredményezett az emberek értékrendszerében, 

életmódjában, napjainkra egyre tisztábban körvonalazódnak a folyamat pozitív és negatív 

hatásai egyaránt. A felgyorsult életritmus, valamint az átalakult normarendszer és világkép 

folyamatos alkalmazkodást kíván, mely stresszel jár. Mindezek hatására gyakoribbá váltak – 

válnak az adaptációs problémák, deviáns megnyilvánulások. A modern társadalom jellemzője, 

hogy multikulturális, ahol sokféle érték - és gondolkodási rendszer egyszerre fordul elő, 

melyek esetenként ütköznek, valamint interperszonális konfliktusok jelentkeznek, melyek 

szintén stressz keletkezését idézik elő. 

A kábítószer-fogyasztás napjaink modern társadalmában devianciának minősül. A többségi 

társadalom által negatívan megítélt, jogilag szankcionált, destruktív, önpusztító 

magatartásforma. 

A drogok illegális használata és az ezzel összefüggésben fellépő egyéni és társadalmi károk 

mára komoly problémává váltak. Folyamatosan emelkedik a kábítószereket kipróbálók, a 

drogfogyasztók, a drogfüggők, a droghasználattal összefüggésben fertőző betegségeket 

hordozók száma, de nő a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények aránya is, illetve a 

szervezett bűnözés aktivitása, és megjelent a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe 

hozható pénzmosás bűncselekményi köre is. 

A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére is. 

Fenyegetik a használót és hozzátartozóit egyaránt. 

A kábítószer-probléma sosem elszigetelt jelenség.  Ok és következmény egyszerre. Összefügg 

egyéni és közösségi, lelki és szociális problémákkal. A kábítószer pusztítja az egyéni akaratot, 

a családok egységét, a közösségi kohéziót és a társadalmi biztonságot egyaránt. Ellene csak 

világos, eltökélt és megalapozott együttműködéssel lehet eredményt elérni. 

Ahhoz, hogy egy társadalom képes legyen kezelni a kábítószerek használatával és 

terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és veszélyeket, 

szükséges, hogy érzékennyé váljon a kábítószerkérdés hatékony kezelése iránt. Fontos még, 

hogy a helyi közösségek növeljék a problémamegoldó készségüket a kábítószer probléma 

visszaszorításában, és képesek legyenek az együttműködésre. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

a megelőzésre, és segíteni kell a már drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő 

egyéneket, és azok családját. Végül, de nem utolsó sorban, csökkenteni kell a drogokhoz való 

hozzáférés lehetőségét. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ismeretanyag átadása során arra törekedtünk, hogy a szociológiai és szociálpolitikai 

alapismeretekkel rendelkező hallgatók részletesebben megismerkedjenek a kisebbségekhez 

tartozó csoportok helyzetével társadalmunkban. Cél, a nemzeti és etnikai kisebbség körébe 

tartozó kisebbségek életének, életmódjának, társadalomtörténeti aspektusainak, közösségi 

hálójának, valamint az idők folyamán élethelyzetükben bekövetkezett, politikai és szociális 

döntéseik eredményeképpen létrejött változások bemutatása volt. A tananyag kitért azoknak 

a kisebbségeknek és hátrányos helyzetű csoportoknak a bemutatására is, amelyekkel a 21. 

században találkozunk, különös tekintettel arra, hogy problémáikat és helyzetüket 

megpróbáljuk megérteni, társadalmi szinten segíteni, szakpolitikai területen elfogadottá tenni. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mely tényezők befolyásolhatják a kisebbség és többség viszonyát? 

2. Mit nevezünk asszimilációnak? 

3. Ismertesse a Nek tv.-t. 

4. Szegénység típusai és jellemzői. 

5. Sorolja fel a szegénység társadalmi funkcióit, melyet Herbert J. Gans határozott meg. 

6. Melyek a munkanélküliség kategóriai közgazdaságtani szempontból? 
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III. RÉSZ 

Ellátásszervezés, 

működtetés 
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12. EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

12.1. GAZDASÁGI – POLITIKAI KÖRNYEZET 

A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás méltányos életkörülmények, szociális jóllét 

állapot elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti 

feltételek megőrzését jelenti, amely hatással van a gazdasági és politikai környezetre . A 

társadalomban végbemenő demográfiai változások hatással vannak a jelenlegi és jövőbeli 

munkaerőre .A munkaerő kínálatot – keresletet több tényező is befolyásolhatja , igy az adott 

társadalom gazdasági, politikai helyzete. Fontos tényezőként kell figyelembe venni, hogy a 

társadalomban a szociális szolgáltatások teljesítése milyen társadalompolitikai, 

gazdaságpolitikai tényezők befolyásolják.   A munkát keresők képzettsége szintje a következő 

befolyásoló tényező , amennyiben nincs és nem képződik olyan végzettségű szakember, akkor 

az adott szervezet működőképessége kerülhet veszélybe. Az ország gazdasági 

teljesítőképessége befolyással bír az állami támogatások nagyságrendjére, hangsúlyos 

szerepet adva a szolgáltatást igénybe vevő személy öngondoskodási szerepére – valamint az őt 

támogató családi felelősségvállalásra, anyagi támogatásra. 

12.2. EMBERI ERŐFORRÁS JELLEMZŐI 

Tervezés – megalapozás 

A McKinsey-féle  „7S modell", amely a szervezet hatékonyságát befolyásoló elemeket mutatja 

be, a következő tényezők alapján: 

◼ Stratégia, Struktúra, Rendszer  = „kemény tényezők” 

◼ Képességek , alkalmazottak, stílus, közös érték = „ puha tényezők” 

Minden „puha tényező” alakítása és a „kemény tényezők neme jelentéktelen része is az emberi 

erőforrás menedzsment hatáskörébe esik, ezért a humán menedzser is kulcstényezője a 

stratégiai teamnek. 

A szervezet feltérképezése elsődleges feladat, ahhoz, hogy a későbbiekben egy megalapozott 

személyi feltételekkel – gazdasági, strukturális háttérrel működő szervezetről lehessen 

beszélni.  A szolgáltatás végzéséhez egy szakmai programot kell készíteni, melyben figyelembe 
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vétel kerül, hogy mi az alapfeladat és mi a kiegészítő feladat. Ehhez milyen képesítésű 

szakemberekre van szükség. Fel kell mérni, hogy az adott szervezet hol helyezkedik el földrajzi 

szempontból, s milyen munkaerő kínálat állhat rendelkezésre. A tervezéskor fontos 

tényezőként jelenik meg az idő faktor, s az alábbi kérdésekre kapjon választ a szervezet 

szakmai vezetője: 

◼ mit kívánok létrehozni, milyen célból? – a cél eléréséhez rendelkezem-e megfelelő 

szakmai kompetenciákkal 

◼ hogyan kívánom működtetni, anyagi és jogszabályi források 

◼ mennyi idő áll rendelkezésre a szervezet kialakítására 

◼ a szervezet milyen időtartamban működik (közép, hosszútáv) 

◼ milyen képesítésű munkavállalókra van szükség? 

◼ munkavállalók kiválasztása, toborzás, felkészítés 

◼ akadályozó tényezők figyelembevétele 

 

A már működő szervezetnél az alábbi belső és külső információkra van szükség: (Gősi 2009.) 

Belső információk: 

◼ alkalmazásban állókról információ, létszámmutatók, munkaerő kihasználtság 

◼ munkaszerződés, munkaügyi szabályzat, közalkalmazotti vagy kollektív szerződés 

◼ munkaköri leírás, kompetenciák, 

◼ bérjegyzékek vizsgálata, besorolások, 

◼ emberi erőforrás gazdálkodás jelenlegi színvonala, elemzése, 

 

Külső információk: 

◼ ágazati elképzelések, 

◼ nemzetgazdasági, foglalkoztatáspolitikai elképzelések, 

◼ ágazati minisztériumi információk 

◼ munkaügyi központ információi 

◼ KSH adatok területi, országos 

◼ helyi önkormányzati, egyházi, civil fejlesztési tervei 

◼ Munka törvénykönyve, Törvény a Közalkalmazottak Jogállásáról 

Munkakör elemzése, kompetencia menedzsment 

Az adott szolgáltató a tevékenységi körének meghatározását követően kialakítja a szervezeti 

struktúrát, ahol megnevezi a munkaköröket. A munkakörben milyen feladatot kell ellátni, 

ehhez milyen képesítés elengedhetetlen, mely munkakörök azok ahol elfogadott egy más 

jellegű képesítés. Lehet-e kapcsolt munkakört alkalmazni, hogyan lehet hatékonyan 

működtetni a szervezetet, hogy megfelelő minőségű munkát végezzen a munkavállaló. 

Kiindulási pont: az aktuális jogszabályi keret, annak alkalmazhatósága, feladatmutató, 

létszámkeret. Meghatározza az irányító, hogyan épülnek egymásra illetve hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz a munkakörök, hol van/lesz átjárhatóság. A munkakörök 

meghatározásánál tiszta, világos kompetenciaszintek meghatározása. A munkakör 

elemzésénél fel kell készülni a különböző munkakörök helyettesíthetőségére is, munkaerő 

piaci kínálatra. 
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A humánpolitika csak akkor töltheti be a szerepét, ha mindenki aki résztvevője a szervezetnek 

ismeri azt, annak működési elveit. Fontos a következetes magatartás, amely fegyelmező 

erőként is hat. Segít megérteni a szervezete és azon belül a saját helyzetét is a munkavállalónak. 

A munkaköröknél elválasztásra kerül a munkaköri szint, a középvezetői szint és a felsőbb 

vezetői szint, figyelembe véve a szakmai ismeretet, emberi alkalmasság, személyes képesség 

szintjét. 

Jelenlegi szervezeti kondíciók kvantitatív-kvalitatív célok 

Az emberi erőforrás jelenlegi kondíciójának felmérése, milyen jellemzőkkel rendelkezik a 

szervezet (életkorok, képesítések, nemek,) milyen belső és külső befolyásolási tényezők 

vannak, milyenek várhatóak a közeli és távoli jövőben. 

A szervezet jelenlegi állapotának elemzése kvantitatív - emberi erőforrások alapján – betöltött 

álláshely, üres álláshely, tartósan üres álláshely, ideiglenesen üres álláshely, fluktuáció. 

Képzésben résztvevők köre – szakmai képzések, kiegészítő képzések, támogatott képzések 

továbbképzések (távollét időtartam). 

A jelenlegi kondíciók felmérését követően 1-3 év majd 3-5 év vonatkozásában készül egy 

kvantitatív – kvalitatív felmérést, tervezés, célok megfogalmazása. Az elsődleges szempontok 

között szerepel a megfelelő létszámú munkaerő álljon rendelkezésre a megfelelő minőségű 

munka végzésére. Ehhez készülnek számítások, elemzések – humánpolitikai szakember 

bevonásával. 

Hatékonyság, szervezetfejlesztés, kedvezmények, munkaerő megtartó programok jelentősége 

a szervezet kitűzött céljainak elérésében. 

Létszámmutatók, munkaerő kihasználtság és fluktuáció kérdéskör tisztázása, majd ennek az 

elemzésnek elkészültét követően a szervezetvezető menedzsmentje véleményezi, elfogadja 

azt. 

12.3. JÖVŐRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK 

A szolgáltató célkitűzése között szerepel a megfelelő létszámú, szakmai összetételű és 

megfelelő munkakörök biztosítása. A szervezet működésénél figyelembe kell venni a szakmai 

munkának a jelenét, jövőjét – kormányzati stratégiát. 

Ehhez a célhoz szükséges a hagyományos és modern szemléletű stratégia, annak minden 

lépésének megismerés, alkalmazása. (Kun 2013.) 

Hagyományos személyzeti tevékenység jellemzői: 

◼ rövid távú szemlélet 

◼ rutin 

◼ stabil környezet 

Ebben az esetben történik egy-három év vonatkozásában a munkakörre a megfelelő ember 

kiválasztása, rutinszerűen, kihasználva a munkavállaló lojalitását a szervezethez, valamint a 

szervezet földrajzi – munkaerő mozgási adottságait. Ebből kiindulva mozdul el a szervezet a 
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modern szemléletű humánerőforrás gazdálkodás felé, amikor is már ilyen szemléletű HR-s 

munkatársat alkalmaz a szervezeten belüli hatékony és minőségi munkavállalás teljesítésének 

eléréséhez. 

 

Modern szemléletű stratégia: 

A stratégia a szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja, amely a 

versenytársakkal szembeni előny létrehozására vagy megőrzésére szolgál. 

Célja, hogy a szervezethez igazodva mindenkor a lehető leggazdaságosabb módon 

csoportosítsa, illetve a fogyasztó igényeit szem előtt tartva teljesítse a szervezet 

tulajdonosainak elvárását (HR portál 2018. ) 

Integrált stratégia, - középtávú szemlélet – benne megjelölve a rövid távú cél - személyzeti terv 

és üzleti terv készül 

Elkészül egy rövid távú egy év vonatkozású terv, melyre építve már a három – öt év célkitűzése 

szerepel. Ebben a formában a jól képzett munkaerő, speciális képességű és vezetői 

ismeretekkel rendelkező munkatárs alkalmazása a cél. 

Mindkét formában nélkülözhetetlen a kockázatelemzés és stratégiaformálás, akcióterv 

készítése. A küldetésnél meg kell fogalmazni: 

◼ Cél, érték 

◼ SWOT elemzés – előnyök, hátrányok, lehetőségek, veszélyek 

◼ Stratégiai kiválasztás – 

◼ Költségelemzés, technikai kiegészítések 

◼ Stratégia megvalósítás, 

◼ Értékelés és hatás vizsgálat, visszacsatolás 

◼ Munkavállalói elégedettség 

12.4. SZEMÉLYÜGYI TEVÉKENYSÉG TÖRTÉNTE - HAGYOMÁNYOS 

SZEMÉLYZETI VEZETÉS 

Az 1945.utáni személyügyi tevékenység alakulása, változása jelentősebb lépései (Lévai-Banner 

2008.) 

◼ 1950-e években a párt káderpolitikai tevékenységének érvényesülése jelentős, 

vezetőkkel szembeni alapkövetelmény a „politikai megbízhatóság” 

◼ 1956. a közvetlen pártpolitikai irányítás megszűnése, rövid időre 

◼ 1968. megjelent a szakszerűség, vezetői rátermettig vizsgálata 

◼ 1974. állami személyzeti munka telterjedése, önálló feladatkörökkel 

◼ 1980-as évek a személyzeti munka megújítása – a közvetlen vezetői feladatok, 

követelmények változása, korszerű személyügyi képzések az alkalmassá tételre, a 

személyügyi feladat kiterjedt a munkaerővel való foglalkozása is, annak folyamatára 
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◼ 1988. a rendszerváltás állapota: részben indokolt, részben indokolatlan személyzetis 

szakemberek lecserélése, hiányzó humán stratégia, a szociális tevékenység a 

személyzeti, munkaügyi tevékenység kettéválasztása 

◼ 2000. a hagyományos és modern személyzeti vezetés egymás melletti ténykedése 

◼ 2002-2004. a modern humánpolitika elterjedése, letisztult feladatkörök, stratégiák, 

előtérbe került a szakmai tudás, képesség, hitelesség, elkötelezettség és a minőség. 

A történetiség végig tekintése után néhány fontosabb lépés a hagyományos személyügyi 

tevékenységekről. A fogalmát tekintve egy összefoglalása adott szervezet azon 

tevékenységének, amely magába foglalja a munkaerő felvételt, alkalmazást, elbocsátást, 

lojalitást adott szervezethez. 

Egyrészt: a tervezés, elemzés, értékelés, toborzás kiválasztás hangsúlyos feladatként szerepel 

a személyzeti munkában, ahhoz, hogy adott szervezet működni tudjon. 

Másrészt: hangsúlyos szerep jut a beilleszkedés elősegítésében a munkavállalók részére, 

alkalmanként a családi kapcsolatok „bevonása” a rendszerbe, tudatos építkezés. 

Információkat gyűjtés ellenőrzés, szoros kapcsolatban állt a személyzeti vezető a szervezeten 

belül az első számú vezetővel, tőle kapta az instrukciókat. A bérek és azzal kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátása, a kinevezés, átsorolás, szabadság nyilvántartás, 

jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások, munkaviszony megszűnés  és egyéb 

javadalmazások, azok nyilvántartása. 

A hagyományos személyzeti munka: a munkaidő elszámolás, szabadságok nyilvántartása, 

szakszervezeti üdülések nyilvántartása, táppénzes állomány és egyéb személyügyi-bérügyi 

gazdálkodás kérdése. Kapcsolattartás szervezeten belül – munkahelyi vezető, munkavállaló, 

szakszervezet. Kapcsolat a szervezeten kívül – Munkaügyi Hivatal, szakiskolák 

12.5. MODERN HR-ES TEVÉKENYSÉG 

A személyzeti munka történi áttekintésében látható volt, a 2000-es évek kezdetétől történt egy 

professzionális megjelenése a humánpolitikai tevékenységnek. 

A hazai szakemberképzés felsőfokú szakirányú képzésekkel, majd főiskolai, egyetemi szintű 

képzésekkel vált teljessé - alkalmassá téve a humánpolitikai szakembereket egy adott 

szervezettben az emberi erőforrással történő gazdálkodásra. 

Indokolt volt az átalakulás, hiszen az ezredfordulón átalakult a munkaerőpiac, beléptek a 

fiatalok – új szemlélet, új ismeret, modern technika és az igény a felsőbb vezetés részéről, hogy 

a korábbi bérgazdálkodást felváltsa a létszámgazdálkodás. A humánpolitikai előadók, humán 

menedzser - nagyobb szervezetben csoportok jelentek meg, akik, mint szolgáltatói elem voltak 

jelen a szervezetben. Ez szemléletváltással járt, mely a munkavállalók esetében jelentett 

nagyobb nehézséget, alkalmazkodást főleg az idősödő korosztályban. Megváltozott a 

munkában töltött idő mennyisége, minősége, beléptek az új fogalmak, mint rugalmas 

munkaidő, távmunka, fokozatosan megnőtt a nyugdíjazási életkor és letöltött munkaviszony 

nagysága. A gyorsuló világban a humánpolitikának meg kellett felelni a kihívásokra, 

elvárásokra, a szakmaiságra, minőségre, hatékonyságra. 
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Az első lépések között szerepelt a szervezet emberi erőforrásának feltérképezése, 

munkakörelemzések, szakképzettségek, kompetenciák, megfelelő ember a megfelelő helyen 

történő alkalmazása. Fontos tényezőként jelent meg a társadalmi környezet a változó 

jogszabályi háttér és azok gyors változása, belső munkaerő mozgások és képzések áttekintése, 

újszerű képzések indítása, felkészítés a képzésekben való részvételre. 

Gyors és hatékony munkavégzés az állás helyekkel történő tervezés és rugalmasság kérdése, 

úgymint (Kun András 2013.) 

◼ női munkavállalók létszámának életkor szerinti felmérése (Gyes, Gyed, nők +40) 

◼ prémium évek program 

◼ fiatal pályakezdők 

◼ veszélyeztetett munkakörök 

◼ képzési stratégia, belső továbbképzések 

◼ munkaerőmozgás ágazaton belül-kívül 

◼ munkavállalói elkötelezettség 

◼ szakmai szervezetekkel, képzőkkel kapcsolattartás 

◼ kapcsolattartás a munkavállalókkal 

◼ kiégés elkerülése, felmérés, kutatás 

◼ ösztönzési rendszer, bérek, kedvezmények 

◼ kontroling és a mutatószámok értékelése 

◼ valamint magának a HR-s szakembernek az önképzése 

A modern HR-es tevékenység nem más, mint az emberi erőforrás fejlesztése, alkalmassá tétele 

adott munkakör ellátásra, magatartástudományi, szervezetfejlesztési és vezetési ismeretek 

teljes összekapcsolódása. 

12.6. LÉTSZÁM MUTATÓK – HATÉKONYSÁG 

1. Álláspályázatok – toborzás 

Általános és konkrét tájékoztatás a szervezetről, - munka felosztásról, munkakörökről.(Juhász 

- Matiscsákné 2013.) 

◼ a munkaköri tevékenység által igényelt elvárások 

◼ feltételrendszer ismerete (időtartam, próbaidő,) 

◼ esélyegyenlőség, 

◼ teljesítményértékelés, javadalmazás 

◼ munkahelyi képzések, előmeneteli rendszer 

 

Több tényezős tevékenység az alábbi szempontok figyelembevételével 

◼ legyen üres álláshely (vagy új szervezetlétrehozás) 

◼ belső vagy külső potenciális munkavállaló megnyerése 

◼ megfelelő képesítéssel rendelkező konkrét álláshelyre 
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Belső toborzás 

A toborzás belső forrásból: 

Előnyei: - olcsóbb és gyorsabb - ismert az adott személy – alacsonyabb a kockázati tényező – 

ösztönző lehet a többi munkavállaló előtt (előmeneteli rendszer ismeret – jól tervezhető a 

bérszint 

Hátrányok: - szűkebb a választási lehetőség, - elfogultsági tényező károkat okozhat – magasabb 

lehet a továbbképzési költség – kialakulhat belső összefonódás – belső hirdetések, személyes 

megszólítások 

A belső toborzás eszközei: 

◼ átszervezés 

◼ szervezeten belüli pályáztatás 

◼ belső hirdetés 

◼ életpálya modellalkalmazás 

Külső toborzás 

Előnyei: szűkebb a választás lehetőség, vagylagosság – lehet azonnali állásbetöltés – új belépő 

új szemlélet, új ismeretet, módszert hozhat – szemléletváltás – szemléletformálás 

Hátrányai:- nagyobb a rizikó, mivel nem ismert a személy, aki pályázik – dolgozók motiváltsága 

csökkenhet (előmeneteli rendszer megbomlik) – beilleszkedés nehézséget okozhat (fejvadász 

cégek ismeretének hiányai) 

Külső toborzás eszközei: 

◼ szakmai közlöny, folyóirat, magán munkaerőcégek hirdetése - igénybevétel 

◼ internet, honlap (közigállás.hu) 

◼ állásbörze, (országos, regionális, helyi) 

◼ újság hirdetés (országos, regionális, helyi) 

 

Álláspályázat – felvételi eljárás – meghallgatás 

◼ személyes megbeszélés, bizottsági meghallgatás 

◼ tesztkitöltés, személyes motiváció 

◼ képességek, készségek, alkalmasság megvizsgálása 

◼ szükséges egészségi alkalmasság 

◼ elvárások a betölteni munkakörről a jelentkező által 

◼ döntés – felvétel 

 

Felvétel, létszámleépítés – elbocsátás 

Az emberi erőforrás gazdálkodás jelen fejezetében a munkavállalói felvétel, létszámleépítés és 

elbocsátás témakörrel ismerkedhetnek meg. 

A cél: a szolgáltatási minőségi kiszolgálásra az igénybevevők részére – problémák megoldása, 

megfelelő humánerőforrással történő szolgáltatásnyújtás. 

Az emberi erőforrás stratégiánál az alapstratégia meghatározása: 
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◼ munkaerő felvétel, szükségszerű bővítés 

◼ emberi erőforrás fejlesztés 

◼ felvételi eljárásrend kialakítása – megfelelő képességű munkaerő alkalmazása 

 

2. Munkaügyi szabályok ismerete, alkalmazása 

◼ HR-s (személyügyi szervező) felkészültsége 

◼ Szolgáltató szervezet munkaerő igénye a szolgáltatás nyújtásához 

 

3. Felvételi eljárásrend kialakítása 

◼ megfelelő tudás, ismeret vizsgálata (módszer kiválasztása strukturált interjú, teszt) 

◼ készség és motiváció vizsgálat 

◼ elhivatottság – alkalmasság 

◼ feladatismeret – elvárás a munkavállalóval szemben 

 

4. Munkakör betöltése 

◼ megfelelés az alkalmazási feltételeknek (pályázatban leírtaknak) 

◼ szerződéskötés – dokumentációs háttér – adatvédelem, törvényesség 

◼ etikai elvek – gyakorlati érvényesülése 

◼ kötelezettségek a munkavállaló számára 

 

5. Szervezet és kultúrafejlesztés 

◼ betanítás, alkalmazás és beillesztés 

◼ képessé tétel a feladatra 

◼ konfliktuskezelés hatékonysága 

◼ dolgozói elégedettség vizsgálat /megfeleltetés 

◼ belső szabályzók ismerete, alkalmazása 

 

Létszámleépítés – elbocsátás 

Az adott szolgáltató szervezet átvilágítását követően a vezetői menedzsment döntése a 

hatékony működés, szolgáltatás eléréséhez - a szervezeti struktúra megválasztására, annak 

minőségi működésére. Ehhez az alábbi humán erőforrás gazdálkodási lépeseket követi: 

◼ munkaerő felvétel / befagyasztása 

◼ természetes fogyás elemzése 

◼ önkéntes távozás elősegítése 

◼ létszámleépítés (jogi, gazdasági alapú) 

◼ elbocsátás (etikai probléma) 

 

Létszám felesleg meghatározása: amely jogszabályi alapú adott szolgáltatást hány fővel és 

milyen képesítésű munkavállalóval kíván betölteni – ezen felül lévő munkavállaló többletként 

jelenik meg. A menedzsment Létszám Leépítési Tervet készít, amely meghatározza a 
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kiválasztás elvét a létszámleépítés alanyainak kijelölése – felkészítése a munkahely 

megszűnésére. Az adott szervezeten belül célszerű a nyugdíjazási terv felülvizsgálata, 

alkalmazhatósága. 

 

12.7. MUNKAIDŐ – RUGALMAS MUNKAIDŐ – ÖSZTÖNZÉS 

A munkaidő a munkavégzésre előirt IDŐ – annak kezdetétől befejezéséig tartó időtartam. Ebbe 

bele kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő időt és befejező tevékenység. 

Jelenleg a teljes munkaidő mértéke – napi nyolc óra, heti 40 óra. Ez a munkaviszonyra 

vonatkozó szabály – vagy a felek megállapodnak (munkáltató – munkavállaló) más jellegű 

munkaidőben. A munkaidő meghatározásánál tekintettel kell lenni a Kollektív Szerződés és 

vagy a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltakra is. A munkavállaló felvételkor a 

szolgáltatónak kötelessége a munkaidő, beosztás szerinti munkanap, heti pihenő nap, 

munkaidő keret, munkaközi szünet, vasárnapi-ünnepnapi munkavégzés rendjéről a 

helyettesítések módjáról tájékoztatást adni. 

A munkafelvételkor kerül sor a részmunkaidő, rugalmas munkaidőfogalmak tartalmának 

megismerésére, amely a szokástól eltéri napi munkaidőt és feladatteljesítést jelent. 

A részmunkaidő a napi teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőt jelent, melyet a felek egymás 

közötti írásos megállapodásban rögzítenek. Az általános munkarendben foglalkoztatottak 

esetén a munkáltató szabályozhatja a kötött és kötetlen és rugalmas munkarendet, - ezzel 

kedvezőbb feltételeket teremtve a munkavállalók számára (Gyes, otthoni munka, távmunka) 

Ösztönzés, bérezés – kedvezmények 

A munkavégzésért a munkáltató bért fizet. A bér legyen versenyképes és összhangban a 

teljesítménnyel, a végzett munkával. Jelenleg a hazai viszonyokat tekintve igen változatos és 

eltérő a bérek nagysága – a közszférában meghatározott szabályrendszerek vannak, melyek 

időközönként felülvizsgálatra kerülnek. 

Amennyiben a bérek összehasonlítására kerül sor mindig alapként kerül figyelembevételre - 

adott munkakör - felelősségi szint - szolgáltatói funkció, nagyság ,- azonos szektor, földrajzi 

helyzet – hogyan mutatkoznak meg mindezen a munkaerő piacon és a versenyszféra között. 

(Gősi Zsuzsanna: Mérlegen az ember – az emberi erőforrás értéke – 2009. doktori értekezés) 

Ösztönzőnek tekinti a munkaügyi politika 

◼ az alapbért - változó bért 

◼ bérpótlékot, pénzbeli és természetbeni juttatásokat 

◼ cafetéria rendszert és egyéb juttatásokat. 

◼ Ösztönzési rendszer típusai: (Gősi Zsuzsanna) 

◼ hagyományos bérrendszer 

◼ teljesítmény alapú ösztönző bérezés 

◼ kompetencia alapú bérezés 
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◼ juttatások 

Az ösztönzőként alkalmazott kedvezmények, juttatások hatása a munkavállalókra pozitív, 

amely motiválja a munkavállalót, de mindenképpen mindenkor egyeztetést igényel. Az 

ösztönző rendszereket célszerű évenként kontrollálni, hiszen előfordul,  hogy nem hozza a 

kívánt hatást. Egymás utáni években sablonossá, elfogadottá válhat, ezért már nincs meg a 

motivációs hatása, teljesen természetessé válhat, és már nem hozza a magas szintű, minőségi 

munkát. 

A juttatási rendszert feleljen meg a dolgozó igényeinek, kövesse a pénzbeli ösztönzés értékét, 

költséghatékony és adókímélő legyen. 

A juttatási rendszert kidolgozása, meghatározni a fajtákat, mértéket és arányát, legyen 

választási lehetősége a munkavállalónak. A hazai munkavállalói körben a kedvelt Cafetéria 

juttatások: utalvány, bérlet, költségtérítés 

◼ egyéni célú képzés, biztosítások, 

◼ sporttal, kultúrával kapcsolatos juttatás 

 

Képzés: 

amely a munkaerő gazdálkodás jelentős eszköze, amely minden esetben mérlegelés kérdése, 

hogy a  jól képzett munkavállaló vagy a belső munkavállaló képzése a gazdaságosabb, 

gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb.  Figyelembe véve a képzési palettát, lehetőséget és a 

földrajzi helyet – képzésre való beiskolázás esetén a munkáltató Tanulmányi Szerződésben 

rögzítheti az elvárásait és önmaga kötelezettségeit, amennyiben költségtérítéses képzésekről 

van szó, akkor annak mértékét, gyakoriságát. 

12.8. KONTROLING 

A kontroling egy szervezet vezetési alrendszere, amely figyelemmel kíséri a szolgáltatás 

koordinációs feladatait, elsősorban a költséghatékonyság – eredményesség szempontjából. 

Másrészt az emberi erőforrás gazdálkodás szempontjából. Fontos leszögezni, hogy ez nem egy 

ellenőrzési funkció, hanem irányítás, szabályozás vezetői eszköze.(Dr. Maczkó Kálmán: 

Kontroling a gyakorlatban – digitális tankönyvtár 2013.) 

A munka szervezet átvilágítását (új létrehozását) követően a cél előre tekintő legyen, jövő 

orientált, sikeresség felé mutató. A vezető vagy vezetői testület változtatni kíván – 

intézkedéseket indukál és az elért eredményeket (rövid, középtáv) értékeli. A külső környezet, 

jogszabályi határidők motiválják a vezetést. A tényeket regisztrálja, megismeri a szervezet 

működését más nézőpontból, más szemszögből – csak az érték adatokat használja az 

elemzések során. Komoly buktatói lehetnek, ha csak és kizárólagosan az első számú vezető 

foglalkozik a kontrolling tevékenységgel. 

A szervezet nagyságától függően célszerű humán kontrolling alkalmazása, melynek az 

előfeltétele 

◼ megfelelő képességű és képesítésű szakember (külső vagy belső alkalmazással) 

◼ vezetői akarat vagy menedzsmentdöntés 
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◼ technikai, pénzügyi háttér (IT rendszer) 

A változtatási igényre – több megoldási alternatíva jelenlétére van szükség. A megvalósítás 

kereteinek meghatározása, projektszerű munkának kell lenni, figyelembe véve az előnyöket, 

hátrányokat. 

Az előnyök között található a hiteles információ, adat, adatelemzés, bérügyi adatok.  Vezetői 

kinyilatkozás a változtatás tényére. 

Hátrányok között található, amikor csak a vezetői akarat van meg és egy személyes döntés 

alapján szeretnék a változást, az eredményességet. 

Bevezetés és gyakorlati alkalmazás – irányok meghatározása, figyelembe véve a bevezetés 

buktatóit (működő szervezet – munkavállalók tájékoztatása) 

A humán kontroller képességei: 

◼ magas szakmai és készségszintű ember 

◼ ismerje a humánerőforrást, azok folyamatait (felvétel, toborzás, munkaszerződés, 

bérügyintézés, szerződés, szociális juttatások, informatikai háttér) 

◼ legyen magabiztos, stressz tűrő és képes az első számú vezetővel/kel tárgyalni, érvelni, 

vitázni, eredményt elérni 

12.9. SZERVEZETI STRUKTÚRA TERVE 

A szolgáltató elkészíti a szervezeti tervét, amely kulcsfontosságú a szervezeti struktúra 

összeállításában. Elsődleges, hogy a szolgáltató fenntartója, tulajdonosa és a szolgáltatásban 

munkát vállalók tisztában legyenek a személyi politika, szervezetpolitikai kérdésekkel. A 

szervezeti terv fontos eleme a szervezet működtetésének leírása – amely már a Szakmai 

programban megjelent – s a fenntartó által elfogadásra került – a hozzá kapcsolódó szervezeti 

ábrán feltüntetve. 

A szervezeti terv elemei: 

◼ munkaerő felvétel, annak módja 

◼ munkakör konkretizálás, 

◼ kompetenciahatárok  megjelölése, 

◼ munkavállalói képzések, 

◼ továbbképzések, 

◼ belső kommunikációs csatornák, 

◼ koordináció, 

◼ alá és mellérendelt munkakörök, 

◼ felelősségi kör, döntési kör, felelősség, 

◼ komplex értékelés 

A szervezeti tervben fontos tényező a demokratikus vezetési stílus hangsúlyozása, csakúgy, 

mint a munkavállalók fejlődési lehetősége, ösztönzési rendszerek bemutatása. 

A szervezeti tervben megjelennek, azok értékek, melyet a szociális szolgáltató alapértéknek, 

filozófiának tekint.  A szervezeti struktúra első megítélésben lehet bonyolult, hiszen a 
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szolgáltató intézmény lehet integrált, ahol több tevékenységi kör, több vezetési szint jelenik 

meg a struktúrában. Minden esetben a szervezet vizsgálatát három szinten érdemes vizsgálni: 

◼ környezet 

◼ munkavállalók 

◼ vezető/k 

Környezet: amely állandó kölcsönhatásban áll, amely lehet kedvező, támogató, és lehet 

ellenséges. 

Fontos a reaktív szervezet, amely a nehézséget, problémát elhárítja, megoldja. 

Lehet proaktív szervezet, amely a problémára felkészül, vagy megelőz. 

Munkavállalók (emberi erőforrás) akik a szolgáltatás tárgyai, akik vagy rosszul érzik magukat 

a munkahelyen. Elégedettek vagy sem, milyen a viszonyulás a munkáltatóhoz. 

Emberi erőforrás: 

◼ felelős vezető 

◼ középvezetők 

◼ munkavállalók 

◼ technikai személyzet 

◼ szakmai tanácsadók (pl. GDPR, Munkavédelem, Tűzvédelem kockázatelemző stb.) 

A szervezeti struktúrában a CÉL: az ésszerű munkamegosztás és hatékony működés. A 

hatékony működésnek a különböző szabályzatokkal lehet elősegíteni, támogatni. (Szőrös 

Krisztina - Kresalek Péter 2013.) 

12.10. MUNKAERŐ TERV 

Az emberi erőforrás gazdálkodás középpontjában a  szolgáltatások céljainak eléréséhez 

megfelelő számú és összetételű alkalmazottat kell biztosítani. A létszám vagy munkaerő 

tervezés az emberi erőforrás azon része, amely a  szolgáltatásokat megfelelő szakmai 

ismerettel, képesítéssel rendelkező munkavállalók tölthetik be. A munkaerő tervezés négy 

fázisa a következő: 

Munkaerőigény – kereslet 

objektív módszer : amely statisztikákat elemez , időtartomány határoz meg 

szubjektív módszer : szakértői becslés, Delphi módszer (anonim közvetítés alkalmazása a 

szakértői csoportban) 

Munkaerő kínálat 

Az előrejelzések figyelemmel kísérése: 

◼ belső kínálat meghatározása 

◼ külső kínálat figyelembevétele 
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Kínálatelemzési technika: 

1. un. személyzeti leltár, 

2. utódlási lehetőségek alternatíva, 

3. átmeneti valószínűség (Markov analízis) 

A kereslet – kínálat összevetése, elemzés akciók meghirdetése (pl. létszámstop, előnyugdíj, 

természetes apadás) 

Munkakörelemzés, értelmezés 

Adott munkakörben foglalkoztatni kívánt munkavállaló fő állásban történő alkalmazása, vagy 

részmunkaidős foglalkoztatással is érhető el eredmény, meg kell határozni a 

munkaszerződések határozott idejét, tartalmát, valamint lehetséges-e egyéb jogviszonyban 

alkalmazni munkaerőt. 

Ezen elemzések szakmai alapú és gazdaságossági számítással működnek, előnyök, hátrányok 

figyelembe vételével. Az alternatívákat a célok és kritériumok ismerétében értékelik és ajánlást 

fogalmaznak meg a vezető/k/ részére. 

Döntés 

A tervezés utolsó mozzanata a döntés, vagyis az optimálisnak tartott emberi erőforrás 

szempontjából a leghatékonyabb terv elfogadása. 

Mint minden tervnél időütem meghatározása kötelező – annak érdekében, hogy rövid vagy 

középtávú célkitűzést végzett a szervezet – lehetséges egy évre vagy három-öt évre munkaerő 

tervet készíteni. Fontos tényező a hatékonyság és minőség. 

12.11. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

A terv készítésekor az alábbi lépések követik egymást, ahhoz, hogy adott szervezet, szolgáltató 

megfelelő kommunikációval rendelkezzen. 

Célcsoport meghatározása 

Ebben a részben kerül bemutatásra a szolgáltató szervezet – az általa nyújtott szolgáltatások 

rendszere, fajtái, módja, módszere. Külön kiemelten a speciális szolgáltatások megnevezése, 

köre, költsége. 

Ezen tényező alapozza meg a megcélzott csoportot, akihez kíván szólni a kommunikációs terv. 

Tájékoztatás és nyilvánosság 

A szolgáltató szervezetek szakmai programjukban meghatározzák a tájékoztatás módját, 

rendszerét, eszközét, valamint a jogszabályi követelmények alapján a kötelező és nyilvános 

adatok, információk megjelenését, nyilvánosságot. 
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Ahhoz, hogy a munkaerő gazdálkodás szempontjából hatékony legyen a tájékoztatás a modern 

technika rendszerét alkalmazzák, de konferencia, nyílt nap, előadást szerveznek, saját újságot 

jelentetnek meg, honlapot működtetnek. 

Elengedhetetlen, hogy ezek az eszközök hitelesek, naprakészek legyenek, mert ronthatja a 

szervezet imázsát. 

PR tevékenység – Image 

A szolgáltató szervezet felméri, hogy milyen eszközöket kíván e tevékenységhez alkalmazni. 

Előtérbe helyezve a folyamatos munkaerő biztosítást. Adott szolgáltató megtervezi a külső 

arculatot, logót, honlapot. A szolgáltatások nyújtásához szükséges munkaerő toborzás eszköze 

is lehet a saját honlap, de a szolgáltatás értékesítésében is jelentős szerepe van. (GDPR – 2018.) 

Kommunikációs költségvetés 

A szervezet a költségvetés készítésekor meghatározza, hogy milyen anyagi forrás áll 

rendelkezésre a kommunikációs terv végrehajtásához. A belső munkatársmegbízásával a 

költség csökkenthető, vagy kapcsolt munkakörben is ellátható. A költségvetés igazodik a 

szolgáltató költségvetési időtartamához, szabályaihoz. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A munkaerő vagy létszám tervezés középpontjában a szervezet céljainak elérésében kap 

hangsúlyos szerepet az emberi erőforrás gazdálkodás. Adott szervezet tudatosan törekszik k 

arra, hogy a szervezeti struktúra terve, munkaerő terv kommunikációs terv elkészüljön. Egy 

működő szervezet az általa kitűzött célt kívánja elérni, ehhez kell alkalmaznia az emberi 

erőforrás gazdálkodási ismeretet. A tervekben pedig a kitűzött célok, szakmai feladatok 

végrehajtásához szükséges a megfelelő számú és szerkezetű munkaerő. A szervezet, minőségi 

és hatékony működését irányozza elő, adott munkakörökben és megfelelő időben alkalmazott 

munkaerő. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Nevezze meg az emberi erőforrás jellemzőit! – mit ért munkakörelemzésen? 

2. Ismertesse a hagyományos és modern szemléletű személyügyi stratégiát! Melyek a 

modern HR-s tevékenység lépései? 

3. Nevezze meg, melyek az álláspályáztatási típusai, ismertesse a belső toborzás eszközét! 

4. Mi a munkaidő és milyen ösztönzési módszert ismer? 

5. Sorolja fel a munkaidőterv négy fázisát! 
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13. SZOLGÁLTATÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI ÉS SZAKMAI 

KERETEINEK KIALAKÍTÁSA, 
SZERZŐDÉSKÖTÉS 

SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

szociálpolitikus 

 

 A tantárgy célja olyan speciális tudás kialakítása, amely a hallgatókat 

a szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos - 

jogszabályokra alapozott - információkhoz  juttatja. Az információk 

birtokában képessé válnak az ellátást igénylők szükségleteinek és a 

rendelkezésre álló szolgáltatásoknak az ésszerű és szakmailag 

releváns összehangolására. A megszerzett tudás az igénybevételek 

tekintetében megfelelő kompetenciával ruházza fel őket, mind a köz - 

és a piaci-, valamint az egyházi és a nonprofit szektor tekintetében. 

BEVEZETÉS 

Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített 

szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény 

által biztosított lehetőségekkel, kellő információval kell, hogy rendelkezzenek. A tantárgy 

magában foglalja a hallgatók felkészítését a szociális ellátórendszerben való eligazodásra, a 

szociális törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok értelmezésére. A résztvevők tapasztalatot 

szereznek a szociális szolgáltatások területéről, annak működéséről, továbbá a tantárgy 

keretében lehetőség nyílik a helyi a szolgáltatóknál történő szociális ellátásokkal kapcsolatos 

döntés-előkészítés folyamatának figyelemmel kísérése is. Tanulmányaik során végigkísérhetik 

az igénybevételi eljárást, a szolgáltatás kérelmezésétől egészen a megállapodásig. A tananyag 

három fő részre tagolódik: az első fejezetben rövid irodalmi áttekintéssel találkozunk, amely 

alátámasztja az igénybevételi eljárás szükségességét. A második rész az alapszolgáltatások, 

majd a szakosított ellátások eljárási rendjét foglalja magában. A tananyag végén a 

szerződéskötéssel ismerkedhetnek meg a hallgatók. 

A hallgatók a tömény, jogszabályokkal átszőtt a tananyagot, remélhetőleg a gyakorlati 

munkájuk során - később - alkalmazni tudják, természetesen- a megfelelő törvényi 

módosítások ismeretében. 
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13.1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, JOGI SZAKMAI KERETEK 

KIALAKÍTÁSA 

13.1.1. Az igénybevételi eljárás szabályozásának indoka 

A szociális szolgáltatások rendszerét az 1993. évi III. tv.  szabályozza, melyet pár évvel később 

az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekvédelmi törvény követett. E két jogszabály megjelenése 

azonban valójában nem tekinthető a szociális szolgáltatások születési dátumának. Személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények léteztek már a rendszerváltás előtt is, bár a szociális munka 

hivatalosan nem létezett, szociális szolgáltatások voltak, melyek jobbára az egészségügy 

keretei között kerültek szabályozásra. A szociális ellátásokkal kapcsolatban ma is gyakran a 

pénzbeli ellátásokra összpontosítunk, pedig napjainkban a szociális szolgáltatások rendszere 

is jelentős mértékűre növekedett. A szabályozások azonban nem, vagy csak részben  követték 

a szolgáltatások bővülését.132(Bugarszki, 2006.) 

Az ellátórendszer megoldandó tartalmi problémái között szerepelt tehát a nem egészen 

koherens szabályozás kérdése, amely a párhuzamosságok, a kompetencia határok elmosódását 

vonta maga után. Továbbra gondot okoz ágazati szinten és a különböző társágazatokkal is az 

eltérő fogalomhasználat, amely nem kizárólag a szolgáltatás tartalmának egységes, minőségi 

magvalósulásának, hanem a hatékony kooperációnak is kerékkötőjévé válhat. Az egységes 

fogalomrendszer hiánya alapjaiban gátolja a folyamatában és tartalmában egységes, garantált 

minőségű szolgáltatások, ellátások működését.133 (NCSSZI,2014.) 

A minőségi munka megköveteli, hogy minden szolgáltatóra azonos ellátási szabályok 

vonatkozzanak. A kellően koherens szabályozás az ellátórendszert stabillá teszi, megóvja a 

párhuzamosságoktól, a kompetencia határok elmosódásától, ezzel erősítve az ellátórendszer 

szakmai és költséghatékonyságát. Az igénybevételi eljárások szabályozásának előnye, hogy a 

jogi környezethez igazítva képes az egyén szükségleteire valóban választ adóellátást nyújtani. 

Az egységes szabályozásból adódik, hogy egységes az elvégzett tevékenységek, szolgáltatások 

adminisztrációja is. 

A szakmai szabályozó dokumentumok használatával a szociális szolgáltatások kimenetei 

mérhetővé váltak, amely alapját képezi, illetve képezheti egy igazságosabb, 

teljesítmény/költség alapú finanszírozási rendszernek.134 (Kostyál-Töreki-Vajda, 2014) 

 

132 Bugarszki Zsolt(2006) A szociális szolgáltatások várható alakulása-2005-2015. In: Tausz Katalin (szerk.), A 

társadalmi kohézió rősítése. Üjmandátum Könyvkiadó. 

133 Jelentés a TÁMOP-5.4.1-12 „Szociális szolgáltatások modernizációja” elnevezésű kiemelt projekt keretében 

megvalósult kutatások eredményeiről A szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének 

szempontjából érintett célcsoportok helyzetét feltáró országos reprezentatív kutatások Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP5.4.1-12/1-2012-0001 számú kiemelt projekt 2014. 

(1.200.oldal)Forrás:www.modernizacio.hu/download/440/file/tamop541_iv_101_book_a5.pdf  

134 Kostyál L. Árpád-Töreki Brigitta-Vajda Norbert:Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

szükségletalapú megközelítése. Nemzeti Család.és Szociálpolitikai intézet, TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 számú 

kiemelt projekt keretében 2014. 

http://www.modernizacio.hu/download/440/file/tamop541_iv_101_book_a5.pdf
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13.1.2. Igénybevételi eljárás célja és jogi megalapozottsága 

Az igénybevételi eljárás célja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevevői, hozzátartozóik, illetve törvényes képviselőik kielégítő információkkal 

rendelkezzenek a szolgáltatásokról. Fontos, hogy az ellátást igénylők testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi, mentális és egészségi állapotuknak, valamint szociális körülményeiknek és 

igényeiknek megfelelő szolgáltatásban részesüljenek. Továbbá kiemelendő cél az ellátást 

végzők tevékenysége szakszerű, jogszerű legyen, melynek eredményeként a kérelmező az által 

kiválasztott szolgáltatás igénybevétele egyszerű, gyors, de a jogszabályban foglaltaknak is 

megfelel. Arra kell törekedni, hogy a szolgáltatást igénybevevőnek objektív és releváns 

információi legyenek a szolgáltatás igénybevételének módjáról, tartalmáról, más 

szolgáltatásba, vagy szolgáltatóhoz való átkerülés feltételeiről, a szolgáltatás 

megszüntetésének módjáról és feltételeiről. 

Az igénybevételi eljárás időtartama az ellátás iránti kérelem benyújtásától a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatás igénybevételének megkezdéséig tart. Fontos, hogy a jelentkező 

tájékoztatást kapjon az eljárás lépéseiről, ennek keretében például egyes ellátási típusoknál az 

előgondozásról, a gondozási szükséglet vizsgálatról és jövedelemvizsgálatról. Az igénybevételt 

megelőzően a kérelmező tájékoztatást kap a szolgáltatás legfontosabb jellemzőiről is. 

Az igénybevételi eljárás során az alábbi legfontosabb jogszabályokat kell figyelembe venni: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, (továbbiakban: 

Szt.) 

◼ 29/1993.(II,17.) Korm. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

térítési díjáról. 

◼ 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

◼ 1/2000 SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről, SzCsM rendelet) 

◼ 36/2007. (XII.22) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. 

◼ 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott 

személyek állapotának felülvizsgálatáról 

◼ 191/2008.(VII.30.) Korm.rend.a támogatás és közösségi ellátások finanszírozási rendjéről 

◼ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

◼ 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 

A szociális szolgáltatások rendszere 

A szociális ellátások fogalma jelentős mértékben függ az egyes államok által követett szociális 

modelltől, az adott állam közszolgáltatásokkal kapcsolatos felfogásától, valamint közjogi 

rendszerétől. Szinte valamennyi európai államban elválasztják a pénzbeli, a természetbeni és 

a személyes jellegű szociális közszolgáltatások körét. A különböző államok tételes jogaiban és 

az egyes igazgatás- és jogtudományi munkákban is két fő megkülönböztetést különítik el. A 
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szociális ellátások fogalma jelentős mértékben függ az egyes államok által követett szociális 

(jóléti) modelltől, az adott állam közszolgáltatásokkal kapcsolatos felfogásától, valamint 

közjogi rendszerétől.135 (Hoffmann, 2013.) 

Magyarországon a szociális szolgáltatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény foglalja egységes keretbe. E jogszabály tartalmazza a 

szociális ellátórendszer struktúrájára, működési szabályaira vonatkozó főbb szabályokat. A 

törvény a szolgáltatásokat két alapvető kategóriába sorolja: szociális alapszolgáltatások, 

szakosított ellátások. 

13.2. IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS FELADATAI ELLÁTÁSI 

TÍPUSONKÉNT 

Az alábbiakban a két fő szociális ellátási forma - az alapszolgáltatás és a szakosított 

ellátásokhoz kapcsolódó fő szabályokat külön-külön ismertetem. 

Az alapszolgáltatások igénybevételének feltételei és ahhoz 

kapcsolódó általános szabályok 

Az ellátást igénylő feladatai 

Kérelem előterjesztése 

◼ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93.§ 

(1.2.3.4.) szerint: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele 

önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli 

kérelmére, indítványára történik. 

◼ "Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet 

teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt - az érintett személy 

véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás 

igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével 

terjesztheti elő. 

(3)Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó 

kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges. 

(4)A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a 

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással 

 

135 Hoffman István (2013): A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt 

és a jelen magyar szabályozásának tükrében. Esély 2013/4. 53-70 o. 
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összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő 

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.”  (Sztv, 93.§ (1.2.3.4.) 

Szabályozza (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 1993. évi III. törvény 

93.§ (1.2.3.4.) 

 

Ismételt kérelmezés 

Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 

kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az 

esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében 

időközben nem következett be változás. (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai –és nappali ellátások). A 9/1999. 

(XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok másolatként is 

benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek 

◼ Ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem 

benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 

rendelet 18.§ szerint alakszerűségre nincs szabály). 

◼ Orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 

◼ SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje 

alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi 

zárójelentés) 

◼ Kivétel: családsegítés, utcai szociális munka, falu-tanyagondnoki szolgálat. 

 

A szolgáltató feladatai a kérelem előterjesztését követően 

◼ Tájékoztatás az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás 

nincs rá. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem 

benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi 

időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.) 

◼ Értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 

bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni), 

◼ Megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) kell kötni; ez alól 

◼ kivételek, amely alapszolgáltatások igénybevételekor nem kell megállapodást kötni: 

családsegítés, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali melegedője, 

népkonyhán történő étkeztetés, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, ha az ellátás 

időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok, átmeneti szállása 

◼ Nyilvántartás vezetése kötelező, kivétel: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 

népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka esetén. 
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13.3. TÉRÍTÉSI DÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓI FELADATOK 

◼ Térítésköteles szolgáltatások esetén (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató 

szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása) 

◼ Nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs, írásos 

nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 

végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 

jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

◼ Jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 

melléklet II. rész, ha a szolgáltatás térítésmentesen biztosított, akkor nem kell kitölteni 

a formanyomtatványt) 

◼ Jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) 

◼ Tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 

22/A. § (2) bekezdés) 

◼ Térítésmentes szolgáltatások, amelyekhez nem kell jövedelemvizsgálat: falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

közösségi pszichiátriai ellátás, nappali melegedő és utcai szociális munka 

13.3.1. Alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó 

speciális szabályok 

Étkeztetés 

Szociális rászorultság vizsgálata (Szt. 62. §, alakszerűségre nincs szabály, a jogosultsági 

feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 

Házi segítségnyújtás 

Gondozási szükséglet vizsgálat (Szt. 63. § (4), (6), (7) bekezdés, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás 

Szociális rászorultság vizsgálat (Szt. 59/A. § (1) bekezdés b) és c) pont, (2)-(3) bekezdés, 65. 

§ (4)-, és a (Szt. 65/C .§ (4)- (7) bekezdés, 36/2007. (XII. 22.) SZMM 2. §, 1. sz. melléklet, 9/1999. 

(XI.24.) SZCSM rendelet 22. § ), 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 

"a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás 

folyamatos biztosítását." (Szt. 65.§ (4) 
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A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak a súlyosan fogyatékos 

személy. (Szt. 65/C .§ (4)) 

Családsegítés 

Nyilvántartás: egyszeri segítségnyújtás esetén nem kell vezetni, egyéb esetben: Szt. 20. § (2) 

bekezdés (a-f) pontja /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés a)-c) pontja vezetendő 

/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető + TAJ szám szabály Szt. 20. § (7) 

bekezdés: amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel 

nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni. 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

Az Szt. 93. § (4) bekezdés: a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti 

személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással összefüggésben tett 

jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása. 

Szakorvosi vélemény (BNO kód, ezáltal a jogosultság beazonosításához, 191/2008. (VII.30.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés cc) pont feladategység fogalma (szenvedélybetegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben 

szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb 

kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy 

munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott). 

Közösségi pszichiátriai ellátás 

Szakorvosi vélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21. § (4) bekezdés /a közösségi 

pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy 

neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást 

igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától 

számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható. + BNO kód, ezáltal a 

jogosultság beazonosításához, 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés cb) pont 

feladategység fogalma (pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a 

külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 

kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott) 
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NAPPALI ELLÁTÁSOK 

Idősek nappali ellátása 

Szakvélemény demens személyek nappali ellátása esetén (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ 

(5) bekezdés /nappali ellátás esetén az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 

Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 

szakorvos által kiállított a demencia kórképet (legalább k középsúlyos) megállapító 

szakvélemény/, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 84/A. § (1) bekezdés/. 

Fogyatékosok nappali ellátása 

Szakorvosi vélemény vagy egyéb jogosultságot igazoló okirat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 

21. § (2) bekezdés) a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti 

kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, a) a tanulási képességet 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs 

tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy b) a fogyatékosság jellege szerinti 

szakorvosi leletet vagy c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat, amely 

a súlyos fogyatékosságot igazolja. 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés). 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

(9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés, kiskorúakra vonatkozó különös szabály, 

Szt. 93. § (4) bekezdés /A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti 

személynek a szenvedélybetegek nappali ellátásával összefüggésben tett jognyilatkozatához 

nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása/ 

Nappali melegedő 

Nyilvántartás (szűkített tartalom: Szt. 20. § (2) bekezdés. 
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13.3.2. A szakosított ellátások igénybevételének feltételei és 

ahhoz kapcsolódó általános szabályok 

13-1. táblázat: Tartós bentlakást nyújtó intézmények igénybevétele ellátotti csoportok szerint136 

Év Idősek 
Pszichiátriai 

betegek 

Fogyaté-

kosok 

Szenvedély-

betegek 

Hajlék-

talanok 
Összesen 

2010 51 736 8 775 16 391 2 151 9 175 88 228 

2011 52 140 8 889 16 230 2 186 9 441 88 886 

2012 52 281 8 842 16 143 2 150 10 684 90 100 

2013 52 852 8 760 16 024 2 155 11 210 91 001 

2014 53 540 8 775 15 812 2 116 10 068 90 311 

2015 54 209 8 802 15 741 2 070 10 376 91 198 

2016 54 239 8 596 15 268 2 063 10 465 90 631 

2017 54 770 8 469 14 979 2 001 10 201 90 420 

 

Amint azt a fenti táblázat is mutatja összességében növekedett a tartós bentlakásos 

intézmények igénybevétele, a növekedés elsősorban az idősek szakosított ellátási formáit és a 

hajléktalan ellátást érinti, más esetekben - az utóbbi években- minimális csökkenés figyelhető 

meg az ellátottak számát illetően. A fenti változásokhoz az intézmények befogadásának a 

szabályozása is hozzájárul. 

A szakosított ellátások igénybevételéhez is csoportosításra kerültek az ellátást igénylő és a 

szolgáltatást nyújtó feladatai, amelyek az alábbiakban lesznek ismertetve. 

 

Az ellátást igénylő terjeszti elő az alábbi dokumentumokat: 

◼ Kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) SzCsM 

rendelet 3. § (1) bekezdés), (részletesen lásd alapszolgáltatások) 

◼ Orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 

SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje 

alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi 

zárójelentés 

A szolgáltató feladatai az ellátás iránti kérelem előterjesztését követően 

◼ Kérelmek nyilvántartásba vétele, várólista Szt. 20. § (2) bekezdés, elektronikusan is 

vezethető 

◼ Értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 

rá). 

 

136 Forrás: http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_5, saját szerkesztés 
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◼ Értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 

bekezdés, formai előírás nincs, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni) 

◼ Megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) 

◼ Nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés 

/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető.) 

◼ Soron kívüli elhelyezés dokumentálása (a nyilvántartásban!: Szt. 20. § (2) bekezdés 

g) pont, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 16.§). 

◼ Tájékoztatás előgondozásról (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 6. § (6) bekezdés, 

szóban vagy írásban, formai követelmény nincs). 

◼ Előgondozás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4. §-9. §, 2. sz. melléklet szerinti 

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP nevű adatlap). 

◼ Tájékoztatási kötelezettség előgondozási során (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 6. 

§ (2), (6) bekezdések szerint megállapodás, házirend átadásra kerül, amelyekről 

tájékoztatás kell adni, valamint a várható térítési díj mértékéről és azzal kapcsolatos 

kötelezettségekről is tájékoztatni kell az ellátást igénylőt). 

Térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok 

◼ Nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs, írásos 

nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 

végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 

jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

◼ Jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 

melléklet II.. rész) 

◼ Vagyonnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (4) bekezdés, 1. sz. melléklet 

III. rész) 

◼ Jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) 

◼ Tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés 2013.03.31-ig az az ellátás 

igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a megállapodás megkötésekor, 9/1999. 

(XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) 

◼ 6. § (2), (6) bekezdések szerint megállapodást át kell adni és tájékoztatás kell róla adni, 

házirendről tájékoztatást kell adni, várható térítési díjról tájékoztatást kell adni) 

◼ Szerződés egyszeri hozzájárulásra prémiumszolgáltatásról (Szt. 119/A. § (2) bekezdés) 

13.3.3. Egyes szakosított ellátások igénybevételére vonatkozó 

speciális szabályok 

Ápoló-gondozó otthonok 

1. Idősek otthona 

- szakvélemény: demens személyek ellátása esetén (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ 

(5) bekezdés / bentlakásos intézményi ellátás esetén az orvosszakértői szerv vagy a 

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy 

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított a demencia kórkép legalább 
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középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemény/, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 84/A. § 

(1) bekezdés); 

-gondozási szükséglet vizsgálat: (Szt. 68/A. §, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. § (1) 

bekezdés b) pont, 3. sz. melléklete szerinti Értékelő adatlap, 4. számú melléklete szerinti 

igazolás a gondozási szükséglet vizsgálatról) 

Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése alapján egyéb körülmény alapján megalapozott a 

gondozási szükséglet, akkor a következő igazolásokat kell az igénybe vevői iratanyagba 

csatolni: 

◼ demens igénybe vevő esetében a fent említett szakvélemény, 

◼ hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 

részesülő igénybe vevő: az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás 

folyósítását igazoló irat másolata 

◼ fogyatékossági támogatásban részesülő igénybe vevő: az orvosszakértői szerv, illetve 

jogelődje szakértői bizottságának – önkiszolgálási képesség hiányát megállapító – 

szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata 

◼ I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági 

nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesülő igénybe vevő: a nyugdíját, 

járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi 

nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata 

◼ az igénybe vevő munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os 

mértékű egészségkárosodást szenvedett: az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje 

szakértői bizottságának – önkiszolgálási képesség hiányát megállapító – 

szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata 

 

Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – az Szt. 68/A. § (3) bekezdése 

szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást 

igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja az Szt. 115. § (9) 

bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj 

megfizetését.(Szt. 68/B. § (1) bekezdés). Ebben az esetben az igénybe vevő után 

normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe, továbbá nem kell alkalmazni a 

gondozási szükséglet vizsgálatra, a személyi térítési díj megállapításra, a költőpénz 

megállapításra, valamint a jövedelemvizsgálatra vonatkozó szabályokat. A gondozási 

szükséglettel nem rendelkező személlyel más személy akkor helyezhető el, ha vállalja 

az önköltséggel megegyező mértékű térítési díj megfizetését.(Szt. 68/B. § (2) bekezdés) 

Az ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az ellátott 

állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási 

szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet megállapítása esetén az ellátott után 

normatív állami hozzájárulás vehető igénybe és térítési díját az Szt. V. Fejezet III. címe 

szerint kell megállapítani, hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további 

fennállását nem érinti. (Szt. 68/B. § (3) bekezdés) 

2. Fogyatékosok otthonában 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés szakorvos, 

kezelőorvos szakvéleménye, kiskorú igénybe vevő esetén 21. § (3) bekezdés: a 
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területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) 

bek.] szakvéleménye) 

Alapvizsgálat felnőttkorú fogyatékos személyek esetében (Szt. 70. § (5) bekezdés, 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés) 

 

Az alapvizsgálat kérelmezés ideje: 

◼ az előgondozás I. szakaszában, 

◼ ápolást, gondozást nyújtó intézmény vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon és 

rehabilitációs intézmény vagy rehabilitációs célú lakóotthon között történő áthelyezés 

esetén az áthelyezés kezdeményezését követő nyolc napon belül 

 

3. Pszichiátriai betegek otthona 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés) 

Intézményi szolgáltatás bíróság általi kötelező elrendelésére 

◼ a pszichiátriai beteg saját lakóhelyére nem bocsátható vissza, további fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést viszont nem igényel.  Önellátásra képtelen, ellátására alkalmas 

családtagja nincs, vagy 

◼ a korábban szociális vagy egészségügyi ellátásban részesült személy esetében tartós 

bentlakásos intézményi elhelyezés indokolt. (Szt.94.§(a-b) 

 

4. Szenvedélybetegek otthona 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés. 

Rehabilitációs intézmények 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés szakorvos, 

kezelőorvos szakvéleménye) 

A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szociális szakértői szerv megállapítása alapján 

azok az ellátást igénylők, akik a vizsgálat időpontjában nem felelnek meg a rehabilitációs 

intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő elhelyezés feltételeinek, de a 

rehabilitációra alkalmassá tehetők, ideiglenes jelleggel legfeljebb egyéves időtartamra 

elhelyezhetők az intézményben, illetve lakóotthonban.) 

Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat kérelmezés ideje: 

a) az előgondozás I. szakaszában, 

b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon és 

rehabilitációs intézmény vagy rehabilitációs célú lakóotthon között történő áthelyezés 

esetén az áthelyezés kezdeményezését követő nyolc napon belül 
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1. Fogyatékosok rehabilitációs intézménye 

Kiskorú igénybe vevő esetén 21. § (3) bekezdés: a területileg illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.] szakvéleménye)- 

2. Lakóotthonok 

Kizárólag a lakóotthonok igénybevételére vonatkozó eltérő a szabályok: próbaidős ellátás 

lehetősége külön megállapodással (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 17. §). 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

Közös szabályok megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés határozott idejű 1+1 év) 

Szakorvosi szakvélemény (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés (idősek 

gondozóháza esetén csak a demens ellátást igénylőkre vonatkozik) 

1. Időskorúak gondozóháza 

Szakvélemény demens személyek ellátása esetén (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (5) 

bekezdés / bentlakásos intézményi ellátás esetén az orvosszakértői szerv vagy a 

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy 

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított a demencia kórkép legalább 

középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemény/, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 84/A. § 

(1) bekezdés);) 

2. Hajléktalanok átmeneti szállása 

Megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés, amennyiben az igénybevétel a 30 napot 

meghaladja! Szt. 94/C. § (2) bekezdés h) pontja szerinti mentesség!) 

3. Éjjeli menedékhely 

Nyilvántartás (szűkített tartalom: Szt. 20. § (2) bekezdés a) /szolgáltatás megkezdése 

előtt/ (4) bekezdés a) pont /szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető+ 

TAJ szám szabály Szt. 20. § (7) bekezdés: amennyiben az ellátásban részesülő személy 

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a 

nyilvántartásban rögzíteni) 
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13.4. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, 

MEGÁLLAPODÁS 

13.4.1. Intézményi jogviszony keletkezését megalapozó 

intézkedések 

Megalapozó intézkedések: 

◼ beutaló határozat, vagy 

◼ a kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 

Beutaló határozat, amely lehet: 

◼ a bírósági végzés, amely ideiglenes intézkedést tartalmaz, 

◼ a bírói ítélet, 

◼ gyámhatóság határozata az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében. 

A tartós bentlakásos intézménybe történő beutaló határozat egy példányát a megjelölt ellátást 

nyújtó intézmény vezetőjének is megküldik 

 

A határozat az alábbiakat tartalmazza: 

◼ az ellátást nyújtó intézmény megjelölését, 

◼ az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan idejű megjelölését), 

◼ idősotthon esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét. 

A személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 

alapján: 

◼ Az állami fenntartású intézmény esetén a települési önkormányzat által fenntartott 

szociális szolgáltató, 

◼ nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezető, 

◼ a fővárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, az 

intézményvezető, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete másképpen nem 

rendelkezik, 

◼ a települési önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, az 

intézményvezető, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete ettől eltérően nem 

rendelkezik, 

◼ az állam fenntartói feladatainak ellátására hivatott, a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezető dönt. 

A döntésről az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője értesítést kap, amennyiben azt 

vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, az 

ellátás iránti kérelemről ezt követően a fenntartó dönt. E döntés felülvizsgálatát a bíróságtól 

lehet kérni. 
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Nyilvántartás, soron kívüli elhelyezés 

◼ Az állami fenntartású intézmény vezetője - az Sztv 20. § (2) bekezdése szerinti 

nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást 

igénylők elhelyezéséről. 

◼ Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető 

dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron 

kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. 

13.4.2. Megállapodás 

Az állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), 

Egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy 

az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 

megállapodást köt. A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes 

jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások 

igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás 

megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben 

figyelembe kell venni. 

A megállapodás tartalmi követelményei: 

◼ az ellátás kezdetének időpontját, 

◼ az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), szakápolási központ esetén a szakápolás határidejét, (Szt. 94/B. § (2) bek. 

a) pontja), 

◼ Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét Szt. 94/B. § (2) bek. 

b) pontja 

◼ a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben 

az ellátás térítési-díjfizetési kötelezettséggel jár, Szt. 94/B. § (2) bek. c) pontja, 

◼ egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, 

továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó 

szabályokat, 

◼ belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt 

megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és 

visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

◼ az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 

A szociális ellátást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben a mindenkori 

hatályos jogszabályoknak és az a szerződés mellékletét képező Házirendnek megfelelő 

szolgáltatásokat nyújtja. 

Támogatott lakhatás esetén a megállapodás további kötelező eleme a szolgáltatási elemek 

meghatározása. Ha a szükségletfelmérést kizárólag a szolgáltatási elemek változása miatt kell 

lefolytatni, azt az intézményvezető végzi el. (Sztv.75. § (1) bekezdés d) pontja) 

Ellátási szerződéssel történő feladatellátás esetében, ha az ellátást igénylő vagy törvényes 

képviselője az elutasító döntéssel nem ért egyet, a közléstől számított nyolc napon belül az 
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ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami szervhez 

fordulhat, ebben az esetben a fenti szervek döntenek a kérelemről. A döntés felülvizsgálata 

bíróságtól kérheti. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a tananyag a jelenleg hatályos jogszabályok felhasználásával készült, az oktatás idején 

felmerülő változásokat a szakemberek beépítik tananyagukba, illetve módosítják az itt 

leírtakat. A szerző bízik abban, hogy a tananyag hozzájárul a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevevői, illetve hozzátartozóik, törvényes képviselőik 

optimális/megfelelő információkkal történő ellátásához, valamint ahhoz, hogy az ellátást 

igénylők testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi, mentális és egészségi állapotuknak, valamint szociális 

körülményeiknek és igényeiknek megfelelő szolgáltatásban részesüljenek. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse az igénybevételi eljárás jogi és szakmai hátterét! 

2. Kérem, sorolja fel az alapszolgáltatások típusait! 

3. Melyek azok a speciális szabályok, amelyek a tartós bentlakást nyújtó intézmények 

igénybevételekor érvényesülnek? 

4. Ismertesse a megállapodások kötelező tartalmi elemeit! 

5. Melyek a támogatott lakhatás megállapodásának kötelező elemei? 
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14. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 
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Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

 

RENDSZER ÉS KÖRNYEZETE 

A szociális intézményrendszer bemutatásával összefüggésben szükséges megismerkedni 

annak környezetével, vagyis azzal a szociálpolitikai rendszerrel, tágabb értelemben vett 

szociális védőhálóval, melynek egyik pilléreként betölti funkcióját. 

A szociális védőhálót egy olyan felelősség- és kockázatközösségként értelmezzük a 

hozzárendelhető eszközrendszerrel együtt, mely kollektív védelmi eszközként aktívan 

avatkozik be a közösség által elismert szükségletek kielégítésébe, kockázatok megelőzésébe, 

csökkentésébe. 

A szociális védelem rendszere öt pillérre épül (1. ábra) 

◼ Munka világa 

◼ Társadalombiztosítás 

◼ Családpolitika rendszere 

◼ Szociális támogatórendszer (ideértve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszereket 

is) 

◼ Közösségi védelem 

A szociális háló e tágabb értelmezésében az egészségügy, az oktatás és a lakhatás is – mint a 

szociális biztonság alapjait – a társadalom védelmi rendszerét képezi. 

„A rendszert egyes pillérei önállóan is segíthetik az emberi boldogulást, és összekapcsolásukkal 

létrehozható a biztonságot és önbizalmat teremtő társadalmi együttműködés hálózata. Ez lesz 

az a szociális védelem rendszere, amely aktív és tudatos közösségi (állami) részvétellel tud 

megvalósulni”. (Lakner Zoltán, 2012) 

A szociális intézményrendszer ismertetése előtt rövid betekintést nyújtunk az egyes pillérek 

szerepébe. 
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1. PILLÉR – A MUNKA VILÁGA 

Legalapvetőbb szociális szükségleteink kielégítése a munkavégzéshez kötődik, így valamennyi 

társadalomban az emberek többsége termelőtevékenységgel, vagyis értékteremtő munkával 

tölti le élete legnagyobb részét. Munkának tekintünk minden olyan szellemi és fizikai 

erőfeszítéssel járó tevékenységet, amelynek célja az emberi szükségletek kielégítése. (Anthony 

Giddens , 1997) 

A jóléti társadalmakban a foglalkoztatáshoz kötődik a társadalombiztosítás rendszerének 

kiépítése és szabályozása, mely megteremtette a szociális biztonság legalapvetőbb polgári 

intézményét. 

 

14-1. ábra: A szociális védelem rendszere 

A jóléti államok szintén jelentős vívmánya, hogy fölismerték a foglalkoztatás elősegítésében 

betölthető rendkívüli érdekeltségüket és szerepüket. A foglalkoztatáspolitika önállósulása és 

intézményesülése kétfajta eszközrendszer alkalmazását vezetett be. 
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Passzív eszközök 

Az álláskeresőknek nyújtott megélhetést támogató pénzbeli juttatások, segélyek, melyek 

hivatottak az állásvesztéssel járó jövedelemhiány átmeneti és részleges pótlására. Munkára, 

álláskeresésre ösztönző hatásuk viszonylag csekély. 

Aktív eszközök 

Célja, hogy elősegítse az álláskeresőknek az elsődleges munkaerőpiacra történő belépését, 

illetve visszailleszkedését, növelje álláskeresési esélyeiket. (Idesorolhatók a munkanélküliek, 

álláskeresők kompetenciáit növelő képzési, át- és továbbképzési programok, tréningek és 

tanácsadások. A munkahelyteremtő- és megtartó állami támogatások, többnyire beruházási 

adó- és járulékkedvezményekkel ösztönzik a munkaadókat, vállalkozókat arra, hogy 

pályakezdő, vagy idősödő, sérült vagy fogyatékos munkaerőt, esetleg tartós vagy alacsonyan 

képzett munkanélkülit foglalkoztassanak. (9) 

2. PILLÉR – A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

Polgárosodó, modern társadalmakban a társadalombiztosítás intézményének fölállításával 

létrejött az a munkateljesítményhez kötött védelmi rendszer, amely a foglalkoztatással szerzett 

jövedelem átmeneti vagy végleges elmaradása, esetleges csökkenése esetében is képes 

fönntartani a megélhetés – legalább relatív – biztonságát. 

A társadalombiztosítási rendszerek kiépülésével a közös kockázat- és teherviselés elve alapján 

olyan szolidáris közösségek jöttek létre, amelyek a terhek viselésének nehézségeit (járulék- 

és/vagy adófizetéssel) megosztják egymás között. 

Európa számára a szociális biztonság legalapvetőbb intézményének, a korszerű 

társadalombiztosításnak a megszületését az 1870-es évek hozták el. A rendszerek kiépítése 

Bismarck Németországában és Svédországban szinte egy időben, de két úton indult el. 

Magyarország is az elsők között, 1875-ben építette ki a maga saját rendszerét. 

Svédország már a kezdetekben – csaknem egy évszázaddal megelőzve a jóléti államok 

működési gyakorlatát – a teljes társadalmat kockázatközösségként értelmezve a szolidaritás 

elve alapján szervezte meg és építette ki a maga hálózatát. Németország a társadalmi 

felelősséget a teljesítmény elv érvényesítésével összekötve értelmezte, és ebből kiindulva 

építette ki vásárolt jogokra épített biztosítási rendszerét. (9) 
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14-1. táblázat: Különbségek a német és a svéd biztonsági rendszer között 

 

Közös vonatkozási keret a kötelező részvétel. A társadalombiztosítási járulék fizetése nem 

szabad választás, vagy egyéni döntés következménye, hanem az állam törvénnyel kötelez 

minden munkavállalót és munkaadót a tagságra és az ebből következő teherviselésre, közös 

tartalékolásra. 

A jóléti társadalmak előtt álló kihívások között szerepel a kettős öregedés folyamata, vagyis 

emelkedik a születéskor várható átlagos élettartam, és a népességszám csökkenése miatt 

növekszik társadalmon belül az időskorúak aránya. A demográfiai veszteségek miatt egyre 

inkább előtérbe kerül a társadalombiztosítás fenntarthatóságának kérdése. 

3. PILLÉR – CSALÁDPOLITIKA RENDSZERE 

A magyar társadalom hagyományaiban, értékrendjében a család szerepe kiemelkedő 

jelentőséggel bír. Az ellátásra szorulókról való gondoskodás alapvetően a család feladata, 

ugyanakkor ebben a folyamatban semmiképpen sem hagyható magára. A család értékének, 

alapvető funkcióinak, megtartó erejének megerősítése az egész társadalom érdeke. 

A szociálpolitikának fel kell vállalnia, hogy az olyan intézményeket, amelyek ezeket a 

funkciókat, a családot és a házasságot, mint értéket bizonyítottan erősítik, pozitívan 

diszkriminálja. A család fontosságának felismerése magában foglalja azt is, hogy a család 

nemcsak munkaerő- piaci tényező és fogyasztó, hanem a társadalmi-gazdasági újratermelés 

alapja – ezért a gyermekvállalással kapcsolatos nehézségeket a szociálpolitikának különös 
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odafigyeléssel kell kezelnie, így a központosított állami újraelosztásnak hozzá kell járulnia a 

társadalom egésze szempontjából fontos szociálpolitikai célokhoz. (Czibere Károly-Sziklai 

István-Mester Dániel-dr. Vörös Gyula-Sidlovics Ferenc-Skultéti József-Beszterczey András, 

2011.) 

A családpolitika átgondolt, összefüggő rendszert alkot, amelyben a célok és feladatok mentén 

olyan alrendszerek jönnek létre, amelyek funkcionális működése hozhatja meg a kívánatos 

eredményt. Ez biztonságos, kiszámítható és hozzáférhető intézményekben és 

szolgáltatásokban, valamint egy támogató és elfogadó társadalmi környezetben jelölhető meg. 

Ennek alpilléreit mutatjuk be alább. (9) 

1. Alpillér – Családtámogatások 

A magyar családtámogató rendszer Európa talán legnagyvonalúbb, differenciált és egymásra 

épülő konstrukciójaként ismert. 

A „szülőnek címzett” ellátások célja, hogy lehetővé tegye a szülők számára, gyermekeik saját 

otthonukban történő nevelését, és az emiatt kieső munkajövedelmek legalább részlegesen 

visszapótlását. 

A „gyermeknek címzett” ellátások feladata, hogy enyhítse a család számára a 

gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások terheit. 

A családi pótlék folyósításában fejeződik ki az a társadalmi érdek, amely minden egyes 

gyermeket a nemzeti közösség számára is fontos személynek, tehát „közjószágnak”, 

közkincsnek is tekint. Az ellátást minden gyermek után alanyi, állampolgári jogon folyósítják. 

A rászorultság elve, a társadalmi szolidaritás elve fejeződik ki a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben, melyre a szegénynek minősülők jogosultak. 

Gyermekeik száma szerint növekvő mértékben gyermekek utáni adókedvezményt tudnak 

igénybe venni mindazok, akiknek lehetőségük nyílik saját erőfeszítésük, munkavállalásuk 

mellett gyermekeik fölnevelésére, és adófizetőként hozzájárulnak a közterhekhez – így pl. a 

többiek családi pótlékának kifizetéséhez is. A saját maguk által megszerzett forrás 

megtartásában a családi teljesítmény elve és joga fejeződik ki. (9) 

2. Alpillér - Közösségi védelem 

Az egyre individuálisabbá váló környezetben  is szüksége van egy elfogadó, inspiratív közegre. 

Segítő, együttgondolkodó, önmagukért tenni, dolgozni kész emberek szolidáris közösséggé 

képesek formálódni. A közösség lehet családközösség, ahol érvényesül a generációk közötti 

szolidaritás. A civil, jogaival, teljesítménye értékeivel, a szabadság nyújtotta lehetőségekkel 

tisztában lévő polgár az önszerveződésben találja meg a közösségi védelmet. 
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14-2. táblázat: Családoknak címzett támogatások 

 

3. Alpillér - család- és gyermekjóléti, valamint mentális 

szolgáltatások 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatók tapasztalatai azt mutatják, hogy fokozott igény 

jelentkezik a szülői hatékonyságnövelő programok, gyermeknevelési, párkapcsolati, 

életvezetési ismereteket, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket fejlesztő 

szolgáltatások iránt. 

A gyermekek, családok védelme a preventív jellegű szolgáltatásokat, a veszélyeztető jelek, 

tények és folyamatok korai felismerését igényli. A segítő beavatkozás viszont csak 

multiprofesszionális, többszereplős, együttműködésre építő lehet, mely tartalmazza a 

családgondozást, a jelzőrendszer hatékony működtetését, krízisintervenciót és tanácsadást, 

mediációt, mentális prevenciót és közösségi védelmet. 
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4. Alpillér - A családi élet és a munkaerő-piaci jelenlét 

összehangolását segítő  programok 

A foglalkoztatottság, illetve a nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében szükség van 

a család és munkahely összehangolását segítő intézményekre. A gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító férőhelyek számának fejlesztése és a GYED extra bevezetése elősegítette a 

nők munkavállalását. Szükség lenne a rugalmas, részmunkaidős, illetve távmunka 

lehetőségének kiterjesztésére, a vállaltok társadalmi felelősségvállalásának, illetve a 

családbarát munkahely mozgalomnak a támogatására. 

5. Alpillér - Szocio-medikális rendszerek 

A szociális és az egészségügyi ágazat határterületén működő védőnői szolgálat ma is 

korszerűnek és pótolhatatlannak látszik. A védőnői szolgálat segíti a várandós és kisgyermekes 

szülőket a szülés körüli teendők és magatartásmódok elsajátításában. A védőnő munkája az 

iskoláskor végéig elkíséri a gyerekeket. A család-és gyermek, illetve iskolaorvosi hálózat 

kiépítettsége is nagyon jó színvonalú hazánkban. 

6. Alpillér- otthonteremtési programok 

„A szociológia a fogyasztói státusz középpontjában látja a lakást, amely döntően befolyásolja a 

családok jövedelmi (bevételi, kiadási és tartalékolási) stratégiáit. Az életminőség, az 

életesélyek és a lehetséges családnagyság szempontjából is megkülönböztetett figyelmet 

érdemel. A lakás és otthonteremtés politikáját és eszközrendszerét ezért szorosan és 

összehangoltan célszerű a családpolitika rendszeréhez illeszteni.” (Lakner Zoltán, 2012) 

7. alpillér - Családbarát környezet 

„A családbarát környezet teremtheti meg azt az „ősbizalmat”, amelyben az egyes személy 

szociális kapcsolatai kiteljesedhetnek és azt a bizonyosságot, hogy a család soha nem marad 

magára és nem marad elismerés nélkül. 

A családpolitika tudatos rendszerré formálásán, komplexitásán, összhangján múlhat az 

eredményesség. Ez pedig a családok általános állapot jellemzőinek javulásában, a 

párkapcsolatok, családközösségek stabilitásában és a népesedési mutatók javulásában, a 

család jóléti, szociális funkcióinak megerősödésében jelölhető meg.” (Lakner Zoltán, 2012) 

4. PILLÉR – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 

Mielőtt az ellátások és szolgáltatások rendszerét áttekintenénk, vegyünk egy pillantást 

jogszabályi hátterére, a felelősségvállalás hierarchikus rendjére. 
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Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk (1)–(2) bekezdéséből eredően az államnak feladata egy 

olyan intézményrendszer megszervezése, fenntartása, amely a rászorultakról gondoskodik. 

Az állam a szociális és gyermekvédelmi rendszeren keresztül, pénzbeli, természetbeni 

ellátások megállapításával és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások működtetésével 

biztosítja az állampolgárok szociális biztonságát. Ez a megállapítás a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szociális törvény) és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 

Gyermekvédelmi törvény) preambulumában és célrendszerében is megerősítést nyer az 

alábbiak szerint 

„A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális jogok 

érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért 

és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve az Országgyűlés a következő 

törvényt alkotja: 

"1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" 

1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, 

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi 

szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.” 

„Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, 

New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. 

törvényben, továbbá az Alaptörvényben meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása 

érdekében, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénnyel, valamint 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban a 

következő törvényt alkotja 

"1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 

Az állam a szociális szolgáltatások megszervezésénél a szubszidiaritás elvét érvényesíti. A 

szociális törvény 2. paragrafusában megfogalmazottak szerint, épít az egyéni 

felelősségvállalásra, az öngondoskodásra, s csak akkor avatkozik be, amikor az egyén, a család 

már nem képes betölteni a funkcióját. 

Rendszerszintű változások 

A szolgáltatások, ellátások megszervezése a rendszerváltozás óta számos változáson ment 

keresztül. Ennek egyik oka a centralizáció-decentralizáció paradigmaváltásban keresendő. 

Az első paradigmaváltásnak azt tekinthetjük, hogy a szociálisan rászorultak ellátásának 

megszervezése a rendszerváltás időszakában a központi államhatalomtól a helyi 

önkormányzatokhoz lett delegálva. Az ellátás felelőssége, a feladatellátás és a szabályozás is 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99100064.TV/tvalid/2018.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99100064.TV/tvalid/2018.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100425.ATV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/95200004.TV/tvalid/2018.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV#sid
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decentralizált lett. A szociális szolgáltatások létrehozása, az igénybevételi eljárások, a pénzbeli 

ellátások kialakítása, folyósítása és finanszírozása terén is nagy önállóságot kaptak az 

önkormányzatok. 

A decentralizálás a települések eltérő erőforrásainak függvényében különböző 

szolgáltatástartalmakat eredményezett, továbbá erős diszkrecionalitás irányába tolta el az 

ellátásokat. A rendszerben megjelenő problematikus elemek újabb paradigmaváltásra 

késztették az államot, aminek hatására elindult egy ellentétes irányú folyamat. A szociális 

törvény és későbbi módosításai során már szabályozták a pénzbeli ellátások rendszerét és 

kialakult a normatív finanszírozás. A központi állam egyre több szolgáltatás biztosítására 

kötelezte az önkormányzatokat és egyre több szolgáltatás rendelkezett normatív támogatással, 

ami különböző mértékben fedezte a kiadásokat. A központi állami előírások azonban nagy 

eséllyel maradtak papíron, mivel az önkormányzatok autonómiája és korlátozott forrásai miatt 

a kötelezően előírt feladatok „elmulasztása” semmiféle tényleges szankciót nem von maga 

után. 

A harmadik paradigmaváltás a 2010-ben elindult szociális ellátások megújítását célzó 

folyamat, melynek részeként a megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a 

megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény értelmében a területi és helyi 

közigazgatási rendszer megújítása, alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúrájának 

átláthatóbbá tétele, az ellátási színvonal emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, 

költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében a megyei fenntartásban lévő szociális 

intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. 

A megkezdett folyamatot vitte tovább az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 

szakellátási intézmények átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. 

törvény, melynek értelmében 2013. január 1-jétől a fogyatékos, a pszichiátriai és a 

szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és 

az intézmények fenntartása is állami kötelezettséggé vált. Az átvett intézmények állami 

fenntartói és módszertani támogató feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

látja el. (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2013.) 

Paradigmaváltást jelent a Kormány szándéka, miszerint a közszolgáltatások minőségének, a 

hozzáférés esélyeinek javítása, a fenntartás bürokratikus költségeinek csökkentése, valamint a 

diakóniai szellem erősítése céljából átadja az egyes állami fenntartásban lévő szociális 

intézményeket az egyházak részére. Az átadással kapcsolatos források biztosításáról az 

1046/2017. (II. 3.) Kormányhatározat született, a 2017. évben az egyházi fenntartók által 

átvett 8837 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást , valamint a 2018. évben az 

állami fenntartóval az átadás-átvételről megállapodást kötött egyházi fenntartók által átvett 

további 21 563 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa. 

Tervezési eszköztár áttekintése 

A szociális szolgáltatások területén a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatok 

számára a Szociális törvény először 2002. január 1-től írja elő a településen élő szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében a 
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szolgáltatástervezési koncepció elkészítését.137 Amennyiben a települések egyes szociális 

feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési 

koncepciót a társulás készíti el. A koncepciókat kétévente felül kell vizsgálni aktualizálás 

céljából. 

Bugarszki szerint az elkészült tervezési koncepciók tapasztalatai azt mutatták, hogy azok 

rendszerint leginkább a törvényi kötelezettségek teljesítését vagy éppen annak hiányát 

tekintik kiindulópontnak és vonatkoztatási keretnek, és kevésbé érvényesül a helyi 

szükségletek felismeréséből fakadó saját kezdeményezésre történő szakpolitika. A tervezésből 

szinte teljes mértékben kimaradtak a társadalompolitika szomszédos területei, és ami 

elgondolkodtató, hogy sem a tervezés, sem az egyeztetés és véleményezés, sem pedig a 

végrehajtás során nem találkozunk a felhasználói oldal igényeivel. 

A szociálpolitikai gondolkodás egyik mérföldkövének számító dokumentumaként 2011-ben 

jelent meg a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (NSZK), melynek célja a szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások új alapokra helyezése. A Koncepció iránytű, egy évtized 

távlatában (2020-ig) fogalmazza meg a szociálpolitikai reformok céljait, új rendszerének 

alapjait, tovább javaslatot tesz ezek elérési módjára. A szociálpolitikai szerkezetváltás 

középpontjában a szükséget szenvedő ember áll. 

A szociálpolitikai ellátórendszer átalakításához kapcsolódva a felelősségi szintek új rendszerét 

javasolja: 

◼ Központi kormányzat szerepének megerősítése szolgáltatásvásárlói, ellenőrzési 

szerepkörében 

◼ Területi differenciálás bevezetése – szociális helyzet, szociálpolitikailag elismert 

szükségletek függvényében 

◼ Megyei államigazgatási szervek létrehozása (SZAK) – szükségletek feltérképezése, 

igénybevevői jogosultság ellenőrzése, helyi szolgáltatókkal való szerződéskötés, 

források tervezése. felhasználása 

◼ Járási szinten TTK kialakítása települési hozzáférési pontokkal – állampolgárokkal való 

kapcsolattartás, együttműködés, tájékoztatás 

◼ Szociális minimum bevezetése 

◼ Intézményi finanszírozás helyett a teljesítményt és a szolgáltatást kell érvényesíteni a 

gyakorlatban. 

(Czibere Károly-Sziklai István-Mester Dániel-dr. Vörös Gyula-Sidlovics Ferenc-Skultéti 

József-Beszterczey András, 2011.) 

A Koncepció a „semmibe hullt”, nem került mélyebb kidolgozásra és bevezetésre. Ennek 

ellenére termékenyen hatott a szociális szakmát és politikát rendszerszerként értelmezők 

gondolkodására, s magára a nemzeti szintű szociális tervezés államigazgatási és tudományos 

műhelyeire is. (10) 

A mögöttünk álló évtizedben paradigmaváltás ment végbe a fogyatékossággal élő emberekkel 

kapcsolatos szemléletmód tekintetében. Ez leginkább a medikális szemlélet felől az emberijogi, 

közösségi, társadalmi megközelítés felé történő elmozdulásban foglalható össze. A 

paradigmaváltás egyik legfontosabb következménye a nagylétszámú bentlakásos intézményi 

 

137 Beiktatta a 2001. évi LXXIX. törvény 35.§. 
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ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés folyamatának 

elindulása. A szakmai dokumentumokon túl mindez nyomon követhető az alábbi hazai és 

nemzetközi jogszabályok, illetve szakpolitikai stratégiák alakulásában is.  

A 2006-ban született, 2007-2013-ig szóló új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 

10/2006. (II. 16.) OGY határozat volt az első olyan hazai szakpolitikai stratégia, amelyben 

egyértelműen megjelenik a kiváltás gondolata. Ugyanebben az évben Hazánk– a világon az 

elsők között – ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezményt, 

amelyet az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki. Az Egyezmény 19. cikke 

(Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás) rögzíti a fogyatékossággal élő személyek 

egyenlő jogát a közösségben való élethez. 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény 2010. évi módosításával138 jelent meg hazánkban a kiváltás törvényi szintű 

kötelezettsége, az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó intézmények kiváltása, az eddigi bentlakásos intézmények által nyújtott 

komplex szolgáltatások helyett az önálló életvitelt elősegítő támogatott lakhatás 

megvalósítása. 

A hazai reform 2011-ben a jogszabályi és szakmapolitikai változások nyomán új erőre kapott. 

Ebben az évben megszületett az 1257/2011. (VII. 21.) Kormányhatározat, amely meghatározta 

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiát. A 2013. január 1-jével 

hatályba lépő módosítás létrehozta a támogatott lakhatás nevű új ellátási forma jogi kereteit. 

(Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról 

szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020, 2015.) 

Feladatellátási kötelezettségek 

Mind a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, mind a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény egyértelműen 

megosztja a feladatellátási kötelezettségeket az önkormányzat és az állam között. 

  

 

138 2010. évi XXXIX. törvény 
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14-3. táblázat Feladatellátási kötelezettségek megosztása önkormányzat és állam között 
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A magasabb lakosságszámú település ellátási kötelezettsége minden esetben magában foglalja 

az alacsonyabb lakosságszámú települését. 

Az államigazgatás különböző szintjein megjelenő feladatellátási kötelezettség ismertetését 

követően bemutatásra kerülnek a Szociális és a Gyermekvédelmi törvény által szabályozott 

pénzbeli ellátások, és személyes szolgáltatások, a fókuszt a legutóbbi évek legjelentősebb 

változásaira irányítva. 

Szociális törvény által szabályozott pénzbeli ellátások 

rendszere 

A pénzbeli ellátások struktúrája 2015. március 1-jétől egy jelentősen átalakuláson ment 

keresztül. Az új rendszer egyik legnagyobb léptékű változása a támogatások egy részének 

központosítása és a finanszírozás ehhez igazodó átalakítása. 

A szociális támogatásoknak ennek megfelelően két formáját különböztetjük meg: a járásoknál 

az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló 

támogatások igényelhetők. 
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14-4. táblázat Segélyezési rendszer átalakítása 2015. március 1-vel 

 

Szociális és Gyermekjóléti törvény által szabályozott 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere 

14-5. táblázat Szociális és Gyermekjóléti törvény által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások 
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Szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat 

érintő strukturális változások 

a) Házi segítségnyújtás 

A Szociális törvény 2016. január 1-jétől hatályos módosítása a szükségletekhez igazodó 

differenciált szolgáltatásnyújtás érdekében a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két 

tevékenységi kört alakít ki, a szociális segítést és a személyi gondozást. 

A szociális törvény 2017. január 01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi 

segítségnyújtás esetében megszűnik az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A 

gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza 

a házi segítségnyújtás napi időtartamát. A módosítás célja az ellátott szükségleteihez 

rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a 

szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra. 

A személyi gondozást végző szociális gondozók létszáma a megállapodások száma helyett a 

tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül 

megállapításra. Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő 

tényleges ellátotti igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan 
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alkalmazkodjon a változó körülményekhez. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi 

órakerete 147 óra. 

b) Szakápolási Központ 

Az idősek otthonába egyre nagyobb gondozási- ápolási szükséglettel érkező idősek ellátása 

szükségessé tette a komplex, szakápolást is magában foglaló szolgáltatások kialakítását. A 

Szociális törvény 2017. szeptember elsejével hatályba lépő módosítása az idősotthoni 

rendszert az idősek ápolási és gondozási szükségletei alapján differenciálja. A gondozást 

előtérbe állító idősotthonok mellett kialakításra kerülnek a szakápolási központok, 

amelyekben a szakápolásra helyeződik át a hangsúly. 

Gyermekjóléti alapellátásokat érintő strukturális változások 

a) Biztos Kezdet Gyerekházak 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia 2007-2032, célként jelölte meg a korai 

képességgondozást. A Nemzeti Stratégiához kapcsolódó kormányzati cselekvési terv 

nevesítette a szolgáltatásokat és a kormányzati teendőket, köztük a Biztos Kezdet Gyerekházak 

létrehozását és folyamatos működtetését, mely külső forrásokból kezdődhetett meg. 2008 és 

2011 között összesen 49 Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg munkáját a TÁMOP 5.2.2 (39 

gyerekház), TÁMOP 5.1.1 (5 gyerekház), valamint a Norvég Finanszírozási Alap (5 gyerekház) 

pályázati támogatásaiból. A 2012-es költségvetési törvényben megjelent a hazai forrásokból 

történő finanszírozás előirányzata, (http://www.gyere.net/index_bk2.htm) 2013. január 1-től 

a Gyermekvédelmi törvény beemelte a gyermekjóléti alapellátások közé. 

A Biztos Kezdet Gyerekházak célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének 

biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a 

szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi 

felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. (Gyvt. 38/A. §) A legkisebb gyerekek és 

szüleik a Biztos Kezdet Gyerekházak segítségével kapnak lehetőséget szocio-kulturális 

hátrányok leküzdésében és a problémamentes óvodakezdésben.  Az állami támogatásnak 

köszönhetően 2017-ben már 112 ház működött, s a következő években 260-ra történő 

emelését tervezik. (https://szgyf.gov.hu/hu/1879-aktivitas-2.html) 

b) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

2016. január 1-vel a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult 

meg, melynek eredményeként egy szervezeti és szakmai egységben, az erőforrások 

hatékonyabb elosztásával működhet települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. 

Az integráltan létrejövő szolgáltatások teljes köre település szinten elérhető kötelező 

szolgáltatás, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási 

tartalommal. 

https://szgyf.gov.hu/hu/1879-aktivitas-2.html
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Család- és gyermekjóléti szolgálat 

◼ a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. 

Család- és gyermekjóléti központ 

◼ a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek a hatósági feladatokhoz 

kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi 

területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

2018. januári hatályba lépéssel megjelent a szociális diagnózis, mint a szociális szolgáltatások 

igénybevételét megelőző, szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló módszer. A jogosultsági 

feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális 

intézményeket. 

2018. szeptember 1-től a központok új feladataként jelenik meg az óvodai és iskolai szociális 

segítő szolgáltatás, mely a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális 

segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a 

gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

c) Bölcsődei ellátások 

A gazdaság- és szociálpolitika kiemelt prioritásai között szerepel a munkát és gyermeket 

vállalók támogatása, így a nők munkaerő-piaci részvételének a növelése. 

A bölcsődei rendszer átalakításának célja volt, hogy a kisgyermekek napközbeni ellátásában 

tapasztalható területi egyenlőtlenségek megszűnjenek és minden dolgozni akaró szülő 

számára elérhetővé váljon a bölcsődei ellátás valamely formája. 2017. január 1-jétől a három 

éven aluli kisgyermekek ellátásának az eddiginél rugalmasabb és az igényekre jobban reagálni 

képes rendszere új ellátási formákkal (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 

bölcsőde) kívánt segíteni a családoknak és a településeknek egyaránt. Olyan intézményi- és 

szolgáltatási formák jöttek létre, amelyek igazodnak a helyi kisgyermekes családok 

elvárásaihoz, igényeihez és hosszú távon működőképesek és fenntarthatók. 

2017. január 1-jétől nem csak 10 ezer fő feletti településeken kötelező a bölcsődei ellátás 

biztosítása, hanem minden olyan településen ahol arra legalább 5 gyermek napközbeni 

felügyeletére igény jelentkezik, vagy a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja 

a 40 főt. A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 

2018. december 31-éig ad lehetőséget. (Gyvt. 41-44/A. §) 

d) Családok átmeneti otthona külső férőhelyek kialakításával 

A családok átmeneti otthona külső férőhelyeken 2018. január 1-jétől biztosíthatja azoknak a 

családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra támogatással képesek. A külső férőhely 

egyrészt kedvezményes lakhatást, másrészt szociális munkát biztosít a családok számára. A 

családok átmeneti otthonában jelenleg 12 hónapig tartózkodhatnak a családok, ami szükség 

esetén 6 hónappal meghosszabbítható. A külső férőhelyen a családok 3 évig tartózkodhatnak, 

beleszámítva a családok átmeneti otthonában eltöltött időt is. (Gyvt. 51. §) 
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5. PILLÉR – KÖZÖSSÉGI VÉDELEM RENDSZERE 

A 19. századtól a közösségi segítő kezdeményezések között jelentős differenciálódás, 

szervezeti és tartalmi sokféleség alakult ki. Elkülönültek egymástól az egészségügyi, a 

betegápoló, az időseket, fogyatékosokat ellátó vagy éppen a gyermekvédelem területén 

aktivizálódó civil és egyházi kezdeményezések, és megjelentek a szakszervezeti és politikai, 

ideológiai hátterű szerveződések egyaránt. A közösségi védelem rendszere formális és 

informális szervezetekből áll. 

a) Formális szervezetek 

Működésük, szervezetük és vezetőik választásának szabályai jogilag is rögzítésre kerültek. 

Megkülönböztetjük őket gazdálkodásuk jellege szerint is. A non profit szervezetek 

működésénél nem keletkezik nyereség, többletbevételüket visszaforgatják a működésükbe.  

Vannak azonban  nyereségorientáltak (for profit) is. 

A szociálpolitika többszektorúsága fejeződik ki abban, hogy létrejönnek · 

◼ az állami, önkormányzati, · 

◼ egyházi és civil, 

◼ az üzleti, piaci jelleggel működő nyereségorientált szociális szolgáltatók 

Formális szervezetek közé sorolhatók az önkéntesek szerveződései, az önsegítő szervezetek is. 

b) Informális szervezetek 

Az informális szerveződések képezik azt a „rejtett közösségi hálót”, a rokonsági, és 

szomszédsági segítő kapcsolatokat, amelyek természetes ösztönösséggel, szervezeti 

tudatosság nélkül „szolgáltatják” a védelmet saját tagjaiknak, családjuknak, ismerőseiknek. 

Számos állami, közösségi forrást, szervezett és intézményesített munkát, szolgáltatást váltanak 

ki a rejtett közösségi háló aktivitásai. 

A családi összetartozásra és felelősségvállalásra épülő szolidáris háló „tartja egyben” szűkebb 

és tágabb közösségeinket. Nagy erő rejlik a reciprocitás elvén működő, szomszédsági segítő 

kapcsolatokban is. (9) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A tantárgy a szociális ellátórendszert a társadalompolitika egyik alrendszereként, értelmezi. A 

szociális ágazatot elhelyezi a közpolitikák tágabb rendszerében, bemutatva a kapcsolódási 

pontokat, az összefüggéseket. A szociális intézményrendszer bemutatásával összefüggésben 

ismertetésre került az a szociálpolitikai rendszer, tágabb értelemben vett szociális védőháló, 

melynek egyik pilléreként betölti funkcióját. További pillérként jelenik meg a munka világa, a 

társadalombiztosítás, a családpolitika és a közösségi védelem rendszere. 



  13.4. Az intézményi jogviszony keletkezése, megállapodás | 213 

 

 

Magának a szociális és gyermekvédelmi rendszernek a bemutatásakor ráirányítjuk a figyelmet 

azokra a rendszerszintű változásokra, melyek alakítják az ellátórendszer működését, az 

ellátások szervezését, az egyéni szükségletekre minél jobban reagáló, rugalmas megoldásokat 

kínálni képes ellátórendszer kialakítása céljából. 

A tervezési eszköztár áttekintése, a feladatellátási kötelezettségek bemutatása ráirányítja a 

figyelmet az ellátások szervezésének főbb kérdéseire, valamint az azokhoz kötődő főbb 

dilemmákra, illetve a területen azonosítható legmeghatározóbb aktualitásokra. 

A Szociális törvény által szabályozott pénzbeli ellátások és a Szociális és Gyermekvédelmi 

törvény által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerének 

áttekintésekor is a szakmapolitikai irányvonalakra, a struktúra változásaira helyeződik a 

hangsúly. 

A társadalmi problémákra történő reagálás, valamint a peremfeltételek sűrű változása 

egyaránt generálta a folyamatos rendszerkorrekciókat makroszinten, illetve az egyéni 

szükségletek változása szintén változtatásokat tett szükségessé mikro szinten. Ezek 

bemutatására törekedett a tan1anyag. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen pillérekre épül a szociális védelem rendszere? 

2. Milyen azonosságok és különbözőségek vannak a biztosítási alapú és a szolidaritási alapú 

biztonsági rendszerek között? 

3. Mutassa be az önkormányzatok és az állam feladatellátási kötelezettségeinek 

megosztását! 

4. Mutassa be a szociális alapellátásokat érintő strukturális változásokat! 

5. Milyen jogszabályi változások mentén alakult át, és hogyan a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás? 
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15.1. PÁRHUZAMOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK 

A diakónia az őskeresztény gyülekezetekben már megjelenő fogalom, olyan szolgálatot 

jelentett, mely elsősorban étel, ital felszolgálására, asztalok körüli munkára vonatkozott. Ilyen 

értelemben említik az evangéliumok (Lk 10,40 és Jn 12,2) is Márta buzgólkodását Jézus körül.  

Az Újszövetségben van egy speciálisabb értelme is, mely szerint a diakónia a szegények, 

nyomorultak, segítségre szorultak között végzett szolgálat és gondoskodás, melynek alapja 

Jézus Krisztus szolgálata és annak követése.139 

A vallás egyik alaptételének tekinthető felebaráti szeretet volt a jótékonykodás és a mások 

iránti könyörületesség alapja. A középkorban a különböző rendek és egyházak mind 

szervezettebb formában próbáltak segíteni az elesetteken, az időseken, a betegeken és az 

árvákon, a helyi gyülekezetek pedig kezdetektől igyekeztek kisegíteni a közösség szegényebb 

tagjait. (11) 

Ma diakónián egyházi szeretetszolgálatot értünk. Ez magába foglalja a testi-lelki elesettek, 

rászorulók segítését. 

A németországi szervezett diakónia atyja, Johann Hinrich Wichern megfogalmazása szerint a 

diakónia 

◼ személyes, direkt, embertől emberig történő segítségnyújtás, cselekvésben 

(gyakorlatban) megnyilvánuló hit; 

◼ a gyülekezet segítségnyújtása: szegények, betegek, testi, értelmi, lelki fogyatékosok, 

idegenek, a társadalom peremén élők számára, részben a gyülekezeti tagok körében, 

részben a gyülekezet körüli mikrotársadalom tagjai között (a fogyatékosok nélküli 

gyülekezet maga is fogyatékos); 

◼ szervezeti formáció, strukturált és szakszerű diakóniai szolgáltatás (főállásúak, 

önkéntesek) a rászorulók részére. (Fruttus István Levente, 2013.) 

 

139https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/d-

C9AC0/diakonia-C9AF8/ 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/d-C9AC0/diakonia-C9AF8/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/d-C9AC0/diakonia-C9AF8/
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A diakónia szónak egyedi jelentéstartalma van, a modern nyelvekben csak az egyházi 

szóhasználatban szerepel. 

Fruttus megközelítése szerint a diakónia/diakónus/diakóniai tevékenység 

◼ "A diakónia az egyetemes papság intézményéhez kapcsolódó tevékenység (minden 

gyülekezeti tag evangéliumi kötelezettsége). 

◼ A szolgálatot végző közvetíti a küldő, vagyis Isten üzenetét. 

◼ Ugyanakkor elfogadjuk, hogy (talán éppen a mindennapok hitéleti gyakorlatában 

formálódva) szeretetszolgálatot jelent. Azt, hogy mit mond a Szentírás két ember 

kapcsolatáról, a közösségen belüli kapcsolatokról, a szeretet gyakorlásáról, a segítésről, 

a szegényekről betegekről és elesettekről. A szavak maguk is szolgák, jelek, közvetítői a 

lényegnek, Isten hozzánk lehajló kegyelmének." (Fruttus István Levente, 2013. ) 

A diakóniához hasonló jelentése van a karitásznak, vagyis lényegi eleme Jézusra tekintve, a 

krisztusi megváltás iránt érzett hálából a rászorulók testi, lelki szenvedésének enyhítése. Míg 

a református gyakorlatban a diakónia elsősorban gyülekezeti keretek között nyer értelmet, a 

diakónus a szervezeten belül a szeretetszolgálatért felel. A katolikus és az evangélikus 

egyházban a diakónia mint karitász, önálló, független szervezeti keretek között működik, 

szoros kapcsolatban az egyházzal. Ilyenek például a ferences rendi szegénygondozó nővérek, 

a Szociális Missziótársulat, vagy olyan, országokon átnyúló szervezetek, mint a Katolikus 

Karitász vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. (12) 

Magyarországon a szabad királyi városok uralkodóktól kapott privilégiumai már a 

középkorban is elősegítették, hogy az egyház által szervezett segítés mellett, létrejöttek 

egyházon kívül működő szociális jellegű szervezetek. Számos világi kórház és szegényház 

működött a XIV. és a XV. században. Majd a polgárosodás kialakulásával, a céhek 

megjelenésével egyidőben kialakult a mai civil társadalmat életre hívó társadalmi 

nyilvánosság. A civil társadalom alapját az önkéntes alapon történő szerveződések, 

összefogások képezik, melyek az egyházaktól, kulturális és sportegyesületektől az állampolgári 

kezdeményezéseken át, az alapítványokig, a szakszervezetekig és alternatív intézményekig 

terjednek. Az önkéntes mozgalmak szervezeti formába történő rendeződése a reformkor 

Magyarországán indult meg, majd az 1910-es évek szigorú engedélyeztetési eljárásának 

ellenére, szinte minden társadalmi, szakmai, vallási és kor-csoport létrehozta saját önkéntes 

szervezetét.  Szép példája a városi hatósági, civil társadalmi és vallási összefogásnak, és az 

önkéntességen alapuló segítségnyújtásnak 1927-ből az Egri Norma, mely karitatív munka által 

testi, lelki gondozást nyertek a helybeli ínségesek és szegények. Ebben az időben - egy 1932-es 

felmérés szerint - Magyarországon 14 365 önkéntes szervezet közel 3 milliós tagsággal 

működött. 

A második világháborút követő politikai átrendeződés nem kedvezett az egyházi és a civil 

szervezeteknek valamint az önkéntes szerveződéseknek. A civil szektor, ezáltal az önkéntesség 

újjáélesztésére a rendszerváltást követően kerülhetett sor.  (11) 

15.2. AZ ÖNKÉNTESSÉG DEFINIÁLÁSA 

Az önkéntességnek számos formája, tevékenységeinek sokféle típusa ismert. Magyarországon 

az önkéntesség leginkább jelen van a kultúra területén, az egyházak keretein belül, a sport és 
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szabadidős tevékenységek között, de számos más területen, mint a szociális ellátás, az 

egészségügy, oktatás, szabadidő tevékenységek, környezetvédelem, településfejlesztés, 

kisebbségvédelem, a közbiztonság védelmében működő nonprofit szervezeteknél is sokan 

teljesítenek szolgálatot. 

Létezik egyfelől formális szervezeti keretek között zajló, ahhoz kapcsolódó, a gyakorlatban 

egyre markánsabb menedzsmentszemlélettel párosuló önkéntes tevékenység, de egyéni, 

szervezetekhez nem köthető aktivitás is. Az önkénteseket közvetítő és fogadó szervezetek 

céljai, tevékenységei, a fenntartók típusai is nagyon eltérőek lehetnek. A szervezeti jelleg 

szerint megkülönböztetünk állami, non-profit, for-profit szervezeteket. Az önkéntes 

tevékenység ezen túlmenően lehet egyéni vagy csoportos, rendszeres vagy alkalmi, belföldön 

vagy külföldön végzett, globális vagy lokális. 

Fogalmi meghatározása sem egységes. Köznapi szóhasználatban ismert az "önkéntes munka", 

"önkéntes tevékenység", "önkéntes aktivitás", de egyszerűen az "önkéntesség" meghatározás 

is. Szakirodalomban törekednek az "önkéntes tevékenység" kifejezés használatára, 

megkülönböztetve ezáltal a díjazás ellenében, munkaszerződés alapján végzett munkától. 

Így az önkéntességet a legtágabb értelmezésben definiáljuk, amely megengedi, hogy minden 

formája beleférjen, egyben kizárjon minden ide nem sorolható tevekénységeket. 

Az önkéntesség legfontosabb ismertető jegyei 

1. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül, fizetség, haszonszerzés nélkül végzett tevékenység (ez 

nem zárja ki a tevékenység végzése során felmerült költségek megtérítését, és az 

önkénteseket fogadó szervezetek anyagi támogatását) 

2. Mások javára végzett, általában valamilyen nemes, segítő célú, a közjóhoz hozzájáruló 

vagy egy ügy érdekében végzett aktivitás (anyagi- szellemi javak, szolgáltatások 

előállítása). Tehát egy nem családtag és nem barát harmadik fél vagy egy közösség felé 

irányul. 

3. Önként, szabad elhatározásból, szabad akaratból végzett, nem kötelező jellegű 

tevékenység. Így nem sorolható ide a régi típusú „társadalmi munka", vagy az érettségit 

megelőző kötelező közösségi munka. 

4. Belső (szubjektív, értékorientalt) vagy külső (instrumentális, de nem közvetlenül anyagi) 

indíttatású vagy motivációjú. Napjainkban az önkéntességet növekvő "reciprocitas” 

jellemzi, azaz nem egyoldalú paternalisztikus viszonyról van szó az önkéntes és 

tevekénysége alanyai között, hanem elismerik a kölcsönös előnyöket, hasznokat. (13) 
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15.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG FUNKCIÓI 

Az önkéntes tevékenységnek négy funkcióját különböztetjük meg: 

1) Gazdasági funkció 

Az önkéntesek ténykedése és a nonprofit szektor egésze egyre nagyobb erőt képvisel mind a 

nemzetgazdaságokban, mind a világgazdaságban. A gazdaság dinamikus szektora, hozzájárul a 

gazdaság fejlődéséhez. Az önkéntes tevékenység az ezredforduló környékén, 37 országot 

alapul véve 400 milliárd USD-vel járult hozzá a világgazdasághoz. Ugyan ebben az időszakban, 

a nyugat-európai országokban az önkéntes munka 8-14%-kal járult hozzá a GDP-hez. (Czike 

2001a)140. Igaz, ez az arány Magyarországon a vizsgált időszakban alig érte el az 1%-ot, de ez 

is 76,7 milliárd forintot jelentett (Czike 2001b)141. (14) Magyarországon a KSH szervezeti 

adatgyűjtésen alapuló felmérése 2013-ban 490 ezer szervezeti önkéntest és 51 millió általuk 

ledolgozott munkaórát regisztrált. Ez 24,5 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felel 

meg. A munka értékét – azt a bért, amelyet az önkénteseknek ki kellene fizetni, ha a nonprofit 

szektor munkavállalói lennének – 55 milliárd forintban határozták meg (KSH 2012). A KSH6 

GDP-adatait figyelembe véve ez az összeg az éves magyarországi GDP 0,2%-a. Ez az arány 

jelentős növekedést jelent a Johns Hopkins Egyetem kutatásában mért 1995-ös 0,1%-hoz 

képest. (15) 

Az önkéntes tevékenység gazdasági jelentőségét az is növeli, hogy lehetővé válik általa a 

társadalmi erőforrások gyors, hatékony, célirányos mozgatása, felhasználása, a munkaerőpiac, 

a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség káros hatásainak gyengítése, munkahelyi 

tapasztalatszerzés, „szolgáltatás tanulás”, a munkaerő formális és informális képzése. (13) 

2) Társadalmi-közösségi funkció 

Az önkéntesség hozzájárul a társadalmi integrációhoz a társadalmi szolidaritás és összetartás 

erősítése révén, valamint a társadalmi tőkeképződéshez (kapcsolati tőkéhez). Közösség- és 

csoportképző, illetve közösség és csoporterősítő szerepe erőteljes. Növeli a társadalmi 

érzékenységet és felelősségvállalást, megkülönböztetetten a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok (öregek, szegények, különösen gyermekszegénység által érintettek, betegek, 

megváltozott képességűek, munkanélküliek, bevándorlók ) irányába, ezáltal elősegíti az 

esélyegyenlőséget. (13) 

3) Politikai funkció 

Az önkéntesség közérdekűsége, elkötelezettsége révén politikai jelleget nyerhet: 

◼ közvetlenül (pl. Greenpeace mozgalom), és 

 

140 Idézi: Perpék (2011.) 

141 Idézi: Perpék (2011.) 
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◼ áttételesen: 

o amennyiben mások (egy ügy, a közjó) javára végzett tevékenység, 

o demokratikus állampolgári értékek erősítése, modelladás 

o a politikai részvétel (globális és lokális) gyakorlása, aktív állampolgárság elősegítése, 

a „politikáért élés” és nem „a politikából élés”erősítése, 

o a politikai-állampolgári szocializáció: demokratikus értékek és készségek elsajátítása, 

mint felelősségvállalás, szolidaritás, társadalmi tudatosság, együttműködés, 

esélyegyenlőség" (13) 

 

4) Szociálpszichológiai funkció 

◼ Szocializációs funkció: az önkéntes tevékenységnek, különösen a fiatalok 

vonatkozásában beilleszkedést segítő, személyiség fejlesztő, szakmai– és politikai 

szocializációs funkciója van. A szocializáció hagyományos formái mellett új 

szocializációs színterek jelennek meg. A hagyományos formái mellett megnő a 

kortárscsoport, a média és az ún. „harmadik hely” szerepe, a szabadidő eltöltésének 

helye. Az önkéntes munka pedig tipikusan szabadidős tevékenységként jelenik meg. 

◼ Mentálhigiénés funkció: az értelmes és respektált tevékenységvégzéssel a társadalom 

egészségi és mentális állapotának javítása, a társadalmi elégedettség növelése, a 

mentális problémák, a devianciák, a munkanélküliség, a magányosság pszichés kárainak 

csökkentése történik meg. Anómiás társadalmunkban erre egyre nagyobb szükség van 

prevenciós, védő és korrekciós funkciójára. A mentálhigiénés funkció kapcsolatba 

hozható a motívumok, attitűdök, identitás, értékvilág kérdéseivel. 

Megkülönböztetjük az önkéntesség egyéni és társadalmi hozadékát (Stebbins, A. R., 1996)142. 

◼ Az egyéni hozadéka 

o közvetett anyagi megtérülés, 

o hatással van a kapcsolati tőke fejlesztésére 

o egzisztenciális és mentális stabilitást biztosít, 

o hozzájárul az önmegvalósításhoz, önkifejezéhez, az önjutalmazáshoz, 

o személyiségfejlesztésben és képességfejlesztésben van szerepe 

o formális és informális tanulás helyszíne 

o rekreációt, szórakozást nyújt. 

◼ Társadalmi-közösségi hozadéka: 

o segíti a társadalmi integrációt, és a csoportba involválódást, 

o erősíti a csoport normarendszerét, az intézményes- és szervezeti lojalitást, 

o segíti a közösségi alapok megszilárdítását, 

o növeli az esélyegyenlőséget, 

o társadalmi tőkeképződés: építi és gazdagítja a formális és informális kapcsolatokat: 

kliensekkel (akikért), más önkéntesekkel (akikkel), a hivatalos intézményekkel és 

képviselőikkel, 

 

142 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 
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o a csoport térben-időben lejátszódó feladatteljesítményei, az önkéntesség tervének 

teljesítése, 

o gazdasági haszon, 

o szocializációs és mentálhigiénés haszon, 

o politikai haszon 

15.4. AZ ÖNKÉNTESSÉG MOTIVÁCIÓI ÉS TÍPUSAI 

Az önkéntesség motivációjának két fő történeti típusát különböztethetjük meg: az önkéntesség 

kollektív motivációját és a reflexív motivációját (Hustinx, L. - Lammertyn, F. 2003)143 

a) Kollektív motiváció 

Hagyományosan vallási közösségek tradíciójába ágyazódva, a közös orientációból, közös 

értékrendből fakadó kötelezettség. Erős az altruista attitűd jellemzi, célja a közjó előmozdítása. 

Az egyéni motivációt alárendeli a közösségi érdeknek. Nem reflektált, a közösségbe erősen 

integrált egyén természetes beállítódásának része. A többé-kevésbé zárt közösség által 

definiált, és a betöltött szereppel, közösségi szerepértelmezéssel, előírással és elvárással függ 

össze. 

b) Reflexív motiváció 

Erőteljesebben kapcsolódik az individualizált életúthoz, mint a közösségi léthez. Az 

önreflektált életút vezető elve az öncentrikusság és reflektáltság, ami új önkéntes attitűdöt 

alakít ki. 

Czike K. és Bartal A. (2005)144 is vizsgálja az önkéntesek motivációit. A non-profit szervezetek 

önkéntesei között a következő leggyakoribb nyolc motivációt találták: 

1. a szegényeken való segítés, 

2. a tapasztalatszerzés, 

3. a vallás, a hit fontossága, 

4. a kihívás, szakmai fejlődés, 

5. az erkölcsi kötelesség, 

6. a szabadidő hasznos eltöltése, 

7. új barátok szerzése, 

8. a közösséghez tartozás. 

A motivációk alapján két fő típus kirajzolódását figyelték meg összhangban a szakirodalommal: 

a) A régi típusú (tradicionális vagy közösségi) önkéntességet, akiket az 1., 3., 5., 8 pontok 

alatt megjelölt motiváció jellemzi. Ennél a típusnál – a szakirodalomnak megfelelően - erős a 

 

143 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 

144 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 
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vallási indíttatás, jellemző az idealisztikus-altruista attitűd, az értékelvűség, a közösségi 

motívum, a szolidaritás, a segítés szándéka, azaz a hagyományos – koherensebb – 

értékvilághoz kapcsolódik. Csoport- vagy szervezeti tagsággal jár. (13) A „régi típusú” 

önkéntesség a városiasodással és a polgárosodással megjelenésével hozható összefüggésbe, 

jellemzően Amerikában, Nyugat- és Kelet-Európában találkozhatunk vele: ezen önkéntesek fő 

tevékenységi köre az adományozás és a jótékonykodás. (11) 

A modernizáció a tradicionális életmódok, életvitelek, életstílusok gyengülését hozza, és 

erősíti. Jellegzetes változás történik az önkéntesség jelentésének és sémáinak tekintetében, 

megteremtve ezzel az új típusú önkéntesség alapjait. 

b) Az új típusú (vagy modern, reflexív) önkéntességet a 2., 4., 6., 7. pontok alatt megjelölt 

motivációk jellemzik. Az „új típusú önkéntes” egy tudásalapú társadalomban él, ahol egyre 

nagyobb értéke van a szaktudásnak, a gyakorlati tapasztalatnak, valamint a sokat emlegetett 

élethosszig tartó tanulásnak. (11)Ez a típus a szakirodalom szerint is kevésbé altruista, szokás 

jellegű vagy spontán, inkább erőteljesebben érdekalapú, a tudatos választás, növekvő 

reciprocitás és professzionalizáció jellemzi. Individualizáltabb, egoistább, reflektáltabb, 

kreatívabb, innovatívabb, önmaga kipróbálásának vágya, az érdeklődés és az élmény vezérli.  

A fiatalokat elsősorban a tudás vágya, a kreatív, innovatív munka vonzza- az otthontól távol 

eső szolgálat esetén az önállósodás utáni, illetve kalandvágy- és nem a jótékonyság polgári 

értékeken alapuló eszméje. Ezért a szabadidős önkéntesség, a rövidebb elkötelezettségű, 

változatosságot nyújtó „forgóajtós önkéntesség” (Hustinx, L. 2001)145 lesz a vonzó, főleg az 

„élménytársadalom” (Schulze, G. 2000, 2003)146 fiataljai számára, összhangban „kísérletező 

szocializációjukkal” (Galland, O. 2004)147. Az új típusú önkéntesség értékrend szempontjából 

kevésbé koherens – bár olykor tudatosan tervezett és szervezett. (13) A fiatalok számára sok 

esetben élmény és örömforrásnak számít, ami erőforrásként értelmezhető Teréz Anya 

gondolataiban is. "A csoda nem az, hogy végezzük a munkánkat, hanem, hogy ez boldogít 

minket." 

Bartal–Kmetty (2010) Magyar Önkéntes Motivációs kutatásában a megkérdezett önkéntesek 

fő önkéntesmotivációit tulajdonképpen három faktor képezte. A megkérdezett önkéntesek 

számára – mint ahogy várható volt az eddigi kutatási eredmények alapján is – a (szociális) 

értékeket kifejező motivációk bizonyultak a legfontosabbnak, úgy mint a környezet védelme és 

a kultúra megőrzése, vagy a társadalmi értékvesztésként megélt kormányzati támogatások 

hiánya. Az értékek motivációs faktort az elismertség, és a szociális interakciók motivációk 

követték. Mind az elismertség, mind a szociális interakciók motivációnak az önkéntes-

menedzsmenti munka szempontjából kiemelkedő jelentősége van. Az elismertség faktor 

viszonylag magas átlagértéke arról tanúskodik, hogy az önkéntesek számára fontos, hogy – 

különösen a szervezet, ahol tevékenykednek és annak munkatársai is – elismerjék munkájukat 

(és kevésbé „tartanak igényt“ például a társadalmi elismerésre). A másik legfontosabb 

motiváló ereje az önkéntességnek a szociális interakciók motivációs faktor, melynek magas 

értékelése arra utal, hogy az önkéntesség közösségi élményeket, kapcsolati lehetőségeket is ad.  

(16) 

 

145 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 

146 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 

147 Idézi: Fényes – Kiss 2011. 
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15.5. AZ ÖNKÉNTESSÉG MÉRTÉKE ÉS JELLEMZŐI 

A hazai önkénteseket jellemző legfrissebb kutatás, a 2008. évi Európai Értékvizsgálat30 

magyarországi eredményei szerint 2008-ban a 18 évnél idősebb népesség 10,8%-a, valamivel 

több mint 900 ezer ember végzett szervezett keretek között önkéntes munkát. Ez a kutatás is 

azt az eredményt hozta, hogy önkéntesek többsége férfi. A szervezeteknél önkéntes munkát 

végzők fő jellemzői a kutatás végső megállapításai alapján: 

◼ Az egyedül élők (kivételt képeznek az özvegyek) nagyobb arányban vállaltak 

szervezeteknél önkéntes munkát, mint a házasok/partner kapcsolatban élők, 

◼ Az önkéntes munkát végzők többsége átlagosan két gyermeket nevelt vagy 

gyermektelen volt, a gyermekszám növekedésével egyenes arányban csökkent az 

önkéntesek száma. 

◼ Az iskolai végzettség és az önkéntesség között szoros kapcsolat állt fenn, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők magas aránya jellemző. 

◼ Az önkéntesek a mintában elsősorban a fizetett főállásúak, a tanulók és nyugdíjasok 

közül kerültek ki. 

◼ A magasabb jövedelmi kategóriákban az önkéntesek aránya kiugróan felülreprezentált 

mind a teljes, mind a nem-önkéntesek mintájához képest. 

◼ Az önkéntesek jelentős része leginkább vagy 5000 fő alatti vagy 100.000 fő feletti 

településen él, és sziginfikánsan magasabb volt körükben a vallásosak aránya. 

◼ A szervezeteknél önkéntes munkát végzők többsége a tradicionális önkéntes 

hagyományokkal rendelkező sport-szabadidős, oktatási-kulturális valamint egyházi, 

vallási szervezeteknél vállalt önkéntes munkát. (11) 

Az Eurobarometer 2010-es felmérésében több célzott, önkéntességre vonatkozó kérdés is 

szerepelt. A felmérésbe 32 országot, vagyis a 27 európai uniós tagállamot, 3 tagjelöltet 

(Horvátország, Macedónia, Törökország), valamint Izlandot és a Ciprusi Török Közösséget 

vonták be. Az adatgyűjtést országos reprezentatív mintán lakossági megkérdezéssel végezték 

a 14 év feletti népesség körében. Az eredmények szerint a megkérdezettek 80%-ára volt 

jellemző az aktív társadalmi szerepvállalás. Az EU-27 állampolgárok 30%-a végzett szervezeti 

önkéntes munkát. 2006-ban ez az arány 34% volt. Magyarországon 21%-os szervezeti 

önkéntességet mértek. Ezzel az értékkel az EU-országok között a harmadik negyedben 

helyezkedünk el. 

A Gallup World Poll 2013–2015-ös vizsgálata 40 országra terjedt ki a 15 éves és idősebb 

népesség körében. A kérdést az elmúlt egy hónapra vonatkozóan fogalmazták meg az 

elterjedtebb elmúlt egy éves időszak helyett, ennek megfelelően a mért szervezeti önkéntesség 

arányok alacsonyabbak voltak. A megkérdezettek 24%-a volt szervezeti önkéntes az elmúlt egy 

hónapban. Magyarországon ez az arány csupán 9% volt. 

A nemzetközi kutatásokból markánsan kirajzolódik egy nyugat–kelet tengely: a töretlen 

demokratikus hagyományokkal rendelkező államokban lényegesen nagyobb a szervezeti 

önkéntesség súlya. A kutatások azt is alátámasztják, hogy az önkéntesek aránya nagyban 

összefügg az adott ország nonprofit szektorának és civil társadalmának fejlettségével, ez pedig 

összetett történelmi, politikai, kulturális és társadalmi tényezőkre vezethető vissza. 

A Gallup World Poll 2013–15-ös kutatása az összes államra vetítve nem mutatott ki érdemleges 

eltéréseket a nemek között. 
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A fiatalok önkéntességére az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek világszerte. A 

2013–15-ös Gallup-eredmények szerint a 15–29 éves fiatalok (23%) a népességben (24%) 

mért aránynál hajszálnyival kevesebb önkéntes munkát végeztek. Magyarországon ennek az 

ellenkezője igaz, ugyanis 11%, az országos átlagnál 2 százalékponttal magasabb volt a fiatal 

szervezeti önkéntesek aránya. 

Az Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey) 2012-ben 24 országból gyűjtött 

önkéntességre vonatkozó adatokat az elmúlt egy évre vonatkozóan. Eredményeik szerint 

átlagosan 40% volt a fiatal, 15–29 éves szervezeti önkéntesek aránya a vizsgált országokban. 

Magyarországon a fiatalok 23%-a önkénteskedett szervezeti keretek között. 

Több felmérés tanúsága szerint a tipikus európai és magyar önkéntes magas presztízsű, magas 

iskolai végzettségű, gazdaságilag aktív, sokszor értelmiségiként dolgozó felnőtt, aki általában 

gyermekes családban él. Ami a munkaerőpiaci státust illeti, az Eurobarometer 2010 

eredményei alapján az európai önkéntesek nagy része gazdaságilag aktív. Magas körükben a 

vezető beosztásúak aránya (46%), körülbelül harmaduk fehérgalléros (35%), negyedük 

kékgalléros alkalmazott (28%), az önállóak aránya pedig 33%. Az önkéntesek 36%-a 

főtevékenységként vagy munka mellett jelenleg is tanul. A munkanélküliek (19%) és 

háztartásbeliek (22%) az aktívaknál kisebb arányban önkénteskednek, nagyjából ötödük segít 

valamilyen szervezetnek szabadidejében. Az európai önkénteseket erős politikai érdeklődés 

jellemzi148. (15) 

15.6. AZ ÖNKÉNTES SZEKTOR FŐBB SZEREPLŐI - SZABÁLYOZÁS, 

TERVEZÉS 

Az ENSZ 2001-es nemzetközi önkéntességről szóló éve sok országban, így Magyarországon is 

katalizátorként hatott a terület fejlődésére, egyre több civil szervezet ismerte fel a meglévő 

problémákat és a nemzetközi év kapcsán számos, az önkéntességet népszerűsítő és fejlesztő 

kezdeményezés indult el. A Nemzetközi Év egyik eredményeként megalapításra került az 

önkéntesség fejlesztését országos szinten is felvállaló Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA). Az 

önkéntes szektorban elért legjelentősebb eredmény a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt.) elfogadása volt. A jogszabály amellett, hogy jogi értelemben 

vett státuszt adott az önkénteseknek és tevékenységüket elválasztotta a munka világától, 

elhárította a korábban meglévő jogi akadályokat, megszűntette az addigi anomáliákat. A 

törvény révén mind a szervezetek, mind az önkéntesek fokozottabb védelemben részesülnek, 

és tisztázott feltételek mellett alakulhatnak ki közöttük a sokszor nem kis felelősséggel járó 

kapcsolatok. A törvénynek és az ÖKA folyamatos fejlesztő munkájának mindemellett fontos 

szerepe volt abban, hogy a hazai önkéntes szektor ismertebbé és elfogadottabbá vált a 

társadalom és az egyének számára. 

A tematikus ENSZ év tizedik évfordulóját az Európai Unió az Önkéntesség Európai Évének 

nyilvánította. A 2011-es európai év általános célja, hogy tovább ösztönözze és támogassa az 

Európai Unió tagállamait abban, hogy továbbfejlesszék az önkéntes tevékenységeknek a civil 

 

148 Perpék (2011.) 
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társadalom számára ösztönző feltételeit, valamint hogy növeljék az önkéntes tevékenységek 

láthatóságát. 

Az egyes Európai Uniós tagországokban az önkéntes szektorért felelős ágazati miniszter 

országonként eltér, leggyakrabban azonban a munkaügyi és/vagy a szociális és közösségi 

ügyekért felelős minisztérium hatáskörébe tartozik. Nincs ez máshogy Magyarországon sem, 

ahol az Emberi Erőforrások Minisztériuma tart fenn közvetlen kapcsolatot a legnagyobb civil 

szervezetekkel, tájékoztatást nyújt jogi, pénzügyi ügyekben,  vezeti a Köt. által előírt 

önkénteseket fogadó szervezetek adatbázisát. A Minisztérium felügyeli a regionális szinten 

működő Civil Szolgáltató Központok működését is, melyek hálózata szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt a nonprofit szféra szereplőinek. Folyamatos 

információszolgáltatás biztosít, képzéseket és rendezvényeket szervez civil szervezeteknek, 

igyekszik előmozdítani az együttműködésüket. 

2010-ben felálltak a regionális önkéntes centrumok.  A program távlati célja az önkéntes 

tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevékenységek hatékonyságának 

növelése. (11) 

A Magyar Kormány a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a 

végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.) 

Kormányhatározatával 2012 márciusában fogadta el hazánk Nemzeti Önkéntes Stratégiáját, 

mely 2020-ig határozza meg az önkéntességhez kapcsolódóan a kormányzati intézkedések 

sorát. 

A Nemzeti Önkéntes Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat 

aktív, élő része legyen, a benne foglalt célkitűzések megvalósulásával előmozdítsa az 

önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben való elterjedését, erősítse a társadalmi 

felelősségtudatot, és az összetartozás tényleges megvalósulását. 

Hazai önkéntes programok, jó gyakorlatok 

Kapu Program 

A békés megyei  Béthel Alapítvány és a brightoni /UK/ székhelyű Social Care Initiatives 

Network által a Phare – Lien - Tacis program keretében l996-98 között lett kifejlesztve az a 

lakóközösségi alapon szerveződő önkéntes segítő szolgálat, mely a generációk közötti  

együttműködést segítette elő.  A szolgálat a szociális és egészségügyi állami ellátórendszer 

mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve  működik és nyújt segítséget azoknak a speciális 

szükségletekkel élő embereknek, akik nyitottak annak igénybevételére. A Program 

továbbfejlesztését, kiterjesztését, a képzéseket az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a Mobilitas Ifjúsági Szolgálat, 

az Angliai Nagykövetség,149 később az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 

tette lehetővé. 

 

149 Dávidné B. Hidvégi Julianna; A Kapu Program  bemutatása (2003.) 
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Önkéntes Centrumok – Önindító Program 

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, és a hazai 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) keretében megvalósuló program 

legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség 

elterjesztésére és támogatására. A program indítását több éves szakmai előkészítés valamint 

az ÖKA koordinációjával önkéntes központ fejlesztő munka előzte meg. Az ÖKA 2004 ősze óta 

dolgozik a megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek a munkának az 

eredményeképpen jött létre az Önkéntes Központ Hálózat. Az Önkéntes Centrumok 2010 

nyarán kezdték meg munkájukat az önkéntesség népszerűsítése, a fogadó szervezetek 

megerősítése és végső soron az önkéntesség társadalmi elismertségének növelése céljából. A 

program távlati célja az önkéntes tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes 

tevékenységek hatékonyságának növelése. (11) 

ÖTLET Program 

az első hazai hosszú távú önkéntes program mely az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

támogatásával 2005 októberében kísérleti jelleggel indult. 

A program alapvető célja volt, hogy a 18 és 30 év közötti pályakezdő, álláskereső fiatalok 

munka-erőpiaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhető 

tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és a munkaerő-piacon elvárt szerepek 

kipróbálásával, munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A program a második ciklusban 

kiegészült a 45 éven felüli tartósan munkanélküliek célcsoportjával.  A program harmadik 

ciklusa 2010 márciusában zárult le, egyértelműen igazolva az önkéntesség 

foglalkoztatáspolitikai jelentőségét. (11) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul 

egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a 

társadalmi tőke megteremtésével. 

Az önkéntesség, a másokért való önzetlen tenni akarás gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, 

hosszú tradícióra tekinthet vissza a legtöbb európai országban. Az évezredek alatt kialakult 

szociális rendszerek alapjait számos társadalomban a keresztény közösségek tették le a bibliai 

diakóniai szolgálat és gondoskodás alapelvei szerint. A mai értelemben vett önkéntesség 

kialakulása a felvilágosodás eszmekörének hatására a 18. század végén létrejött önszerveződő 

közösségek, az ún. „egyesületek” alapításához köthető. Az diakóniai szolgálat és a régi típusú 

önkéntesség között nagyon sok párhuzamot lehet felfedezni. 

Az önkéntességnek számos formája, tevékenységeinek sokféle típusa ismert, azonban 

legfontosabb ismertetőjegyeiben egységesen, mégpedig 

1. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül, fizetség, haszonszerzés nélkül végzett tevékenység 

2. Mások javára végzett tevékenység, ami harmadik fél vagy egy közösség felé irányul. 
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3. Önként, szabad elhatározásból, szabad akaratból végzett, nem kötelező jellegű 

tevékenység. 

4. Belső (szubjektív, értékorientalt) vagy külső (instrumentális, de nem közvetlenül anyagi) 

indíttatású vagy motivációjú. 

Az önkéntes tevékenységnek négy funkcióját különböztetjük meg: 

◼ Gazdasági 

◼ Társadalmi-közösségi 

◼ Politikai 

◼ Szociálpszichológiai  funkció 

Az önkéntesség motivációjának két fő történeti típusát különböztethetjük meg: 

a) Kollektív motiváció 

Hagyományosan vallási közösségek tradíciójába ágyazódva, a közös orientációból, közös 

értékrendből fakadó kötelezettségként értelmezhető. Ez a motiváció jellemző a régi típusú 

önkéntességre. 

b) Reflexív motiváció 

A új típusú önkénteseket jellemzi. Erőteljesebben kapcsolódik az individualizált életúthoz, 

mint a közösségi léthez. 

Az önkéntesek számát, motivációs struktúráját, társadalmi jellemzői számos nemzetközi és 

hazai kutatás igyekezett feltárni.  Több felmérés tanúsága szerint a tipikus európai és magyar 

önkéntes magas presztízsű, magas iskolai végzettségű, gazdaságilag aktív, sokszor 

értelmiségiként dolgozó felnőtt, aki általában gyermekes családban él. 

Az önkéntes szektorban elért legjelentősebb eredmény a Közérdekű önkéntes tevékenységről 

szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt.) elfogadása volt. A törvény alapvető célja, hogy a 

közérdekű önkéntes tevékenységet, mint jogviszonyt szabályozza és intézményesítse a magyar 

jogrendszerben. A jogszabály garantálja az önkéntesek jogait, mely által mind a szervezetek, 

mind az önkéntesek fokozottabb védelemben részesülnek, és tisztázott feltételek mellett 

alakulhatnak ki közöttük a sokszor nem kis felelősséggel járó kapcsolatok. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel az önkéntesség ismertető jegyeit? 

2. Mit értünk az önkéntesség szociálpszichológiai funkciója alatt? 

3. Ismertessen néhány önkéntes hazai jó gyakorlatot! 

4. Milyen különbségek vannak a régi és az új típusú önkéntesek között? 

5. A kutatások eredményeit figyelembe véve, az önkéntesek milyen társadalmi, demográfiai 

jellemzőkkel rendelkeznek? 
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16. MINŐSÉGFEJLESZTÉS I. 

ELLÁTÁSI PROTOKOLLOK FEJLESZTÉSE, 

BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSUK MONITOROZÁSA 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

16.1. FOGALOM MEGHATÁROZÁS 

A minőség: A dolgok tulajdonságaiban és különböző természetében rejlik, amit mi megítélünk 

és értékelünk. A fogalom tisztázásánál nem szabad elfeledkezni az olyan kiváló francia 

filozófusról, mint Descartes, aki a minőség fogalmát három tulajdonság típusra osztotta fel. 

Ezek a következők: 

◼ Primer minőség: az objektív minőség, amivel a dolgok önmagukban rendelkeznek, és 

amelyek függetlenek az emberi értékektől, az érzékeléstől, a felfogástól. 

◼ Szekunder minőség: olyan tulajdonságokat jelent, amelyek nem önmagában a dolgok 

tulajdonságai, hanem amelyek emberi érzékelésekhez kötődnek, vagyis a minőség 

azáltal jön létre, ahogyan mi megéljük a jelenséget. 

◼ Tercier minőség: azon értékeket foglalja magába, melyet mi rendeltünk hozzá a 

jelenségekhez. Így jön létre a minőség társadalmi és kulturális adottságok szerint és a 

mi felfogásunk befolyása alatt. 

A minőség meghatározásához úgy jutunk közel, ha leírjuk a szervezet működését és a 

szolgáltatások jellemzőit, és azokat értékeljük. Tehát a minőség meghatározása egy olyan 

folyamat, amelyért egyszerre többen is felelősek. 

 

A minőségfejlesztés: Azt a folyamatot jelöli, amely során a felelős szereplők, az érintett felek 

és partnerek egymással párbeszédet folytatva meghatározzák a jó minőség kritériumait, 

célokat tűznek ki, később pedig értékelik, milyen mértékben sikerült a célokat teljesíteni, az 

elvárásoknak megfelelően. A minőségfejlesztés elsősorban a felelős szereplők találkozása, 

amelyet tudatos és hosszú távú folyamatos, közös munkával lehet alakítani vagy kell alakítani. 

Fontos a párbeszéd, melynek során sor kerül a személyes találkozásra, eszmecserére, mely 

meghatározhatja a minőséget. Párbeszéd során valósul meg a különböző nézetek ütközése, 

közelítése és ennek során a közös irányvonal megtalálása.( I.J. De-Toro 2011.) 

A minőségbiztosítás: Különböző módszerek alkalmazásával fel lehet mérni, hogy egy adott 

szervezet (ellátó vagy szolgáltató) mennyiben teljesíti az előzetesen meghatározott minőségi 
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célkitűzéseit. A minőségbiztosítás aprólékos feltáró munkából, folyamatos nyomon követésből, 

annak módszereinek alkalmazásából áll. 

A szociális szolgáltatások minőségfejlesztése ma már a mindennapi szükségletet, 

tevékenységet jelenti - a felmerülő hiányosságok, szükséges intézkedések megszervezése, 

kivitelezése, ellenőrzése és az elégedettségi szint teljesítése, növelése. A szociális 

ellátásszervező képessé váljon egy teljes körű szociális szolgáltatás megszervezésekor a 

minőségirányítási rendszert létrehozni, működtetni, figyelembe véve a gazdasági társadalmi, 

jogi és szakmai hátteret. 

Tárgykör 

Alapértékek: A minőségfejlesztés gondolataként meg kell fogalmazni a szervezet küldetési 

alapfilozófiáját, amelyhez különböző értékek rendelhetők hozzá, és ezáltal megfogalmazhatóvá 

válik a cél, és a célkitűzés. A különböző fenntartásban működő szociális szolgáltató 

mindenképpen alapértékeinek megfogalmazásánál az alábbi értékeket jelenítse meg, mint: 

életminőség, 

szociális jólét, 

szociális biztonság, 

tisztelet, 

méltóság. 

 

Filozófia (vagy küldetés): Az alapértékeken alapul, és összeegyeztethető a szervezet 

célmeghatározásával. Az életminőség javítása, a szociális biztonság megteremtése, ahol 

méltósággal végezzük a szociális szolgáltatásainkat az ellátottak megelégedettségére. 

 

Humánpolitika - Humánerőforrás menedzsment: Szerves része az intézményi minőségi 

munkának, hiszen a különböző rendszerek közül bármelyiket is választja a szervezet, nem 

elhanyagolható az ellátást nyújtó személyzet létszáma, képesítése, fejlesztése és 

nélkülözhetetlen a szakértők tanácsadása. A szervezeti egységekben minden esetben fel kell 

térképezni, ki jöhet számításba vezetőként, koordinátorként, részegységek vezetőként. 

Mindezek után feltérképezést igényel, hogy a fenntartó, a munkatársak, a helyi környezet és 

elsősorban az ellátottak és hozzátartozóik hogyan vonhatók be kellő mértékben a 

minőségfejlesztési rendszerbe. Kik a képzett szakemberek, kinek van szüksége még új 

ismeretek elsajátítására. 
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16.2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON 

ISO (International Standard Organisation) (Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet) 

Szabványok által meghatározott minőség: Talán a leggyorsabban és legkorábban vált 

ismertté Magyarországon, de elsődlegesen az iparban. E felfogás szerint akkor tekinthető egy 

teljesítmény minőséginek, ha mindenben megfelel a szabványoknak. 

A szabványok olyan minőségi előírások, melyeket politikai, szakmai és vezetési szempontok 

alapján állítanak fel, és elsősorban akkor kielégítő egy minőség, ha a gyártás ezen szabványok 

alapján indul meg. Az ISO rendszer egy telepített szabvány, amely nem konkréten arra az adott 

szervezetre készült, hanem adaptáció kapcsán, majd helyi adottságokat vesz figyelembe. 

Ennek a rendszernek egyértelmű előnye, hogy akkreditálni lehet az adott szervezetet, 

intézményt, és így könnyebb külső ellenőrzést bevezetni a minőség mérésére. A gyártással 

foglalkozó vállalatoknál és olyan összefüggésekben előnyös, ahol a minőséget egyértelműen ki 

kell fejezni. 

Hátránya – a szociális szolgáltató rendszerben – és ahol az emberi tényező játszik döntő 

szerepet, hogy nem lehet olyan hatékonyan alkalmazni, mint más rendszereket. 

Az ISO teljesen eltűnt a skandináv országok szociális szektorából, bár megjelent egy új ISO 

2000 elnevezésű munkamódszer, amely használhatóságot mutat a szociális szektorban. 

TQM (Total Quality Management)(Teljes körű 

Minőségirányítás) 

A felhasználók elégedettségén alapszik. Rendkívül fontos ebben a formában, hogy 

maximálisan épít a felhasználók elégedettségére, véleményére. 

Akkor éri el a szervezet a jó minőséget, ha a felhasználó elégedett, tehát a kapott szolgáltatást 

elfogadja, jónak tartja, elvárásai teljesítésre kerülnek. A minőségfejlesztés jelen esetben olyan 

rendszer működtetését jelenti, amely a felhasználó elvárásaira, igényeire épül. A TQM rendszer 

Európában a szolgáltatói szektorban vált ismertté. 

Előnye, hogy a kínálatot, azaz a szolgáltatást a felhasználók igényei alapján alakítják ki, ezért 

kifejezetten érzékenyek a visszajelzésekre, az értékelésre, az elégedettségi mutatókra. 

Hátránya, hogy a felhasználók nem minden esetben tudják tisztán, jól érthetően körülhatárolni, 

hogy mit is várnak el a rendszertől és egyáltalán milyen követelményeket támasztanak. Ez igaz 

a szociális szolgáltatókra és a szolgáltatást igénybevevőkre. 

Egy-egy intézkedési sor rövidtávon jó lehet, de nem biztos, hogy hosszútávon is megállja a 

helyét. 

A rendszer pozitívuma a folyamatos fejlesztés és javítás. Az embereknek feladatokat és 

felelősséget kell kapniuk, és akkor motiváltak lesznek abban, hogy munkájukat jól végezzék, és 

a folyamatot javítsák. 
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SQDS (Service Quality Development System)(Párbeszédben 

Kikristályosodó Minőség) 

Minőség, mint az érintettek – szolgáltatást nyújtók és igénybevevők – egyetértésén 

alapuló minőség, szerződés. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy a minőség nem egy eleve 

létező dolog, hanem egy összetett fogalom, mely tudásból, tapasztalatokból, követelményekből 

áll, melyeket közösen kell felépíteni. Ennek megfelelően az érdekeltek párbeszédet folytatnak, 

szakemberek bevonásával, tanácsadók segítsége által. 

A párbeszéd résztvevői vezetők, felhasználók, felhasználók hozzátartozói. A párbeszéd egy 

olyan forma, amely javítja a dolgozók szakmai hozzáértését, egyetértését, együttműködését. A 

párbeszéd során létre jön a „szerződés” (ez egy célokat és standardokat megfogalmazó 

dokumentum) a szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevők között, akiknek közös 

érdeke a minőségi ellátás vagy annak javítása. 

Az SQDS rendszert a skandináv országokban fejlesztették ki. Elsődlegesen az oktatásban, a 

jóléti szolgáltatások és szociális ellátás területén alkalmazzák szerte a világon. 

Előnye, hogy hosszú távon és folyamatosan javítja a minőséget az intézményben, ahol a 

minőségfejlesztés egyfajta állandó munkaformává válik. 

Hátránya, hogy hosszú és gyakran igen nehéz folyamat, és emellett nehéz a szolgáltatás vagy 

szolgáltató értékelése. 

HACCP rendszer 

Veszélyelemzés és Kritikus Szabályzási Pontok módszerének alkalmazása a fogyasztók 

védelmében. 

Önálló rendszerben működik a szociális szolgáltatásban már 1996 óta, ahol közétkeztetést is 

végez a szolgáltató. Külön eljárásrendben történik az akkreditációs eljárás. (EU-s országok 

1995. (XII. 14.) 93/43-EK direktíva.) 

Hét alapelven működik: 

◼ a veszélyek elemzése, értékelése és a szabályozásra szolgáló megelőző intézkedések 

alkalmazása, 

◼ kritikus pontok meghatározása, 

◼ kritikus határértékek megállapítása, 

◼ a felügyelő rendszer felállítása, 

◼ helyettesítő tevékenység meghatározása, 

◼ igazolás kiadása, 

◼ dokumentáció létrehozása. 

16.3. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÉS A MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

A szociális szolgáltató olyan, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minőségéért mindenkor 

felelősséget vállal. A szolgáltatások folytonossága nyomon követhető, jól áttekinthető, 
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világosak a meghatározott célok, feladatok, felelős személyek. Van kialakított alapfilozófiája, 

melyhez hozzárendeli az értékeket, alapelveket. Mindezek összefogására biztosított a 

menedzsment és a megfelelő humánpolitika, valamint a szükséges tárgyi feltétel. Ismert a 

menedzsment előtt a jogszabályi háttér és a szolgáltatást igénybevevők igényei, elvárásai, majd 

elégedettségi mutatói. 

16.3.1. Eszközök 

◼ Humánpolitika 

◼ Tárgyi eszközök 

◼ Minőségbiztosítási Szabályzat 

◼ Jogszabályi ismeretek 

16-1. ábra Szociális szolgáltató minőségfejlesztés 

 

Szociális szolgáltató 
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Szakmai alkalmasság – magas szintű ismeretek 

Alapértékek – alapfilozófia elfogadása 

Önértékelés - rendszerértékelés 

Minőségi szolgáltatás 
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Humánpolitika 

A szociális szolgáltatások rendszerében a szakmai jogszabályoknak megfelelően elsődleges az 

adott munka ellátására, munkakör betöltésére a megfelelő képzettségű, emberileg alkalmas 

munkaerő biztosítása. A szolgáltató feladata, hogy találja meg azt a személyt, aki elfogadja a 

minőségbiztosítási szemléletet, és képes azt a szolgáltatást nyújtani, amely értéket képvisel és 

közvetít. Fontos, hogy az igénybevevő megelégedettségére szolgáljon az ellátásnyújtás. 

Tárgyi eszközök 

A szociális szolgáltatások rendszerében legyen az alap- vagy szakosított szociális szolgáltatás, 

hangsúlyos szerep jut a tárgyi eszközök meglétének. 

Az ellátást nyújtó részére biztosított eszközök azok, amelyek segítik a minőségi szolgáltatás 

nyújtását. Ezek lehetnek közvetlenül az ápoláshoz kapcsolódó eszközök, illetve lehetnek az 

ápoláshoz közvetlenül nem kapcsolódó eszközök, mint irodaszerek, számítógép, 

telekommunikációs eszközök, nyomtatványok, zárható irattároló szekrények.(1/2000 (I.7.) 

SZCSM. rendelet) 

Az ellátást igénybe vevők részére biztosított eszközök az alap szociális szolgáltatás 

rendszerében a saját lakásban történő szolgáltatás nyújtás esetében például berendezések, 

eszközök alkalmassá tétele a személyes igénybevételhez, illetve egyéb speciális eszközök, mint 

például szállító jármű, gyógyászati segédeszköz. 

A szakosított szociális szolgáltatások rendszerében az intézmény rendszerén belül kialakított 

protokolloknak megfelelő szolgáltatásnyújtásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása. Mint 

például az életkornak, egészségi állapotnak megfelelő bútorzat, amely célszerű, ha az ellátott 

saját tulajdona. 

Minőségbiztosítási szabályzat 

A Minőségbiztosítási Szabályzat meghatározza a szolgáltatás célját, alapértékeit, alkalmazási 

területét, működési rendjét, folyamatát, majd az ellenőrzés menetét (határidők, felelősök 

megjelölésével) és az értékelés rendszerét. A szabályzat folyamatokat szabályoz minden 

munkaterületre kiterjedően a szolgáltatás igénybevételétől a befejezésig. Elsődleges szempont 

rögzíteni a Minőségbiztosítási Szabályzatnál, hogy milyen szociális szolgáltatásra készüljön a 

folyamatszabályozás. 

A szociális szolgáltatásnál meghatározandó a cél: 

◼ szükségszerű szociális szolgáltatás nyújtása személyre szabottan, 

◼ a szolgáltató javaslatainak, tapasztalatainak integrációja, 

◼ gondozási /ápolási protokollok készítése, alkalmazhatósága, 

◼ segítő szakember szemléletformálása, 

◼ értékelések 

 

A Minőségbiztosítási Szabályzat szükségszerűen változhat, a javítási, jobbítási szándék minden 

megoldásban benne rejlik. A minőségbiztosítási feladatokkal célszerű egy hozzáértő 

szakembert megbízni, aki időszakonként, de legalább negyedévente értékeli a munkát, a 
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szolgáltatásnyújtást, annak minőségét. Ekkor un. elégedettségi tesztek kerülnek kiadásra 

elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevők, majd a közvetlen szolgáltatók, hozzátartozók, 

esetleg önkéntesek részére, hogy a végzett szolgáltatások mérhetősége ellenőrzésre kerüljön. 

A minőségbiztosítási szakember (koordinátor) a kapott eredményeket közzé teszi, átadja a 

szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjének értékelés, esetleges intézkedési terv készítése 

céljából. Ahol hiányosság, illetve eltérés tapasztalható a protokolloktól, vagy elégedetlenség a 

szolgáltatást igénybevevőknél, ott feltétlenül rövid távú, hatékony intézkedési tervet kell 

készíteni, hiszen a minőségvesztés szolgáltatást igénybe vevő vesztést eredményez. 

Amennyiben készíteni kell intézkedési tervet, úgy a felelős, határidő megjelölése indokolt, majd 

három hónapon belül újabb elégedettségi vizsgálatnak kell következnie. 

A Minőségbiztosítási rendszer működtetésére fel kell készülni. A megfelelő számú és értékkel 

bíró személyek tanítását, továbbképzését, és a folyamatos tanulás lehetőségét biztosítani kell. 

Jogszabályi ismeretek 

A szociális szolgáltató előtt ismertnek kell, hogy legyenek az alkalmazandó jogszabályok. A CD 

Jogtár vagy Kódex könnyen hozzáférhető, és gyorsan pontos információhoz juthat hozzá a 

szolgáltató felhasználó. Mégis a Magyar Közlöny az a jogforrás, amely a kihirdetést követően 

néhány napon belül megjelenik. Az a szolgáltató, aki minőségi szolgáltatás nyújtására 

törekszik, az gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz, alakítja belső szabályozásait. 

16.3.2. Értékek 

Az adott szervezetben, ahol minőségbiztosítási rendszer működtetéséről dönt a vezetői 

menedzsment, először meghatározzák mindazon értékeket, melyek mentén el kívánják érni a 

kitűzött célokat. A humán szolgáltatók rendszerében célszerű olyan értékek 

megfogalmazásában gondolkodni, amelyek az embert helyezik a középpontba, és amelyek 

hozzá kapcsolódók. 

16.3.3. Alapelvek 

A szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatása során a tevékenysége középpontjában a 

szolgáltatást igénybevevő személy helyezkedjen el. 

Alapfilozófiáját megalkotja a szolgáltató - ehhez a korábban megfogalmazott és összegzett 

értékek mentén megfogalmazódik a szervezet által legfontosabbá vált alapelv, amely a 

szolgáltatásuk minőségét jellemzi: (Magyarország alaptörvénye) 

◼ az érzelmek tiszteletben tartása, 

◼ az emberi méltóság megtartása, 

◼ a függetlenség biztosítása, 

◼ az egyéniség tisztelete, 

◼ a megbecsülés fontossága. 

A szolgáltatóknál, akik minőségbiztosítási rendszerben végzik feladataikat fontos a folyamatok 

egymásra épülése, az értékek, alapelvek, alapfilozófia, cél meghatározása, összehangolása, 

amely a tevékenységek és szolgáltatások során mérhető. 
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16.4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

16.4.1. Szervezeti felépítés 

Minden esetben, ahol minőségbiztosítási rendszer működik feltétlenül fontos a jó szervezeti 

felépítés. 

MINŐSÉGI ELLÁTÁS 

Igénylők  Jogszabályok  Társadalom  
Szakmai 

Minisztérium 

        

Eljárásrend  Szervezet vezetője  Minőségbiztosítási koordinátor 

  
 

 
 

 
 

  
 

Ápolási protokoll  HACCP  Mentálhigiéné  Érdekképviselet  

Gondozási protokoll    protokoll  Ellátott jog  

Felelős  Felelős  Felelős  Felelős    

          

  Ellátást igénybevevő személy  

Hozzátartozó 

Civil 

Önkéntes 

Egyház 

          

ELÉGEDETTSÉG = ÉRTÉKELÉSEK 

16-2. ábra Minőségi ellátás 

  



  16.4. Általános szabályok | 237 

 

 

A minőségi szociális szolgáltatásban rendszerben, szervezetben kell gondolkodni. Az a vezető, 

aki önmaga főnöke, beosztottja, az nem képes minőségi szolgáltatást nyújtani. Sohasem lesz 

képes arra, hogy egy folyamatot reálisan, optimálisan értékeljen. Ez komoly veszélyt rejt egy 

szolgáltatási rendszerben, ezért jó, ha a szervezetben megjelennek a szolgáltatást 

igénybevevők hozzátartozói, civilek, önkéntesek és közvetlen munkát végzők, hiszen más és 

más személyiség, más és más értékelésre képes egyazon folyamaton belül. 

Fontos a szervezet felépítését évente áttekinteni, hogy elég hatékonyan működik-e. Igen fontos 

kérdés, hogy megtanulható-e a hatékonyság. Ellenben ma már ismert tény, hogy a hatékonyság 

tanulható, jól elsajátítható. Olyan tudomány, amelyet rendszer formában és fogalmak 

elsajátítása révén kell megtanulni. 

Chris Argyris a Yale (U.S.A.) egyetem professzora szerint hatékony személyiség nem létezik. A 

megtapasztaltak alapján a különböző vezetők között hatalmas különbségek vannak. Ez 

megmutatkozik tevékenységük tartalmában, tevékenységük szakmai ismereteiben, 

tevékenységük szeretetében, vérmérsékletükben, képességeiben, személyiségükben, 

érdeklődési körükben, vagyis mindenben, ami az egyik embert megkülönbözteti a másiktól. 

Ami azonban minden vezetőben közös kell, hogy legyen – megtalálni a helyes megoldásokat. 

16.4.2. Működés 

A Minőségbiztosítási Szabályzat alapján a koordinátor negyedévente összehívja a szervezet 

azon tagjait, akiket a Minőségbiztosítási Csoport tagjainak tekint a szervezet. A koordinátor 

összehívja, irányítja az ülést, melyről jegyzőkönyvet vezet. Az ülések időtartama nem előre 

meghatározott, de egy bizonyos időkereten belül mozog, a beérkezett témaköröktől függően. 

Az üléseken jelenléti ív készül, amely melléklete a jegyzőkönyvnek, melyet mindig egy fő 

hitelesítő ellenjegyez. 

A Minőségbiztosítási Csoport évente négy alkalommal ülésezik – szükség esetén ettől eltérő is 

lehet is az ülésszám, de előre tervezett, így az írásos meghívó, napirendi megjelölések és háttér 

írásos anyagok elkészítése nem mellőzhetők. Az ülésekre meghívóval invitálják a tagokat, 

napirendi pont, témafelelős, előadó ismertetésével. 

16.4.3. Feladat és hatáskör 

A feladat egy tudatosan választott terület a szervezetben, ahol az intézmény és annak 

munkatársai fejleszteni kívánják munkájukat, és ennek érdekében értékelik az előrehaladást. 

A feladatnál egyszerűvé kell tenni: 

◼ a rendszer működési feltételeinek megteremtését, 

◼ utasítások kiadását és a számonkérést, 

◼ adatvédelem biztosítását, 

◼ értékelés elvégzését, 

◼ visszajelzések megvitatását. 

 

A szervezetben tevékenykedők esetén tisztán, érthetően jelölni kell a feladatokat és 

hatásköröket, ilyen például: 
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◼ a rendszer működtetése, 

◼ a munkatársak széles körű bevonása, 

◼ ülések összehívása, vezetése, adminisztrációs feladatok, 

◼ beszámolási kötelezettség a szervezet vezetője felé, 

◼ visszacsatolások biztosítása, 

◼ tanulás a tanácsadók által, ennek megszervezése. 

Hatáskörök: 

◼ probléma felvetés, 

◼ minőségi mutatók értékelése, 

◼ javaslattétel, - cselekvési terv, - monitorozás. 

16.5. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS MŰKÖDÉSI 

RENDJE ÉS FOLYAMATA 

16.5.1. Eljárásrend 

Minőségfejlesztés alatt azt a folyamatot értjük, melynek során a szolgáltatási minőséget, 

minőségkritériumokat, célkitűzéseket fejlesztési terv formájába írják le, kiértékelik, hogy 

hogyan teljesültek a célok. Miután egy szervezetben gondolkozunk, minden érintett közösen 

vesz részt ebben a folyamatban. Összegyűjtésre kerül mindaz az információ, amely a szakmai 

és módszertani fejlődést feltételezi: 

◼ együttműködés erősítése a team tagjai között, 

◼ aktív szerepvállalások segítése, 

◼ felhasználó szükségletek, igények figyelembe vétele, 

◼ folyamat kialakítása, 

◼ a projekt teljesítésében résztvevők meghatározása. 
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Beérkező információk 

 felelős személyes tanulása, képzése 

 rendszerben lévők javaslatai 

 jogszabályi változások 

 egyéb beérkező információk 

Rendszerelemzés 
 

  

  
 

Célkitűzés  

Felelős vezető  
 

 

    

  
Minőségbiztosítási 

koordinátor 
 

Szolgáltatást 

igénybevevők 

     

  Módszerek  Eszközök 

 

Visszacsatolás 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS 

 

  

16-3. ábra Eljárásrend 

16.5.2. Vezetői menedzsment 

A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszerében komoly szerep hárul a vezető testületre. 

Fontos a testület meggyőzése a minőségbiztosítási rendszer jogosultságáról, értékeiről, 

hasznosságáról. A menedzsment ismerje el a rendszer szükségességét, ötleteivel, 

kreativitásával segítse a folyamatokat, az esetleges cselekvési terv összeállítását, kivitelezését, 

ellenőrzését. Minden esetben indokolt a párbeszéden alapuló értékelés, információáramlás, 

hiszen a visszacsatolás mindenképpen a vezetői testületen keresztül zajlik, majd visszajut a 

közvetlen szolgáltatást igénybevevőkhöz. 
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A szervezet vezetői testülete több emberből, több munkaterület képviselőjéből áll. 

16.5.3. Folyamatelemzés 

 

16-4. ábra Folyamatelemzés 

Helyzetfelmérés 

Minőségbiztosítási 

koordinátor kijelölése 

Rendszer beutalása 

Menedzsment és a 

koordinátor képzése 

Téma választás 
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Helyzetleírás 

 

16-5. ábra Helyzetleírás 

◼ Helyzetleírás: 

◼ Rövid és pontos. 

◼ Jelenleg hol áll a szervezet? 

◼ Mit ért el eddig? 

◼ Megállapítást készít. 

◼ Minőségi mutatók meghatározása: 

◼ Mit értünk jó és sikeres teljesítmény 

◼ Szolgáltatási igénybe vevők, hozzátartozó. 

◼ Az adott szolgáltató (intézmény). 

◼ Minőségi célok kijelölése: 

◼ Mit szeretne a szervezet elérni az egy adott időszakban? 

◼ Világosan meghatározott cél. 

◼ Specifikumok (ellátásoktól függően). 

◼ Hogyan mérhető a teljesítmény? 

◼ Hogyan értékelhető a teljesítmény? 

◼ Időbeli meghatározás. 

◼ Fejlesztési terv: 

◼ Tevékenység. 

◼ Alkalmazott módszer. 

Helyzetleírás

Értékesítési terv

Minőségi célok 
kijelölése

Minőségbiztosítási 
mutatók 

meghatározása

Fejlesztési terv
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◼ Szervezés, koordinálás. 

◼ Irányítás és felelősség. 

◼ Költségvetés és időterv. 

◼ Értékelési terv 

◼ Mit, hogyan, mikor kell értékelni? 

◼ Ki értékel? 

◼ Mely módszer alapján? 

◼ Milyen forrásokat lehet bevonni? 

◼ Kit (kiket) kell az eredményekről tájékoztatni? 

Megvalósítás 

A minőségbiztosítási folyamat következő lépése. Ennél a lépcsőnél fontos a Minőségbiztosítási 

Kézikönyv összeállítása, alkalmazása. 

Értékelés 

Készüljön értékelő jelentés a minőségfejlesztésről, a fenntartók és partnerek bevonásával. 

Az értékelés szempontjai: 

◼ Hogyan teljesült a kitűzött cél? 

◼ Milyen eredményeket kaptak? 

◼ Milyen a folyamat? 

◼ Felhasználói elégedettség mérés eredményei. 

◼ Összefüggések vizsgálata. 

◼ Indikátorok szerepe a döntés előkészítésében. 

16.5.4. Cselekvési terv 

Miután túlléptünk a folyamat teljes menüpontján és bármely értékelési részben hibát, 

hiányosságot, elégedetlenséget tapasztal a szervezet vezetői teamje, cselekvési tervet készít a 

lehető legrövidebb időn belül a felvetett probléma, problémasor alapján. A szervezet vezetője 

felelős a cselekvési terv elkészítéséért, a felelősök és határidők kijelöléséért. A folyamatot újra 

elemzik, információkat cserélnek, és ahol a rendszerben hiányosságokat tapasztalnak, 

korrigálják, majd értékelnek. 

16.5.5. Visszacsatolás 

A minőségbiztosítási folyamat egy igen fontos részére a visszacsatolás oda, ahol felvetődött egy 

hiba, egy hiányosság, rossz döntés, egy helytelenül alkalmazott ápolási protokoll, és akik ezt 

észlelik, a szolgáltatást „sérülten”, helytelenül kapják, illetve veszik igénybe. Ez az elsődleges 

visszacsatolási szint, maga a szolgáltatást igénybevevő, a másodlagos visszacsatolási szint a 

közvetlen szolgáltató (ápoló-gondozó), míg a harmadlagos visszacsatolási szint a 

minőségbiztosító szervezet valamennyi tagja, résztvevője. Fontos, hogy a visszacsatolás nem 

maradhat el egyetlen folyamatnál sem. 
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16.6. DOKUMENTÁCIÓ 

◼ Szabályzatok 

◼ Protokollok (folyamatot leíró eljárásrend) 

◼ Elégedettségi kérdőívek 

◼ Kiegészítő dokumentáció 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a legismertebb hazai minőségi modelleket! 

2. Mely modell a legalkalmasabb a szociális szolgáltatásokban történő alkalmazásra? 

3. Hogyan készül a Cselekvési Terv? 

4. Milyen jelentőséggel bír a humánpolitika a minőségirányításban? 

5. Milyen lépésekből áll össze a minőségbiztosítás folyamata? 
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17. MINŐSÉGFEJLESZTÉS II. 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

17.1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON 

◼ ISO 9001-es Nemzetközi Szabványok által meghatározott minőség, amely egy szervezet 

minőségmenedzsmentjére vonatkozó előírásokat tartalmaz. A szabványt időről időre 

felülvizsgálják és fejlesztik, jelenleg az ISO 9001-2015.. nyolc alapelvre irányul 

◼ Total Quality Management (TQM)- teljes körű minőségirányítás – nem szabvány, hanem 

egy általános szemlélet a vezetési és szervezetműködtetési filozófia és gyakorlat, ahol a 

valamennyi tevékenység jelen van, cél a vevői elégedettség. 

◼ A TQM filozófia 

◼ Deming - kör elemei alapján: Plan – tervezz, Do - cselekedj 

◼ Chek– ellenőrizz, Act – avatkozz be 

◼ EFQM – kiválósági modell- ön-és külső értékelési modell – amely modell két fő 

csoportba sorolva 5 adottság (vezetés, emberi erőforrás, stratégia, partneri kapcsolat, 

folyamat) és 4 eredményi elemet tartalmaz (dolgozói, vevői, társadalmi és 

kulcsfontosságú) 

◼ SQDS - Párbeszédben kikristályosodó minőség - amely a szolgáltatást nyújtók és 

igénybevevők egyetértésén alapuló minőség, szerződés. A minőség tudásból, 

tapasztalatból, következményből áll. 

◼ ESG alapelvek – európai standardok és irányelvek a felsőoktatásban – amely fókuszában 

a tanulás és tanítás áll, a kutatás érintőlegesen van jelen (Szántó 2016.) 

◼ BMR – Belső Minőségirányítási Rendszer – párbeszéden és felhasználói elégedettségen 

alapuló rendszer, jó gyakorlati modell adoptálása, kialakítása az adott szervezet 

rendszerében, alkalmazása a szociális szolgáltatóknál elsődleges (Győri P.2002.) 

◼ Szakma specifikus modellek – pl. HACCP Veszélyelemzés és Kritikus szabályozás Pontok 

alkalmazása a fogyasztók védelmében – élelmezésbiztonság 

◼ (NÉBIH 78.sz.verzió) 
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17.2. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS BEVEZETÉSÉT INDOKOLÓ 

KÖRÜLMÉNYEK 

A XX. században olyan nagyfokú gazdasági - és társadalmi, technológia változások voltak a 

gazdaság és szolgáltatás minden területén, hogy érdemes volt foglalkozni egy olyan rendszer 

bevezetésével, amely a hatékonyságot, minőséget fokozza. 

Az egészségügyben jelentős változás, fejlődés következett be – de megváltoztak a betegségek, 

morbiditási viszonyok, elöregedő a társadalom és új technológiás módszerek kerültek 

bevezetésre. Megváltozott az egészségügyi ellátórendszer szerkezete, szolgáltatások 

összetétele és nem utolsósorban a szolgáltatási igények nagysága és szükséglete. Miután az 

állami kiadások az egészségügyi és szociális ellátásokban is megemelkedtek, fontos kérdés volt,  

hogy milyen stratégiai választ kell találni megoldásként. 

A minőségi és a hatékony fejlesztés nem csak Magyarországon, hanem az Európai Uniós 

országokban is problémát jelentett (krónikus betegségek számának növekedése, társadalmi 

elöregedés, Alzheimer típusú betegségek számának megnövekedése) – amely megoldásra várt. 

Ki kellett alakítani az intézmények és szolgáltatók, kapcsolódó szolgáltatások intézményi 

folyamat szabályozását, valamint olyan ösztönzők kialakítását orvosok és páciensek számára 

egyaránt biztosítják az egészségügyi szolgáltatás racionális igénybevételét (Council of the 

European Union, 2006.) 

 

A XXI. században az egészségügyi technológia elterjedése egyrészt szakmai szempontok 

oldaláról változtatta meg az egészségügyi ellátást, másrészt a modern technológia alkalmazása 

magasabb költséggel járt. Ugyanakkor lerövidült a diagnózis felállításához és a gyógyuláshoz 

szükséges idő, mellyel csökkenhetett a táppénzes állományban töltött napok száma, a 

munkából való kiesés ideje. Megfelelő rendszer bevezetése tehát hatékonnyá és gazdaságossá 

tette az ellátási szolgáltatást. 

Magyarország az Európai Szociális Carta-ból ratifikálta az egészségügyi és szociális 

ellátásokhoz kapcsolódó cikkelyt. 

11. cikk - az egészség védelméhez való jogot 

13. cikk - a szociális és egészségügyi segítséghez való jogot 

14. cikk - szociális jóléti szolgáltatásokhoz való jogot 

Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) kimondja „mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez” 

(dr. Balatoni Ildikó 2014.) 

17.3. STANDARDOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN 

1997.évi LXXXIII. törvény az Egészségügyről 83..§-a „…felhatalmazza az egészségügyi 

minisztert, hogy rendeletben határozza meg az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási, 

vizsgálati és terápiás eljárásrendje, valamint a gyógyszerterápiás ajánlások kidolgozásának, 
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szerkesztésének, valamint az ezeket érinti szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes 

szabályait.”.. 

A hazai egészségügyi ellátásban már évtizedekre tekint vissza a minőségi betegellátás és a 

szolgáltatói igény kapcsolata. 2001-ben jelent meg a KES – a Kórházi Ellátási Standard, mint 

általános kielégítendő szakmai követelmény, amely az ISO-9001. szabvány alapú 

minőségirányítási rendszer egészített ki. Az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával 

megjelent a JES – Járóbeteg Ellátási Standard, majd a HES – Háziorvosi Ellátási Standard 

valamint a VES – Védőnői Ellátási Standard. 

Az igények és a követelmények 2006-ban egységesített Magyar Egészségügyi Ellátási 

Standardok címen jelentek meg. (Hajnal 2006.) A MEES felülvizsgálata is megtörtén az első 

kiadás óta, hiszen a technológiai fejlődés, új vizsgálati módszerek, bevezetett új terápiás 

eljárások mindezt indokolttá tették. A MEES 6. fejezetben rögzíti az ellátási területeket: 

◼ háziorvosi ellátás folyamata 

◼ védőnői ellátás folyamata 

◼ járóbeteg ellátás folyamata 

◼ fekvőbeteg ellátás folyamata 

◼ általános diagnosztika 

◼ általános vezetési és támogató folyamatok 

Standard, mint fogalom = mérték, követelmény, szabály, színvonal (Értelmező kéziszótár) 

17.4. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI PROTOKOLLOK KIADÁSA, 

SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

Az egészségügyi szolgáltatások belső minőségbiztosítási rendszerét működtetni kell, melynek 

célja: 

◼ szolgáltatások fejlesztése 

◼ felmerülő problémák, hiányosságok felismerése, azokra intézkedési terv készítése 

◼ a hiányosságok okainak feltárása, károk, költségek csökkentése 

◼ a működési követelményeknek való megfelelés, jogi szabályozás 

◼ a betegjogok érvényesülése 

◼ hatékony és biztonságos környezet kialakítása, biztosítása 

Fogalmak: 

szakmai irányelv 

bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett klinikai döntési ajánlások 

sorozata, melynek célja, hogy javítsa az egészségügyi ellátás minőségét, hatékonyságát, 

valamint segítse az orvost és a beteget a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában. 

szakmai protokoll 

a szakmai irányelv rövidített változata, amely egy meghatározott betegség során elvégzett 

tevékenység, illetve ellátások rendezett listáját tartalmazza 
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helyi eljárásrend 

az adott egészségügyi szolgáltatónál a betegség kezelése során végezett ellátásokra vonatkozó, 

helyi gyakorlaton alapuló tevékenység leírása. 

főbb betegségcsoport 

az egészségügyi/ágazati  miniszter által – a szakmai kollégium javaslata alapján 

megfogalmazott betegségcsoport. 

 

A vizsgálati és terápiás eljárásrend lépései: 

◼ témajavaslat készítés 

◼ fejlesztő csoport kijelölés 

◼ témára vonatkozó kutatás, gyűjtés 

◼ szakmai irányelv, protokoll kidolgozása 

◼ véleményezés 

◼ megjelentetés, felülvizsgálat 

1. Témajavaslat: 

készítésekor a szakmai kollégium meghatározza a főbb betegségcsoportokat, előfordulás 

gyakoriság, népegészségügyi, egészségpolitikai irányelveket.  Megelőzés, morbiditás és 

mortalitás csökkenthető.  Költséghatékonyság javíthatóságát, eredményességet, amennyiben 

megfelelő bizonyítékok állnak rendelkezésre. 

2. A fejlesztő csoport: 

közzéteszi a lehetőséget, hogy különböző szakmai szervezetek ,szakmai kollégiumok 

képviselői részt tudjanak venni a fejlesztő csoportban 

3. Témára vonatkozó kutatás, gyűjtés: 

szakmai jogszabályok, szakirodalom , módszertani útmutatók, ajánlások, nemzetközi ajánlások 

adaptálása, vagy új irányelvek, protokoll fejlesztése, ha tudományos alapon történő bizonyítás  

megfelel  a jogszabályoknak. 

4. Szakmai irányelv, protokoll kidolgozás: 

melyet határidőben elkészít a fejlesztő csoport és nyilvánosságra hoz, a minisztérium, szakmai 

szervezet honlapján 

A protokoll szerkezeti felépítése: 

◼ alapvető megfontolások 

◼ diagnózis 

◼ kezelés, terápia 

◼ rehabilitáció gondozás 

◼ kiadás, érvényesség, hatály 

◼ irodalomjegyzék 

◼ melléklet 

Az egészségügyi szolgáltató a belső szabályzatában (SZMSZ) rendelkezik a szakmai 

irányelvekben, protokollokban foglaltak megvalósításához szükséges intézkedésekről. 
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Szakmai indokok megjelölésével, dokumentálásával lehetséges a protokolltól való eltérés. 

Különösen akkor, ha a beteg állapota, egészségügyi ellátást befolyásoló elháríthatatlan 

körülmény szükségessé teszi. 

Helyi eljárásrend készítése megengedett, amennyiben a szakmai minisztérium jogszabálya 

szerint a szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályt figyelembe veszik. 

(Szy Ildikó Budapest, 2007.) 

5. Véleményezés: 

az érintett betegségcsoportok  szakmai kollégiumai – szakértői véleményezik az ajánlásokat, 

megküldik az irányító hatóságoknak – majd kialakul az egységes szakmai állásfoglalás. 

6. Megjelenítés, felülvizsgálat: 

az elfogadott szakmai irányelv, szakmai protokoll közzétételre kerül, majd megállapodás 

születik az időközönként felülvizsgálatról (1-3 év) soron kívüli felülvizsgálat történik, ha az 

orvostudomány fejlődése, nemzetközi gyakorlat lényeges kérdésekben túlhaladja. A már 

megjelent protokollok verziószáma a mérvadó az érvényességet tekintve, amely a haza 

egészségügyi intézményekben az irányadó adott tevékenységre. 

17.5. AZ ÁPOLÁS MINŐSÉGÉRE HATÓ TÉNYEZŐK 

◼ szakmai, politikai irányelvek 

◼ forrás és előirányzat-és elosztás 

◼ kórházi/közösségi egészségügyi ellátó környezet 

◼ munkakörülmények, tárgyi eszközök 

◼ ápolás szabályozása, munkaszervezés, kompetenciák 

◼ kommunikáció és továbbképzések 

◼ szakmai számon kérhetőség 

◼ alapvető értékek, nézet, ismeret, jártasság, magatartás 

◼ ápolói, orvosi hozzáállás 

 

Minőségmérés formái: 

◼ retrospektív (visszatekintő) felmérés 

◼ szabályozási dokumentumok ellenőrzése 

◼ ápolási dokumentáció vizsgálata 

◼ beteg elégedettség 

◼ szakmai team elégedettség 

 

A minőségmérés történhet: 

◼ belső méréssel – szakképzet munkatársak által 

◼ külső méréssel – független szervezet által 

(Móricz Istvánné 2013.) 
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17.6. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁST INDOKLÓ KÖRÜLMÉNYEK A 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN 

A szociális szolgáltatások rendszere 1951-től – az állami szociális ellátások kezdetétől jelentős 

változáson ment keresztül. A társadalmi és gazdasági környezet, a jogszabályok megjelenése, 

technika fejlődése és az igénybe vevői kör évtizedek alatt komoly változáson ment keresztül. A 

rendszerváltást követően megjelentek az úgynevezett magán otthonok, más és más 

szolgáltatási nívón nyújtva az ellátást. Szakadék keletkezett az állami, önkormányzati és magán 

ellátást nyújtó intézmények között. 

A társadalmi fejlődés és a gazdaság erősödése, szolgáltatói igények megváltozása tette 

indokolttá a jogszabályok megváltoztatását, majd a minőségi szociális szolgáltatás útján 

történő elmozdulást. A szociális szolgáltatók az ágazati minisztérium támogatásával és PHARE 

pályázati program támogatásával létrehozott minta helyeket (Csongrád Aranysziget, Külsővat, 

Baja, Heves) ahol bevezetésre került az ISO szerinti szabvány alapú minőségirányítási 

rendszer. Amely a későbbi szociális szolgáltatások minőségbiztosítás alapját képezték. 

17.7. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZAKMAI PROTOKOLLOK 

Fogalom: 

A szociális szolgáltató intézmény - eljárási gyakorlatát leíró események, tevékenységek listája. 

A szakmai irányelv rövidített változata, amely a meghatározott betegségcsoportban / 

szolgáltatásban, ellátási szinten egy betegség/állapot ellátási folyamatával kapcsolatos 

konkrét tevékenység, ellátások rendszerezett listája. 

 

Szakmai protokoll 

A szociális szolgáltatás elemeire készített folyamatszabályozás, eljárásrend, amely figyelembe 

veszi a szakmai ajánlásokat, jogszabályi hátteret. Szakmai protokoll készülhet az alap szociális 

szolgáltatásokban, szakosított szociális szolgáltatásokban és a gyermekvédelem területén 

nyújtott szolgáltatásokhoz. 

A protokoll szerepe, jelentősége a szociális ellátásban: 

A szociális szolgáltatások egyenletes színvonalának és biztonságosságának megteremtése, 

egységes meghatározása. Hatékony működés és kiszámíthatóság a szolgáltatást igénybe vevők 

és ellátást nyújtók között. 

Célja: 

◼ prevenció 

◼ diagnosztizálás 

◼ terápia 

◼ ápolás 

◼ gondozás 

◼ rehabilitáció 
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Jelentősége a szociális ellátásban: 

◼ egységes szemlélet, tevékenység 

◼ életminőség javítása 

◼ az élet védelme 

◼ szakmai szabályokat garantál 

◼ a szolgáltatások minőségét javítja 

◼  

A szociális szakmai protokoll tartalma: 

◼ folyamat megnevezése, leírása 

◼ jogszabályi háttér alkalmazása 

◼ folyamat megismertetésének módja (ellátást igénybevevő, szolgáltatást végző) 

◼ kiadás, szakirodalmi hivatkozás 

◼ hatályba lépés 

◼ felülvizsgálat 

Adott szociális szolgáltató figyelembe veszi a nemzetközi ajánlásokat, statisztikát és 

ajánlásokat, melyet szakmai szervezetek, módszertani szervezetek tesznek közzé. 

(Lőwné Szarka Judit 2014.) 

A leggyakrabban alkalmazott protokollok, amely az igénybevételi eljáráshoz köthető, valamint 

a tájékoztatási joghoz, pénz és értékkezeléshez – az alapvető emberi állampolgári jogokhoz. 

A gondozás – ápolás területén már találkozhatnak az egészségügyben alkalmazott és 

használatos protokollal, úgymint személyi és környezeti higiéné, ágyazás, fertőtlenítés, 

gyógyszerelés, injekciózás, halott körüli teendők ellátása, korlátozó intézkedés protokollja. 

Mentálhigiénés tevékenység – egyéni és csoportos foglalkozások, esetkezelés, pénz-és 

értékkezelés, érdekvédelem- ellátotti jog. 

 

17.8. STANDARDOK 

A szociális szolgáltatások szabályozásának elmúlt 25 éve (1993.évi III. törvény) során szerzett 

tapasztalatokra épült a rendszer, mint a belső minőségi ösztönzők, melyek mindig erősebben 

alakították az ellátórendszer eredményességét, mint a külső szabályozás. 

A standardok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a standard olyan eljárási 

szabályok normák együttese, amely alapvetően a mai gyakorlatra épül, de tükröződnek benne 

a szociális szakmai elvek és értékek. Egyszerűen nem lehet függetleníteni a standardok 

kidolgozásának folyamatát annak figyelembevételétől, hogy milyen tudásokkal és 

képességekkel és milyen jártasságokkal lépnek be a munkatársak az intézményekbe. 

Olyan szakmai szabályozórendszerre van szükség, amely nemcsak nem korlátozza a 

szakmafejlesztést, hanem egyenesen ösztönzi azt. Fontos a jogi szabályozás és a finanszírozás 
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keretein túl, hogy a standardok segítsék a szolgáltatást eredményességét és az állapotromlás 

fékezését, jó életminőség fenntartását és az elégedettség elérését. 

A standardok meghatározásának szükségességét az indokolja, hogy a hatékony és minőségi 

szolgáltatás biztosításának alapvető feltétel e különféle szolgáltatási formák egymásra épülése, 

egymás kompetencia határainak ismerete és tiszteletben tartása, leginkább megfelelő válaszok 

az arra legmegfelelőbb helyen és módon. 

A szakmai tudás felhasználása hatékony és egyben preventív hatású legyen, hogy az ellátást 

igénybe vevő személy ne kényszerüljön magasabb egészségügyi szolgáltatási szintre a szakmai 

együttműködés hiányában. 

(Egervári - Czibere - Panker NCSSZI, 2011. ) 

 

A standardok jellemzői: 

◼ minta 

◼ jól bevált gyakorlat 

◼ optimális megoldás 

◼ közmegegyezéssel jön létre 

◼ illetékes szerv hagyja jóvá 

◼ szabványként teszik közzé 

◼ követelményként állítják a szervezet elé 

◼ minden szociális szolgáltatásban alkalmazható 

 

A standardok és minőségügy kapcsolatában a cél, hogy a lehető legnagyobb mértékben az 

ellátott érdekeinek megfelelően biztosítsák a szolgáltatást. A szociális szolgáltató nagy 

hangsúlyt helyez arra, hogy a hatékony működés érdekében rendszeresen értékelje és fejlessze 

tevékenységét. 

A Területi Szakértői Csoport (TAMOP 5.4.1. 2007. NCSSZI.) az alábbi jellemző területeket 

fogalmazta meg a szakosított szociális ellátási formában, melyen a standardok és a minőség 

jelen van: 

◼ otthonos, biztonságos környezet 

◼ minőségi szolgáltatáshoz való jog (belépés, igényfelmérés, ápolás-gondozás,) 

◼ teljes körű minőségi szolgáltatás 

◼ testi-lelki jólét 

◼ mentálhigiénés támogatás 

◼ viselkedési problémák 

◼ speciális ellátotti igény (demencia) 

◼ minőségi humán erőforrás 

◼ rendszerszemléletű együttműködés 

◼ információ és önrendelkezés, tájékoztatás 

◼ kommunikáció és az ellátás igénybe vevővel, hozzátartozóval 

◼ autonómia, magánélet és magány meggyőződés tisztelete 
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Az 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és eljárásokról - megjelenését követően eltelt 

25 évben még nem történt meg a szociális szolgáltatásokban a minőségbiztosítási rendszerek 

kötelezővé tétele. Vannak már előre lépések egy - egy területen. 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium 2016.04. hónapban készítette el és adta közzé honlapján és 

a Szociális Ágazati Portálon a szakmai ajánlást: A család és gyermekjóléti szolgáltatók által 

működtetett észlelő és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól. 

A felülvizsgálatra 2017. augusztusban került sor, amikor a (2) verzió kiadására került sor, 

akkor már protokollként jelent meg a módosított szakmai előírás, miután változott a törvényi 

szabályozás 2017.08.hónapban megjelent a (3) verziója a protokollnak. 

Alkalmazás – monitorozás 

A standardok bevezetésének alapfeltétele, hogy az ellátásban dolgozók, érdekképviseleti 

szervek és az ellátottak és az érdekképviseleti szervei, az intézmény vezetése és az intézmény 

fenntartója elfogadja a vizsgálati módszert és annak eredményét. A feltárt hiányosságokra 

adott válaszokat közösen fogalmazzák meg és dolgozzák fel és fogadják el. 

(Dezső - Fehérvári - Furák - Paulai 2007.) 

Az alkalmazás során minden érintett megfelelő információt kap, elsajátítja a szakmai 

protokollokat, annak alkalmazási lehetőségét, feltételeit, valamint az értékelések módját. 

Évente minimum egy alkalommal történik vizsgálat az alkalmazott protokollok, standardok 

betartása, alkalmazása kapcsán, és elégedettségi vizsgálatot végeznek. 

Vizsgálati módszer, amely külső és belső szakmai team által történhet, figyelembe véve, hogy 

auditált a szervezet vagy sem: 

◼ kérdőíves kutatás, anonim módszerrel – amely irányulhat ellátottakra, hozzátartozókra, 

munkavállalókra, törvényes képviselőkre, esetleg gyakorlaton lévő tanulókra, 

önkéntesre, 

◼ interjú technikával 

Gyakoriság: a belső szabályzati rendszerben meghatározottak szerint, de legalább évente, 

illetve szükség szerint (új jogszabály alkalmazása, új ápolási-gondozási módszer, panasz 

bejelentés) 

Az eredménytől függően történik a protokoll szükségszerű módosítása, majd a módosítás 

közzététele, elsajátítása. (új verziószám alatti kiadás) 

Az elégedettségi vizsgálatról minden esetben visszajelzés történik az érintettek felé, kérdőívet 

kitöltők felé élő szóban és írásos formában, s ha van web-es felülete a szolgáltatónak 

tájékoztató jelleggel nyilvánosságra hozható az adat, mivel anonim volt a kitöltési módszer. 

Ezáltal figyelembe veszik az Adatvédelmi és infokommunikációs jogszabályokat. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az oktatási segédanyagban a Minőségfejlesztés I. fejezetben megismerkedhetett a hallgató a 

minőségfejlesztés és a szociális szolgáltatások, valamint a hazai minőségfejlesztési 

rendszerekkel, azok pozitív-negatív hatásaival a gyakorlatban. Jelen rövid összefoglaló nem ad 

teljes körű áttekintést, azonban összefoglalta az alapfogalmakat, ismereteket – melyek fontos 

tényezői a minőségfejlesztési rendszereknek. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi indokolta az egészségügyben a minőségbiztosítás bevezetését? 

2. Mi a szakmai irányelv, protokoll, eljárásrend? 

3. A szociális szolgáltatásokban mire épültek a standardok? 

4. Ismertesse a szociális szakmai protokoll tartalmát! 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Balatoni Ildikó: Minőségbiztosítás – digitális tankönyvtár, (TAMOP4.1.2) 2014. 
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18. PROJEKTTERVEZÉS ÉS 
MENEDZSMENT 

DR. BEKE SZILVIA 

Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Kar, 

főiskolai tanár 

 

SZILÁGYINÉ TÓTH ERZSÉBET 

Szociálpolitikus 

 

 A tananyag célja, hogy a tudást és ismereteket adjon át a 

pályázatokról és ehhez kapcsolódóan a projektekről. Tudatában 

vagyunk annak, hogy a különböző projektek megvalósításához az 

ötlettől, a stratégián át a kivitelezésig rendkívül sok tényező 

együttállása, menedzselése szükséges. Ebben a megközelítésben a 

projekt nem csupán egy módszer a tanulási folyamatban, hanem a 

projektmenedzsment alapjainak elsajátítása maga is oktatási céllá 

válik. A tágabb értelemben vett projektmenedzsment kompetenciára 

ugyanis egyre nagyobb szükség van és lesz úgy a munkahelyen, mint 

a magánéletben is. Bízunk abban, hogy a tananyagban szereplő 

információkat többen a munkájukban, a segítő folyamatokban is 

tudják hasznosítani. 

BEVEZETÉS 

Ez a rövid összefoglaló anyag nem ad teljes áttekintési lehetőséget a projektmenedzsment 

egészére, azonban igyekszik összefoglalni, azokat a főbb pontokat, melyek elengedhetetlenek 

egy sikeres projekt megvalósításához. A tananyag tanulmányozása során a hallgató azokkal az 

alapokkal ismerkedhet meg, melyek mind szakmai szókincsként, mind 

fogalommagyarázatként szükségesek a projektmenedzsment megértéséhez. Ugyanakkor a 

terjedelmi korlátok következtében nem ad lehetőséget a projekttervezési technikák, eszközök, 

valamint a részletes projekttervtől a megvalósíthatósági tanulmányon keresztül a 

költségvetési és humánerőforrás terv készítésének tárgyalására. Ezzel együtt remélhetőleg a 

téma iránt érdeklődő leendő szakemberek számára megfelelő kiindulási pontot fog jelenteni a 

későbbi részletesebb és mélyebb ismeret elsajátításhoz. 
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18.1. PROJEKTTERVEZÉSHEZ ÉS MENEDZSMENTHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK, ISMERETEK 

18.1.1. Mit értünk projekt alatt, definiálás 

Sokak számára kicsit misztikusnak, illetve megfoghatatlanak tűnik a projekt kifejezés, pedig 

mindannyian, ha nem is pályázati keretek között, de projekteket hajtunk végre. Akkor, amikor 

valamilyen változást tervezünk, végiggondoljuk, hogy azt milyen lépéseken keresztül tudjuk 

véghezvinni, milyen nehézséggel kell szembenéznünk, s milyen költségekkel egyéb 

ráfordítással jár, akkor, ha projektet tervezünk. 

Projektmenedzsment kialakulása 

A projektmenedzsment kialakulása az ipari forradalom során létrejött gyárakhoz köthető, 

hiszen a korábbi céhekkel szemben ezeknél a szervezeteknél több száz ember munkáját kellett 

koordinálni. Az 1900-as évek legelején egy Frederick Taylor nevű úriember volt, aki 

megpróbált tudományosan hozzáállni a kérdéshez. Egy acélműben végzett megfigyeléseket, 

részekre bontotta a munkások feladatait ezzel feltérképezve az egész munkafolyamatot, 

valamint annak kritikus pontjait. Történeti szempontból hasonló érdemekkel bírt Henry Gantt, 

aki az I. világháború idején az amerikai haditengerészetnél dolgozott. Gantt, Taylorhoz 

hasonlóan a hadihajók építési folyamatát bontotta egészen apró részletekre. Az egyes 

folyamatokhoz hozzárendelte, hogy mennyi idő szükséges annak kivitelezéséhez. Mindennek 

tükrében teljes mértékben átlátta a munkafolyamatot és meg tudta mondani, hogy egy-egy 

hadihajó elkészülésében lesz-e csúszás vagy sem.  Számításait saját készítésű, speciális 

diagramokkal egészítette ki, ezeket nevezzük ma Gantt- diagramnak.150 ((Púpos -Pintér, 2013). 

A fent említett módszereket a XX. század második felében kezdték el összegyűjteni és 

rendszerezni, természetesen továbbra is első sorban a hadiipar használta, majd 1969-ben 

megalakult a Project Management Institute, mely az iparágak céljait képviselte, 1981-ben 

kiadta a Projektmenedzsment Útmutató című könyvet, minősítéseket hozott létre, melyek 

napjainkban is használatosak. Így elmondható, hogy a projekt fogalma a szervezetelméletek 

fejlődésével alakult ki.151 

 

 

150 Pupos T., Pintér G. (2013): Döntéstámogató módszerek /Gyakorlati jegyzet/ Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományok Centruma 

151 Nagy Zs.(2008): Projektmenedzsment jegyzet. Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar 
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18-1. ábra: Gantt-diagram152 

Az Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kiadott meghatározás szerint: 

„A projekt egy olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezelési és befejezési 

időpontokkal megjelölt, specifikus követelményeknek - határidő, költség, erőforrás - 

megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált 

tevékenységek csoportja." (ISO 8402, 1994) 

Papp Ottó 2002-es megfogalmazásában a projekt nem más, mint 

„konkrét célok eredmények elérése érdekében adott idő-, költség-, erőforrás korlátok 

között meghatározott minőségi és teljesítménykövetelmények mellett, lehetőleg 

minimális „vagyonelem” (ill. erőforrás) felhasználásával, elfogadható kockázati 

szint mellett, és valamilyen egyértelműen definiált „termék” (létesítmény, 

szolgáltatás) létrehozására irányuló tevékenység (ill. egymással összefüggő 

tevékenységsor)." 

Projektek csoportosításának lehetőségei: 

◼ tartalom alapján (pl. fejlesztési, építési, rendezvényszervezési, stb.), 

◼ időtartam alapján (rövid, középtávú, hosszú távú), 

◼ komplexitás alapján (egyszerű, komplex, több projektből álló összetett, stb.), 

◼ részvétel szempontjából (belső, külső, több partnerből összeálló konzorcium, stb.). 

Projektmenedzsment 

A megfelelő projektmenedzsment magában hordozza a gazdasági, társadalmi, szervezeti 

körülmények megfelelő elemzését, valamint ennek megfelelő célok meghatározását, stratégia 

kidolgozását és a projekt folyamatának végig vitelét. Mindez megköveteli a projektszemléletű 

gondolkodást, valamint csapat munkát is. 

 

152 Forrás: ttps://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0029_de_dontestamogato_modszerek_es_rendszerek_gyakorlat/ch02s04.html 
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18.1.2. A projektmunka korlátai 

Minden projektben találkozunk három alapvető korlátozó tényezővel, idő, költség, minőség, 

ezeknek a fontossági sorrendje projektenként változik. 

18-2. ábra. A projektmunka korlátai 153 

 

Az ábra azt is tükrözi, hogy, ha valamelyik oldalon beavatkozunk, akkor az a többi oldalra is 

hatást gyakorol. 

További korlátozó tényezőként jelentkezhet: 

◼ minőség 

◼ ügyfél elégedettsége 

◼ Kockázat 

(Garaj E., 2012) 154 

A három legfontosabb korlátozó tényező az idő, költség, valamint minőség. Előfordul olyan 

eset, amikor nincs lehetőség és mód a határidő eltolására pl. egy rendezvény esetében, más 

esetben a minőség lép első helyre mondjuk egy orvosi műszerprojekt esetében. Éppen ezért 

mindhárom tényezőt ellenőrzésünk alatt kell tartami. 

További korlátnak tekintjük még az ügyfél-elégedettséget, ami szubjektivitása miatt a 

legnehezebben kezelhető tényező. Egy projekt sikerességét leginkább az ügyfélnek a projektről 

alkotott véleménye határozza meg. (Garaj, 2012) 

Soha ne felejtkezzünk meg arról, hogy ha a projekt célt valamilyen külső ok miatt módosítani 

kell, akkor azt az ügyféllel mindenképpen egyeztetni szükséges. 

 

153 Forrás: HumanSoft honlapja, 2012.16. 

154 Garaj E. (2012): Projektmenedzsment, Edutus Főiskola, Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1 pályázati projekt 

keretében 
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18.2. ELEMZÉS, STRATÉGIA FOGALOMKÖRE 

A sikeres projekt elképzelhetetlen megfelelő elemzés, a társadalmi és gazdasági környezet 

feltérképezése, valamint az elérendő cél egyértelmű meghatározása nélkül. Mindehhez az 

egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a SWOT-analízis (erősségek, gyengeségek, 

veszélyek, lehetőségek). A négy szempontrendszer megfelelő lehetőséget ad a körülmények 

több szempontú elemzésére. 

Egyszerű, de viszonylag ritkábban használt módszer a „problémafa” módszere. A megnevezett 

problémák rangsorba szedhetők, feltérképezhető, hogy melyik probléma melyik másikból 

ered. Ennél a módszernél alapvető a problémák rangsorolása, hiszen ez egyben adja az ok-

okozati összefüggést. 

 

18-3. ábra. Problémafa modellje155 

 

Egri Imre szerint: 

◼ alprobléma: az éhínség vagy éhség, 

◼ részprobléma a munkanélküliség, míg a 

◼ főprobléma a szegénység. 

A problémafa megalkotását követi a „célfa” megalkotása, a célfa lényegében az egyes 

problémákra meghatározott célokat foglalja össze ezzel eljutva a főcél megvalósításáig. a célok 

hierarchiája megegyezik a problémákéval. 

  

 

155 Forrás: Egri I. (2010): Projektmenedzsment 

alprobléma alprobléma 

részprobléma 

probléma 

főprobléma 
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18-4. ábra: "Célfa" modell156 

 

"Nagyon fontos az alcélok és a részcélok pontos beazonosítása, hiszen ezen keresztül történhet 

meg a főcél meghatározása. Egri Imre előző példáját továbbvezetve alcél az éhezés 

megszüntetése, részcél a munkanélküliség megszüntetése, míg cél a jövedelemszerzés és főcél a 

szegénység felszámolása. A célok meghatározása egyben hozzájárul ahhoz, hogy a projekt 

megvalósításának eszközrendszerét is felállítsuk, valamint megszülessen az a jövőkép, mely 

alapvetően meg fogja határozni a szervezeti stratégiát is." 157( Egri I.,2010.) 

18.3. PROJEKT KÖRNYEZETE 

A fentiekben elemzési módszerekről volt szó, az alábbiakban azoknak a tényezőknek az 

összefoglalására kerül sor, melyeket egy-egy projekt tervezésekor mindenképpen figyelembe 

kell venni. 

Ökológiai, fizikai környezet- alapvetően a természeti környezetet értjük alatta, ezeket érintő 

projektek általában a természetvédelmi, vagy biogazdálkodást érintő elképzelések. 

Gazdasági és piaci környezet- a projekteket megvalósító szervezetekre jelentős hatást gyakorol 

az állam. A jóléti gazdaságokban az állami szerepvállalás két fő szférája a gazdaságszabályozás 

és a humán, illetve reálinfrastruktúra megteremtése. 

  

 

156 Forrás: Egri I. (2010): Projektmenedzsment 

157 Egri I. (2010) Projektmenedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: 978 615 5096 37 2 

 

alcél alcél 

részcél 

cél 

főcél 
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A szabályozás többféle módon is megvalósulhat, így: 

◼ a projektszervezetek működésének szabályozása révén 

◼ piaci, gazdasági szereplők közötti kapcsolatok szabályozása révén. ( Garaj, 2012.) 

◼ Jogi és kulturális környezet- a szervezetek működésére mind a formális (jogi, gazdasági 

szabályok), mind az informális szabályok erőteljes hatást gyakorolnak. A pályázati 

kiírások külön szabályozzák a projektben elvárt tevékenységeket és magatartást. Ezt 

folyamatosan nyomon követik, és az ettől való eltérést szigorúan szankcionálják. 

Például a pályázótól megvonják, a támogatást vagy annak visszafizetésére kötelezik. 

◼ Társadalmi, munkaerő-piaci és szociális környezet- Egy ország állampolgárai érdekeik 

képviseletére és közös céljaik elérésére civil szervezeteket alakíthatnak. Ezek általában 

azokon a területeken próbálnak segítséget nyújtani, melyek állami oldalról forrás 

hiányosak, így pl. egészségügy, oktatás, szociális terület. Magyarországon alapvetően 

alapítványi vagy egyesületi formában működnek. 

CIVIL SZERVEZETEK 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról158 

Civil szervezet: 

◼ a civil társaság 

◼ a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a 

kölcsönös biztosító egyesület kivételével –, 

◼ az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével 

 

Hatókör: a civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet: 

◼ helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy 

részére korlátozódik; 

◼ területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos 

szint követelményeit; 

◼ országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; 

◼ nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 

 

A civil szervezetek tekintetében a projektszemlélet elsajátítása létkérdés, hiszen működésük 

alapját a pályázati forrásból befolyt összegek jelentik. 

 

158 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról. 
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A társadalmi környezet másik jelentős területe a munkaerőpiac, a munkaadók általában olcsó, 

a munkának megfelelő képzettségű munkavállalót keresnek, ugyanakkor ezt is számos állami 

szabály befolyásolhatja (pl. adókedvezmény, stb.) 

Technológiai és innovációs környezet- napjaink rohamos fejlődése mindenkitől megköveteli az 

innovációs környezet nyomon követését. Hiszen ha csak a legegyszerűbb példát nézzük, 10 

évvel ezelőtt még sokan papíralapon nyújtották be a pályázatokat, míg napjainkban az online 

ügyintézés vált általánossá. 

A technológiai környezetnél ennél fogva alapvetően két területre kell koncentrálni, az egyik az 

információk áramlását befolyásoló környezet, míg a másik magát a megvalósítandó projektet 

érintő technikai fejlődés, akár műszaki akár infokommunikális területen. 

A projekt környezete 

 

Belső szervezeti környezet 

Minden szervezetnek megvan a maga belső szervezeti kultúrája, mely alapvetően befolyásolja: 

a munkamegosztást, 

az információ áramlást, a kommunikációt, valamint 

a hatáskör megosztást-irányítást. 

Amint az történeti bevezetőben is leírásra került a projektek alapját a teljes munkafolyamatok 

részekre bontása adta, mindez alapvetően adja, hogy a fenti három tényező jelentősen 

meghatározza egy-egy projekt sikerességét. A szervezeti egységek közötti hatékony 

kommunikáció az együttműködés alapja, míg ahhoz, hogy nagyobb volumenű elképzelések 

megvalósuljanak, mindenképpen szükség van egy irányító koordináló egységre. 

Aktuális projektkörnyezeti elvárások 

„A projekt a gazdasági élet olyan elkülönült, önálló egysége, amely sok szállal 

kapcsolódik az őt körülvevő környezethez. A környezet jelentős mértékben 

befolyásolja lehetőségeit, elősegíti vagy korlátozza a projektet céljainak elérésében. 

A projekt és környezete között folyamatos a kölcsönhatás, minden szereplőnek 

szüntelenül alkalmazkodnia kell a külvilágban végbemenő változásokra.”(Garaj  E. 

2012) 

Alapvetően három stratégiai modell közül választanak a szervezetek: 

„A defenzív stratégia alapján működő szervezetek mintegy „elszenvedik” a külső 

környezeti tényezőkben bekövetkező változásokat. 

Az offenzív stratégia a változásokra igyekszik gyorsan, kezdeményezően válaszolni 

a minél hatékonyabb alkalmazkodás érdekében. 

A proaktív stratégiát követő projektszervezetek ugyanakkor próbálnak a változások 

elé menni, kezdeményezően fellépve felkészülni a környezetben várható 

változásokra, esetleg igyekeznek a környezeti feltételeket saját maguk is 

befolyásolni.” (Garaj E. 2012.) 
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A projektek piaci és ügyfélperspektívái- a környezeti tényezőket lezárandó három 

alaptételről nem szabad elfelejtkeznünk: 

◼ csak az a projekt sikeres mellyel az ügyfél is elégedett, 

◼ a projektek megnövelik a szervezetek piaci lehetőségeit, 

◼ piac bővülése az ügyfélperspektívák felismerésének függvénye. 

 

Minden projektnek a célcsoportra kell koncentrálnia, jó példáját adja ennek az, amikor idősek 

aktív időtöltésébe olyan programokat iktatnak be, melyeket az érintettek koruknál és fizikai 

állapotuknál fogva nem tudnak megvalósítani. Lehet, hogy egy szakember azt a napi mozgást 

fontosnak tartja, de nem mérte fel, hogy milyen állapotban vannak az igénybevevők. 

Mindezzel együtt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy-egy projekt számos pozitív 

hatással bír a fenti környezeti elemekre: 

◼ új munkahelyek létesülnek, ezzel a társadalmi, szociális környezetet javítja 

◼ piaci szereplőként hozzájárul a terület fejlődéséhez, mind gazdaságilag, mind sok 

esetben infrastrukturálisan, 

◼ segíti a képzési és képzettségi helyzet javulását, 

◼ beruházási pályázatok segítségével történelmi emlékek, turisztikai értékek újulhatnak 

meg, mely a terület kulturális örökségének megőrzését segítik elő 

◼ infrastruktúra fejlesztésével hozzájárulnak az adott terület gazdasági fejlődéséhez, 

◼ környezetvédelmi megoldásoknak köszönhetően hozzájárulhatnak a fenntartható 

környezet biztosításához és a természeti értékek megóvásához. 

◼ Természetesen ezek csak kiragadott példák, de ha valaki nyitott szemmel jár, akkor a 

saját környezetében számtalan példát tud mindezek mellé felsorolni. 

18.4. PROJEKTCIKLUS 

Miután a projekt egy komplex folyamat, mely tevékenységek sorozataként fogható fel. Az 

elmúlt fejezetben már körbejártuk az előkészület és elemzés kérdéskörét, azonban egy terv, 

elképzelés megvalósulásáig, annak hatásának értékeléséig igen hosszú út vezet. Minden 

projekten belül négy alapvető szakaszt tudunk elkülöníteni. 
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18-5. ábra Projektciklus modellje159 

Mint, az már a korábbi leírásokból is kiderült projekt elképzelhetetlen ötlet nélkül, ez lesz a 

ciklus kiindulópontja, ehhez kapcsolódik a már részleteiben tárgyalt elemzés, mely alapját 

képezi a koncepciókialakításnak. Daróczi Miklós könyvében ennek megfelelően egy kicsit 

máképpen tárgyalja a projektciklust, mely a 6. ábrán látható. 

  

 

159 Forrás: Márkus B. (2010): Térbeli döntés-előkészítés 2. Projekttervezés  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED2/ch01s02.html 
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18-6. ábra Projektciklus modellje160 

A fenti modell előnye, hogy a szakaszokon túl jól láthatóvá válik a munka intenzitása is. 

A koncepció és a terv megszületését követően egy átfogó tanulmánytervet kell készíteni, mely 

alapját fogja képezni a projekt elfogadásának és az ügyféllel történő megállapodásnak. 

Tervezés és szervezés fázisai 

Az első fázisban tervezés és szervezés során megfogalmazott célokat kell elemi 

„munkacsomagokra” bontani. Mindez a fentről lefelé történő tervezés segít abban, hogy a 

komplex folyamat egy átlátható, pontosan meghatározott tevékenységi körökre épülő 

feladatsorrá alakuljon át. A tervezés során elkészült a tevékenységeket időrendileg ütemezni 

(ennél a szakasznál alkalmazható jól a korábban már leírt Gantt diagram) kell, melyhez hozzá 

kell rendelni annak az erőforrás- és költségtervét, mindez a projektkontroll alapjául fog 

szolgálni. További célja e fázisnak a kockázatelemzés, illetve a különböző tervváltozatok 

kialakítása is. 

Kivitelezés 

A következő fázisban a végrehajtás, illetve megvalósítási szakaszban a tervezés átlép a 

konkrét kivitelezésbe. Ebben a fázisban nyilvánul meg a projektmenedzselés a 

legerőteljesebben, hiszen irányítani kell a megvalósítást, folyamatosan alkalmazkodni kell a 

fellépő változásokhoz, meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat a nagyobb eltérések 

elkerülése végett. 

 

160 Forrás: Daróczi M. (2014): Projektmenedzsment 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Projektmenedzsment/ch05.html 
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A projekt-team tagjait, a felső vezetést és a vevőt folyamatosan tájékoztatni kell a projekt 

előrehaladásáról, a kiadások és költségek alakulásáról, valamint az előrelátható kedvezőtlen 

eseményekről, s arról, hogy a milyen lépéseket tett a menedzsment ennek korrigálása céljából. 

Eleget kell tenni a jelentési kötelezettségeknek, projektnyilvántartást kell vezetni, melyben 

rögzíteni kell a felmerülő problémákat, valamint az elhárítása érdekében tett lépéseket. 161 

(Daróczi M., 2014) 

 

A fentieken túl a projekt dokumentáció tartalmazza: 

◼ tervezési dokumentumokat (időbeli, és költségvetési tervek), 

◼ szerződések, 

◼ projekt megbeszélések dokumentációját (jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, fényképek), 

◼ előadások, projekt dokumentumok, jelentések, 

◼ sajtóközlemények, reklámok, 

◼ jegyzőkönyvek az eredményekről, 

◼ fontos levelezések. 

Ha személyi változás történik, a megfelelő dokumentáció megkönnyíti az új belépő munkáját. 

A személyi változást természetesen ugyanúgy dokumentálni kell. 

Befejezés 

A befejezés szakaszban kerül sor a projektdokumentumok elemzésére, valamint az 

eredmények értékelésére. Ez a szakasz szolgál alapvetően a projekt sikerességének 

értékelésére és a visszacsatolásra, ennek során általában a következő kérdésekre keressük a 

választ: 

◼ elértük-e a projekt céljait? 

◼ az adott feladatok megfelelő időben és megfelelő módon kerültek-e megvalósításra? 

◼ az ügyfelek és a projekt partnerek elégedettek-e projekt menetével és az eredményével? 

Mindezen túl nagyon fontos, hogy a projektben résztvevők együttesen értékeljék a következő 

kérdéseket: 

◼ a projekt megvalósítása során milyen rossz és jó döntések születtek? 

◼ milyen hibákat követtek el, ezek miként lettek volna elkerülhetőek? 

◼ melyek azok a dolgok, amiket legközelebb másként kellene csinálni? 

Záró (projekt) jelentés 

A projekt végén egy jelentést kell írni a rendelkezésre álló projektdokumentumok és a záró 

találkozó alapján. 

  

 

161 Daróczi M. (2014): Projektmenedzsment, Szent István Egyetem. 
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A jelentés lehetséges tartalma: 

◼ Projektleírás (kiinduló helyzet, a szükségletek feltárása, célok, a projekt tartalma, 

költségvetés), 

◼ Részletes projektterv (időbeosztás, költségvetés,) 

◼ A projekt megvalósítása (változások, ellenőrzés, a projekt során felmerülő problémák, 

tapasztalatok), 

◼ Projekt eredmények (az eltérések elemzése a minőség, költség és idő tekintetében), 

◼ Javaslatok a továbbfejlesztésre, 

◼ További projektlehetőségek (levont tapasztalatok) 

A zárójelentés nem csak a konkrétumok rögzítésére alkalmas, de későbbiekben a további 

projektek kialakítása során, mint tudásbázis is felhasználható. 

Az egyes fázisok akár külön-külön is önálló projektet alkothatnak. Egy projektnek általában 

egy projektmenedzsere van, de ha a fázisok különállóak, akkor minden fázisnak lehet külön 

projektmenedzsere. 

A projekt megvalósítási szakaszát az segíti, ha a feladatokat kis munkacsomagokra, 

tevékenységekre bontjuk, amelyekhez feladatellátó, erőforrás, időtartam és határidő 

rendelhető, és logikus sorrendben történő elvégzésük biztosítja a partneri igények teljesítését. 

Úgy gondoljuk, hogy a projektet lezártnak akkor tekinthetjük, ha minden tevékenységgel 

elkészültünk. Azonban a projektet még akkor sem lehet késznek tekinteni, ha az utolsó 

tevékenységet is befejeztük, mert annak eredményeit értékelni kell. 

18.5. PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT SZEREPLŐK 

Egy projekt sikerét befolyásolják a tevékenységében érintett személyek, kisebb-nagyobb 

csoportok és más szervezetek, akiknek (amelyeknek) érdekei eltérő mértékben kapcsolódnak 

vagy éppen ütköznek a projektcélokkal. Angol kifejezéssel stakeholdereknek nevezzük őket. 

„STAKEHOLDEREK azon személyek, csoportok és szervezetek, akik (amelyek) 

valamilyen módon befolyásolják vagy befolyásolhatják egy projekt(szervezet) 

céljainak megvalósulását.”(Garaj E. 2012, 42.o.) 

Egy-egy projektet nem feltétlenül egy szervezet valósít meg, így mindenképpen el kell 

különítenünk a projekttulajdonosi szervezetet, mely a projekt kezdeményezője és a projekt 

által elérendő célok számára stratégiai jelentőségűek. A projekttulajdonosi szervezet testesíti 

meg a projektvezetői szerepet is. 

 

Projekttulajdonosi szervezet szerepkörei: 

◼ projektvezető vagy projektmenedzser- az a személy, aki a rendelkezésre álló humán- és 

egyéb erőforrásokat, információkat, projektvezetési technikákat a projekt által 

meghatározott célok és eredmények elérésére összpontosítja. Az ő felelőssége a projekt 

megvalósulása, 

◼ projektgazda vagy szponzor- belső résztvevő, aki általában a projekt megvalósulásához 

szükséges erőforrásokat biztosítja, felelősséget visel a projekt megvalósulásáért, 
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◼ belső tanácsadók- a projektvezető és a projektgazda munkáját segítik, 

◼ projektcsoport tagjai. 162(Daróczi M., 2014) 

 

Külső szervezetek résztvevői: 

Általában a megvalósítási szakaszban kerülnek kiemelt szerepkörbe, hiszen beszállítói, 

szolgáltatói lehetnek a projektnek. Hasonlóképpen beléphet külső szervezetként az állam maga 

is, mely intézményein keresztül közvetíti az elvárásait a projekt vezetése felé. 

A projektben érdekeltek más-más célokkal jelenek meg, hiszen elsődlegesen a saját érdekeiket 

szeretnék érvényesíteni. 

 

Az érdekeltségek az alábbiaknak megfelelően alakulnak: 

◼ tulajdonosok: megtérülés, magas hozam, 

◼ tőkebefektetők: a tőke biztonsága, kamat, 

◼ munkavállalók: munkahely, annak biztonsága, megfelelő bér, esetleg egyéb juttatás, 

hosszú távú megélhetés, megfelelő munkakörülmények, 

◼ más munkaadók: lojalitás, együttműködés, 

◼ célcsoportok, mint fogyasztók: kiváló minőségű termék vagy szolgáltatás, méltányos ár, 

◼ beszállítók: nyereség, korrekt fizetési feltételek, 

◼ versenytársak: korrektség, 

◼ helyi közigazgatás: munkahelyteremtés, helyi adók befizetése, 

◼ állam: adók, gazdasági stabilitás, 

◼ civil szervezetek: együttműködés, támogatás, 

◼ szakmai szervezetek: érdekképviselet, együttműködés. 

 

A képviselt érdekekkel mindig tisztában kell lenni, hiszen akár egy személy erős lobbi 

tevékenysége is befolyásolni tudja a projekt kimenetelét. Pl. a Városliget esetében a 

környezetvédők tiltakozása jelentősen kihatott a kivitelezésre. ( Garaj E.,2012.) 

Éppen ezért a korábban részletesen bemutatott környezeti elemeken túl mindenképpen 

elemzésre szolgál az érintettek köre is, kinek támogatja vagy kinek sérti az adott projekt az 

érdekeit, illetve mi a célcsoport elvárása a megvalósuló elképzelésekkel kapcsolatosan. 

A stakeholder elemzést a projekt bármelyik szakaszában el lehet végezni, minden esetben a 

megfelelő helyzetelemzést. A tervezési fázisban elősegíti a stratégiai lépések kifejlesztését és 

hozzájárul a kockázatelemzéshez. A végrehajtási/megvalósítási fázisban segít meghatározni, 

ki, hogyan és mikor kell, hogy a program tevékenységébe bekapcsolódjon. 

Később az elemző-módosító szakaszban a stakeholder analízis arra szolgál, hogy elvégezzünk 

egy összehasonlítást, mely a projektet támogató, illetve hátráltató elemekre vonatkozik.163 

(Fenyvesi, 2012) 

 

 

162 Daróczi M. (2014): Projektmenedzsment 

163 Fenyvesi Éva: Stakeholder-analízis, 2012. 
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A fenti kérdések alapján meghatározhatók a stakeholderek helyzete a projekt szempontjából. 

Csoportosításukat a 7. ábra szemlélteti. 

 

18-7. ábra Érintettek elemzése befolyás és érintettség szempontjából164 

 

Az érintettek helyének (befolyásoló erejének) meghatározását követően rendkívül fontos, 

hogy a projekt szempontjából is meghatározzuk, hogy mit várunk el az adott szereplőtől, hiszen 

a különböző stakeholderek, különböző mértékben és szakaszban kerülnek bevonásra a 

projektben. 

 

18-8. ábra Az érintettek felhatalmazása 

A helyzetfeltárást követően rendkívül fontos meghatározni azt is, hogy adott szereplőt hol 

szeretnénk látni a jelenlegi helyzetéhez képest, hiszen nem mindegy, hogy a támogató vagy a 

blokkoló szerepkörben jelenik e meg.  Ennek tisztázásában is segíthet, ha grafikusan 

 

164 Forrás: Fenyvesi É. Stakeholder-analízishttps://docplayer.hu/34537581-Stakeholder-analizis-dr-fenyvesi-eva-

stakeholder-analizis.html 
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ábrázoljuk, ennek egy modelljét mutatja be Fenyvesi Éva, melyet a 9. ábra kapcsán követhetünk 

nyomon. 

 

 

18-9. ábra Hol helyezkednek el és hol kellene elhelyezkedniük az érintetteknek?165 

Az ábra három dimenzióban mutatja az érintettekkel való kapcsolatot: 

◼ érintettség, 

◼ támogatás mértéke, 

◼ befolyás nagysága. 

Az ábrából jól látható, hogy az elsődleges cél, hogy a piros körökkel jelzett szereplők kerüljenek 

át a támogatók körébe, akár kicsi, akár jelentős mértékű az érintettsége. Ezt követi a közepes 

befolyással bíró szereplők számba vétele, majd - amennyiben még lehetőség van rá-, akkor 

stratégiai lépéseket lehet tenni a kis befolyással bírókra is. 

18.6. PÁLYÁZATOK 

Miután a fentiekben - az arra vonatkozó szakirodalom alapján- ismertetésre kerültek a 

projekttervezéséhez és menedzsmentjéhez kapcsolódó ismeretek, a továbbiakban fontosnak 

tartjuk még, a pályázatírás legáltalánosabb kérdéseinek az ismertetését is. 

 

165 Forrás: Fenyvesi É. : Stakeholder-analízis https://docplayer.hu/34537581-Stakeholder-analizis-dr-fenyvesi-eva-

stakeholder-analizis.html 
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Általános tudnivalók 

Miért lehet pályázni? 

◼ díjért, 

◼ állásért, 

◼ támogatásért, 

◼ valamilyen jog vagy lehetőség elnyeréséért. 

 

Ki lehet a pályáztató? 

◼ kormányzati, 

◼ önkormányzati szerv, 

◼ cég, 

◼ intézmény, 

◼ alapítvány, egyesület vagy 

◼ magánszemély. 

 

A pályázat meghirdetésének formái: 

◼ nyílt, 

◼ zárt és 

◼ meghívásos. 

Általános feltételek 

A támogatókkal szembeni elvárások: 

A támogatásoknak nem az alapfeladatokra kell szólniuk, hanem az azokat segítő és kiegészítő 

plusz tevékenységet megcélozniuk. A támogató által meghatározott feltételeket és szabályokat, 

a kiírást követően is tartani kell. 

 

A pályázókkal szembeni elvárások: 

Valós adatokat és információkat adjon meg, változás esetén, a változás tényét ismertetni kell. 

Elnyert támogatást a megítélt célra kell fordítani. 

A pályázatok jellemzői 

◼ A pályázatok általában a pályáztató által készített adat- vagy űrlapon készülnek. 

◼ A kiírás a legfontosabb információkat közli tömören. 

◼ Az értékelés rendszerint több lépcsőben zajlik. 

A pályázat megírása 

◼ Egyértelműen kell megfogalmazni a problémánkat és a megoldási javaslatainkat. 

◼ Világos és egyértelműnek kell lennie a probléma megoldás módjának. 
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◼ Ismertetni kell az anyagi, technikai és egyéb igényeinket, 

◼ A költségvetést az általunk végrehajtani kívánt program egészére kell elkészíteni. 

Határidők 

A munka során többféle időpontra kell figyelnünk, melyek az alábbiak: 

◼ a felhívás megjelenése és a beadási határidő közötti időszak; 

◼ a lehetséges hiánypótlásokkal kapcsolatos időpontok; 

◼ a várt támogatás megérkezése és a program megkezdésének időbeli összehangolása; 

◼ az ütemezés, az egyes feladatok megvalósításának időpontjai; 

◼ a végleges értékelés, a beszámoló beadásának időpontja. 

Az egymással párhuzamosan futó pályázati program esetén ajánlatos lehet munkaszervezési 

naptár készítése. 

A pályázat főbb tartalmi elemei: 

◼ kísérőlevél, 

◼ a szöveges ismertető összefoglalója, 

◼ bevezetés, 

◼ probléma és a program részletes leírása, 

◼ hosszú távú cél, 

◼ rövid távú célkitűzések, 

◼ módszerek, 

◼ értékelés, 

◼ költségvetés, 

◼ korábbi és további támogatások, 

◼ alátámasztó anyagok 

 

Az egyes támogatóknál az anyagok sorrendje más-más lehet. 166 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Tananyagunk hat tartalmi részben tárgyalja a projektmenedzsment témakört. Feltételezzük, 

hogy ebben a témában egyre több érdeklődőnek kell tudást és alkalmazási gyakorlatot 

szerezni. Azt gondoljuk, hogy az általunk összeállított tananyagban sikerült olyan ismereteket 

átadni, amelyek az elméleti felkészítést, a tanulást és az önellenőrzést egyaránt szolgálják. A 

projekt készítéséhez nélkülözhetetlen lépések: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, 

követés/felügyelet, zárás tanulmányozása lehetőséget ad egy-egy projekt végigkövetésére, az 

 

166 Kozári J.. Pályázatírás módszertana. Szent István Egyetem, Gödöllő. Gazdaság. és Társadalomtudományi Kar 

Regionális gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet : 2010.. 
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eddig megszerzett tudás mélyítésére is. Mint, ahogyan a tágabb értelemben vett tanulásról, úgy 

a projektszemlélet alkalmazásáról is megállapítható, hogy ezek igénye egész életében 

végigkíséri századunk emberét. Mindkettő számtalan azonos vagy hasonló készségre alapoz, 

és részben egymásra hatva, egymást segítve valósul meg. Minden projekt egyben tanulás is. A 

projektek értékét tovább növelheti az, hogy a jövőben a tanulás  gyakran a digitális pedagógia 

eszközeinek alkalmazása mellett valósulhatnak meg. Ebben a megközelítésben a projekt nem 

csupán egy módszer a tanulás-tanítási menetében, hanem a projektmenedzsment elsajátítása 

maga is oktatási cél lesz. A tágabb értelemben vett projektmenedzsment kompetenciára 

ugyanis egyre nagyobb szükség van és lesz úgy a munkahelyen, mint a magánéletben is. Ebben 

a megközelítésben a projekt nem csupán egy módszer a tanulási folyamatban, hanem a 

projektmenedzsment alapjainak elsajátítása maga is oktatási céllá válik. A tágabb értelemben 

vett projektmenedzsment kompetenciára ugyanis egyre nagyobb szükség van és lesz úgy a 

munkahelyen, mint a magánéletben is. Bízunk abban, hogy a tananyagban szereplő 

információkat többen a munkájukban, a segítő folyamatokban is tudják hasznosítani. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit értünk projekt alatt? 

2. Mit ábrázol a Gantt-diagram? 

3. Mik a projektmunka korlátai? 

4. Mi a projekttulajdonosi szerepkör? 

5. Ismertesse a projekt tervezés és szervezés fázisait! 
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19. JOGI ALAPISMERETEK I. 

SEEBERGER NETTA 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

igazgató 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, 

 szociálgerontológus és szupervizor 

BEVEZETŐ 

A tanagyag első fejezetében a jogtudomány kialakulásával és alapvető fogalmakkal, míg a 

második fejezetben az állam és jog viszonyáról, alkotmánytani fogalmakról és az államhatalmi 

szervekről szerezhetünk ismereteket. 

19.1. A JOGTUDOMÁNY KIALAKULÁSA, ALAPVETŐ FOGALMAK 

 Ebben a alfejezetben az alábbi ismereteket sajátíthatjuk el: 

◼ a társadalmi normák, jog és erkölcs 

◼ a jog fogalma, a jogi norma jellemzői, szerkezeti elemei, 

érvényesség, hatályosság 

◼ a jogszabályok jelölése, tagolása 

◼ jogviszonyok 

◼ a jogrendszer fogalma és tagozódása, a magyar jogrendszer 

egyes jogágai 

◼ jogforrások 

19.1.1. A társadalmi normák, jog és erkölcs 

A jog a kezdetleges társadalmakban isteni parancsként jelent meg. A jog jelentős forrása a 

társadalmi gyakorlat, a szokás, mely a társadalom tagjai közötti érintkezés, folytonosan 

ismétlődő magatartás. Szokások, erkölcsi szabályok az emberek egymás közötti érintkezése 

során alakultak ki, amiben megegyeznek, az a kikényszeríthetőség hiánya. 

A közösségben élő emberek társadalmi viszonyai szabályozást igényelnek. A legkorábbi 

magatartási szabálynak talán a tabu intézménye tekinthető. 
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Tabu 

Tilalmak rendszere (meghatározott élethelyzetekre ír elő valamilyen magatartást és ennek 

megsértését torolják meg, pozitív és negatív is lehet.) 

Erkölcs 

Olyan magatartási szabályok összessége, melyeket a közmegegyezés alakított ki és a 

közvélemény ereje támaszt alá. Ezek megsértése a közvélemény ítéletét vonja maga után. A 

vallásnak komoly szerepe van ebben. 

A társadalmi normák nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szokássá váltak, ezek a 

közösségek szokásai, ezeket már az állam elismerte, érvényesülésüket kikényszerítette 

Szokásjog 

Az állam által kikényszerített és érvényre juttatott szokások összessége. A szabályokat az állam 

arra feljogosított szervei állapítják meg, megtartásukat is ezek kényszerítik ki. 

 

Az ókori Görögországban teremtődtek meg a tudomány társadalmi feltételei, és kialakult a 

filozófia, melynek középpontjába a társadalom problémái kerültek. Ez a filozófia világi jellegű 

volt. Megjelent tehát az állammal és joggal foglalkozó tudományos gondolkodás. Ebben az 

időszakban azonban még összekapcsolódott a vallás és a jog. A jog azonban alapvetően a 

szokásjogból és a törvényekből, népgyűlési határozatokból tevődött össze. 

Az antik Rómában ebben a tekintetben lényeges változások következtek be, Róma ugyanis 

birodalommá vált polisz volt. A birodalommá válás azt igényelte, hogy a jog egységes legyen. 

Ez egyben azt is jelentette, hogy ezeken a területeken teljessé kellett tenni a jog 

szekularizálását és el kellett távolítani a helyileg érvényes szokásoktól. 

Megjelent tehát az olyan jogismeret igénye, mind a jogban járatlan állami tisztségviselők, mind 

pedig a „jogkereső közönség”, az ügyfelek részéről, ami nem azonos a mindennapi életben 

elsajátíthatóval. Ettől kezdve már megjelent a jogász szakma, kialakult a jogászrend. A jogi 

szakismeret előtérbe került, a jogi tanácsadás is foglalkozássá vált. Létrejött az ennek 

megfelelő jogi képzés, kialakultak a jogi iskolák, megjelent a jogi szakirodalom. (17 old.: 64-68) 

19.1.2. A jog fogalma, a jogi norma jellemzői, szerkezeti 

elemei, érvényesség, hatályosság 

Jog fogalma 

Állami akaratot kifejező szabályrendszer, amelyet állami szervek alkotnak, és amelyek 

érvényesülését az állam kényszerítő eszközökkel biztosít. A jog tehát magatartási szabályok 

összessége. 

Az állam alkotja a jogot, az állam jogkövetkezményeket fűz a jogszabályok be nem tartásához, 

vagy megsértésükhöz. A jogi normák az egész társadalomra érvényesek. Az állam érvényesíti 

hatalmi jellegét. A jogok érvényesülése állami kényszerrel biztosított, ezt nevezzük 

szankciónak. 



  19.1. A jogtudomány kialakulása, alapvető fogalmak | 277 

 

 

Jogi norma 

A jogalkalmazói jogképződést a legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg, hogy az a folyamat, 

amikor a jogalkalmazói szervek tevékenysége során, ahhoz kapcsolódva jogi normák jönnek 

létre. A jog normajellege mindenekelőtt azt jelenti, hogy – bár sajátosan, de – a jogra is 

jellemzőek mindazok a tulajdonságok, amelyek a társadalmi normákat, magatartásszabályokat 

általában jellemzik, másfelől pedig azt jelenti, hogy a jogi jelenségek világán belül az azokat 

összekötő, rendszerré szervező elemek a jogi normák. A jogi norma a jog fogalmához 

hasonlóan, általános magatartásszabályként határozható meg. A jogi norma a jog legkisebb 

önálló egysége. 

Szerkezeti elemei 

hipotézis (tényállás, feltétel) 

diszpozíció (rendelkezés) 

szankció (jogkövetkezmény) 

A jogi norma szerkezeti elmei nem minden esetben egy normában találhatóak, az összetartozó 

elemek sokszor más-más jogszabályokban találhatóak meg. 

Érvényesség, hatályosság 

A jogi norma kötelező ereje, érvényessége a jogalkalmazó szervek tartós és ismétlődő, 

állandósuló gyakorlatából és a megszokás folyamatából fakad. 

Az érvényesség feltételei, hogy a jogszabály: 

◼ jogalkotásra jogosult szerzőtől származzon, 

◼ a jogalkotó jogalkotására vonatkozó eljárási rendet betartsa, 

◼ a jogszabályt a megfelelő helyen és módon kihirdesse. 

A jogszabály hatályossága azt jelenti, hogy a jogszabály követendő, alkalmazandó. Akkor 

hatályos, ha jogszabály kiváltására alkalmas. A jogszabály a meghatározott körben érvényesül. 

Jogszabályok hatály típusai: 

Időbeli hatály: arra ad választ, hogy milyen időintervallumban szabályozza  

a jogviszonyokat, mettől meddig kell a jogszabályt alkalmazni: 

◼ Ex tunc: visszamenőleg 

◼ Ex nunc: azonnali, kihirdetéstől kezdve 

◼ Pro futuro: a törvénybe beleírt időponttól (későbbi időpont) 

A hatálybalépés napját mindig meg kell jelölni. A hatálybalépés időpontját úgy kell 

megállapítani, hogy kellő idő maradjon az alkalmazásra való felkészülésre. A jogi norma akkor 

veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban 

meghatározott határidő lejár. Magyar Közlönyben való kihirdetés. 

Területi hatály: meghatározza, hogy az adott jogszabályt mely földrajzilag körülhatárolt 

területen kell alkalmazni. 

Személyi hatály: azoknak a jogalanyoknak a körét jelöli, akikre az adott jogszabályt alkalmazni 

kell. 
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Tárgyi hatály: alatt azokat a társadalmi viszonyokat értjük, amire az adott jogszabályzás 

irányul. A tárgyi hatály azt mondja meg, hogy a jogszabályt milyen ügyben, milyen eljárás 

keretében kell alkalmazni. (18 old.: 31-46) 

19.1.3. Jogszabályok jelölése, tagolása 

Jogszabályok jelölése: 

TÖRVÉNY: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 

Arab számmal az évszám, majd római számmal hányadik törvény. 

KORMÁNY RENDELET: 127/2005. (VI.30.) Korm.r. 

Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi rendelet. Zárójelben a Magyar Közlönyben 

való megjelenés ideje, s utána a korm.r. rövidítés. 

MINISZTERI RENDELET: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi rendelet. Zárójelben a Magyar Közlönyben 

való megjelenés ideje, s utána a kiadó minisztérium rövidítése. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 41/2005. (VI.23.) Főv. Rend. 

Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi rendelet.  Zárójelben a megjelenés ideje, s 

utána a kiadó önkormányzat rövidítése. 

Jogszabályok tagolása: 

Legnagyobb szerkezeti egység: Rész, Rész utáni egység: fejezet Fejezeten belül: szakasz, jelölése 

§ (paragrafus) Szakaszon belül: bekezdés, jelölése (1), (2), zárójelben lévő arab számok 

Bekezdésen belül: felsorolás, jelölése a), b), vagy 1., 2. 

19.1.4. Jogviszonyok 

Azok a kapcsolatrendszerek, társadalmi viszonyok, melyeket a jog szabályoz. 

A jogviszony társadalmi viszony, alanyai egymás számára jogokat és kötelezettségeket 

állapítanak meg. 

Három elemi egységét különböztetjük meg: 

A jogviszony alanyai 

A jogviszonyban részt vevők. A jog az alanyokat jogosultságokkal és kötelezettségekkel 

ruházza fel, az alanyokat egymás irányába meghatározott viselkedésre kötelezi. A jogalanyok 

azok, akiket alanyi jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek (= jogképesség  az a 

lehetőség, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek) 



  19.1. A jogtudomány kialakulása, alapvető fogalmak | 279 

 

 

◼ természetes személyek 

◼ jogi személyek (azon emberek meghatározott csoportjai, amelyek meghatározott 

szervezettel elkülönült vagyontömeggel, önálló vagyoni felelőséggel és meghatározott 

célra irányultsággal (jogilag engedélyezett cél) rendelkeznek.) 

◼ állam jogalanyisága: Nem egyenlő az állami szervek jogalanyiságával. Az állam 

jogképessége teljes, korlátlan. 

Magyarországon minden ember jogképes, ez a halállal szűnik meg. 

Teljes cselekvőképesség, korlátozott cselekvőképesség, cselekvőképtelenség 

Nem polgári jogi személyek: olyan szervezetek, amelyeknek vannak jogai és kötelezettségei, de 

vagyonilag nincs önállóságuk. 

A jogviszony tartalma 

Mindazon jog és kötelezettség, amely a jogviszony alanyait az adott jogviszonyból kifolyólag 

megilleti, illetve terheli. 

Alanyi jog: a jogszabály a jogosult részére cselekvése, érdek kielégítési lehetőséget biztosít. 

Individuális jellegű. 

A jogviszony tárgya 

Az amire a jogviszony irányul, az a magatartás, amelyre a jogviszony tartalmát kitevő 

jogosultságok és kötelezettségek vonatkoznak. 

Megkülönböztethetünk forgalomképes (minden korlátozás nélkül szerepelhet a forgalomban), 

 korlátozottan forgalomképes (a forgalmazásához engedély szükséges), és  forgalomképtelen 

dolgot (nem lehet a vagyoni forgalom tárgya). 

19.1.5. A jogrendszer fogalma és tagozódása, a magyar 

jogrendszer egyes jogágai 

A jogrendszer 

Egy adott állam érvényes jogi normáinak és ahhoz kapcsolódó egyéb jogi előírásainak 

(jogelvek, célmeghatározások) a rendezett összessége. Ez a fogalom meghatározás 

némiképpen eltér attól a széles körben használt rövid definíciótól, amely szerint a jogrendszer 

valamely állam hatályos jogszabályainak a rendezett összessége. Ez a megfogalmazás – 

amennyiben a jogszabály kifejezést az általunk használt értelemben használjuk – részben túl 

tág, részben pedig túl szűk jogrendszer-definíciót eredményez. (A modern kontinentális 

jogrendszerekre – az angolszász jogrendszerektől eltérően – az a jellemző, hogy azokban a 

jogágakra tagozódás az alapvető, a jogág a rendszerezés elsődleges egysége, kategóriája. 

A jogrendszer jogágakra tagozódik. A jogi szabályozás tárgya többnyire meghatározott 

társadalmi viszony. Ez az egyes jogágak a tagozódásának az alapja. 
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A jogágak az azonos társadalmi viszonyokat szabályozó normák összességeként határozhatók 

meg. 

Jogágak 

Az egymáshoz közel álló, lényegüket tekintve hasonló jogviszonyokat rendező jogszabályok 

alkotják az egyes jogágakat. Az egyes jogágakba tartozó jogszabályok legfontosabb jellemzői: 

◼ a szabályozás tárgyának lényegi azonossága 

◼ a jogszabály szerkezetének azonossága 

◼ a szabályozás módszernek azonossága 

◼ a szankció azonossága 

 

A közigazgatási jog azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek a közigazgatási szervek 

sajátos, rájuk jellemző tevékenységéhez tevékenységhez kapcsolódnak, vagy magát a 

végrehajtó-rendelkező tevékenységet szabályozzák, vagy pedig az általa érintett jogalanyok 

(természetes vagy jogi személyek) magatartását. A közigazgatási jog a közigazgatási 

tevékenységtől elszakíthatatlan fogalom. Közigazgatási jogi szabályozásról csak ott 

beszélhetünk, ahol a jogviszony szervi oldalán a jogviszony alanya közigazgatási tevékenységet 

fejt ki, tehát közigazgatási szerv. 

A közigazgatási eljárás három szakaszra tagozódik: az alapeljárásra, a jogorvoslati és a 

végrehajtási eljárásra. 

Az alkotmányjog (a korábban használatos elnevezéssel államjog) a jogrendszernek az az 

ágazata, mely az államhatalom gyakorlásának jogi alaprendjére vonatkozó jogszabályokat 

foglalja egységbe. Az alkotmányjogra jellemző, hogy más jogágakhoz viszonyítva nagyobb 

arányban tartalmaz politikailag jelentős célmeghatározásokat, deklaratív megállapításokat és 

alapelveket. 

Az alkotmányjog normái egyrészt a társadalmi berendezkedés és az állam legfontosabb 

jellemzőit rögzítik, másrészt az állami berendezkedés alapvető szabályait tartalmazzák, 

különösen pedig az államhatalmi-népképviseleti szervek létrehozására és működésére 

vonatkozó normák, az államszervezetben helyet foglaló más szervek funkcióit, jellegét és 

működését meghatározó szabályok jelentik. Harmadrészt az állampolgárok államhoz való 

viszonyának alapját szabályozza. Ilyenek különösen az alapvető állampolgári jogok és 

kötelességek. 

A munkajog a polgári jogi szerződések jogából szakadt ki és önállósult az állami beavatkozás 

következtében. A munkajog elsődlegesen az alkalmazásban történő munkavégzésre, annak 

feltételeire és díjazására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Legfontosabb jogalanyai a 

munkavállaló, aki a munkát végzi és a munkáltató, aki a munkavállalót alkalmazza és munkáját 

irányítja. 

A társadalombiztosítási vagy szociális jog a munkajoghoz kapcsolódó jogterületként alakult 

ki, aminek az alapja az volt, hogy a szociális szolgáltatások túlnyomó többségét a 

társadalombiztosítás nyújtotta, a társadalombiztosítási szolgáltatásokra való jogosultság 

viszont legtöbbször a munkaviszonyhoz kapcsolódott. 
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A civilisztikán belül mezőgazdasági jog összefoglaló elnevezéssel az államszocializmus 

viszonyai között két önálló jogág is létezett. A mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetek jogállásával és belső viszonyainak szabályozásával 

foglalkozott, így mindenekelőtt a belső szervezet fölépítését és működését, a munkavégzést és 

a jövedelem elosztását, valamint a szövetkezeti tulajdont szabályozta. Jogági önállóságát a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiemelkedő politikai jelentősége alapozta meg. 

A pénzügyi jog a közigazgatási jogból jött létre. Eredetileg az állami bevételekkel (elsősorban 

adók) és az állami kiadásokkal (költségvetés) kapcsolatos, valamint a pénzkibocsátással és a 

pénzforgalommal kapcsolatos magatartásokat szabályozza. 

A büntetőjog tágabb értelemben véve három részre oszlik: az anyagi büntetőjogra (büntetőjog 

szűkebb értelemben), a büntetőeljárási jogra (ún. alaki büntetőjogra) és a büntetés-

végrehajtási jogra. Negyedikként egyes értelmezések szerint ide sorolható a közigazgatási 

büntetőjog (szabálysértési jog) is. 

◼ Az anyagi büntetőjog vagy röviden büntetőjog formális definíciója szerint azoknak a jogi 

normáknak az összessége, amelyek az állami, társadalmi, gazdasági rend és az 

állampolgárok személyének és jogainak védelme érdekében meghatározzák a 

büntetőjogi felelősség körét, azaz a büntetendő cselekményeket és az elkövetésük 

esetén alkalmazandó büntetéseket, illetőleg intézkedéseket. 

◼ A büntetőeljárási jog a büntetőjog alaki joga, a büntetőjog szabályainak alkalmazásával 

kapcsolatos tevékenység rendjét tartalmazza. Megállapítja a bűncselekmények 

földerítésének, a büntetőjogi felelősségre vonásnak az elveit és rendjét, az ezt célzó 

eljárásban részt vevő alanyok (személyek, köztük a nyomozó hatóság, az ügyész, a 

bíróság, a sértett, a terhelt-vádlott, a védő és más személyek, mint a tanú, a szakértő) 

jogait és kötelességeit, valamint az eljárási cselekmények alakiságait. 

◼ A büntetés-végrehajtási jog sajátos jogterület, amelyet számosan kialakulóban lévő 

önálló jogágnak tekintenek. Az anyagi büntetőjoghoz képest másodlagos jogterület. 

Szabályai, a büntetőeljárási joghoz hasonlóan, elsősorban dinamikusak. Feladata: a 

büntetőeljárás során jogerősen meghozott ítéletben kiszabott büntetőjogi büntetés 

végrehajtásának jogi szabályozása. Ennek megfelelően szabályozza a büntetés-

végrehajtási állami szervek működését, a büntetések végrehajtásának feltételeit és 

módjait, jogaik és kötelességeik meghatározásán keresztül az elítélteknek, valamint a 

büntetés-végrehajtási intézmények alkalmazottainak a magatartását. 

A földjog a földjogi viszonyokkal, vagyis a földdel kapcsolatos, jogilag szabályozott társadalmi 

viszonyokkal foglalkozik. 

A nemzetközi magánjog hagyományos anyaga elnevezésétől eltérően nem a nemzetközi jog 

része, hanem a belső jogé. Azokat az ún. kollíziós normákat tartalmazza, amelyek azt írják elő, 

hogy a nemzetközi elemet is tartalmazó magánjogi jogvitában melyik állam jogát kell 

alkalmazni. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válása következtében a 

nemzetközi magánjog hagyományos anyaga az ún. egyezményes nemzetközi magánjoggal 

egészült ki, ami a szó tulajdonképpeni értelmében vett nemzetközi joghoz közelíti ezt a 

jogterületet. 

A jogrendszer tagozódásának kérdésköréhez tartozik a nemzetközi közjog és az egyes államok 

jogrendszerei, az ún. belső jog viszonyának a kérdése is. A nemzetközi közjog vagy röviden 

nemzetközi jog hagyományosan és elsődlegesen az államok közötti viszonyokat, az államoknak 

a nemzetközi életben tanúsított magatartását szabályozza. 
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A polgári jog a civilisztika, a magánjog legfontosabb jogága. Mindenekelőtt azon gazdasági, 

vagyoni viszonyokat szabályozza, amelyek áruviszonyok. Ezen kívül szabályozza a személyek 

egyes nem vagyoni – de vagyoni kihatású – viszonyait is, mint a szellemi alkotások (szerzői, 

találmányi jog stb.), sőt emellett általános személyiségvédelmet is szolgál. Azokat a 

magatartásokat szabályozza, amelyek befolyásolására a vagyoni szankció alkalmas és 

elfogadott. A polgári jogviszonyokban a felek egyenjogúak, mellérendeltek. 

A családi jog a szocialista jogrendszerekben vált különálló jogággá. A klasszikus kapitalizmus 

viszonyai között kialakult polgári jogrendszerekben a magánjog részét képezi, mivel vagyoni 

jellegű viszonyként szabályozták a családot. (17 old.: 224-231) 

19.1.6. Jogforrások 

A jogforrások fogalmának meghatározásánál két megközelítés ismert. 

Az egyik szerint jogforrás alatt értendőek mindazon tényezők, amelyekből a jog származik, 

keletkezik (ún. genetikus jogforrás definíció). E fogalom-meghatározás szerint a jogforrás 

fogalomkörébe sorolhatók a szokásjogok, a jogszabályok, a jogalkalmazó szervek 

állásfoglalásai (pl. irányelvek, elvi állásfoglalások, elvi döntések, stb.), sőt a jogtudomány és a 

jogtudósok munkássága is. 

A másik megközelítés szerint jogforrás alatt a meghatározott módon, a jogalkotó hatáskörrel 

felruházott (állami vagy önkormányzati szervek), továbbá az általuk alkotott jogszabályok 

összessége értendő. E fogalom-meghatározás szerint tehát a jogforrás nem más, mint egyrészt 

a jogszabályok megjelenési formája, amelyekből a jogi normák tartalma (magatartásszabály) 

megismerhető, másrészt amelyektől, mint kibocsátóktól (jogalkotó szervektől) a jogi normák 

származnak. 

A jogforrás tehát összefoglalóan jelenti egyrészt a jogalkotásra, jogszabályok kibocsátására 

jogalkotó határkörrel felruházott szerveket, másrészt az általuk egy aktussal elfogadott jogi 

normákat, azaz a jogszabályokat. 

Tehát jogforrásnak nevezzük egyrészt anyagi (belső) jogforrást, amelyből a jog ereje, 

érvényessége fakad. Másrészt az alaki (külső) jogforrást, ahonnan megismerhető, ezek a 

hivatalos formában közzétett jogszabályok, vagyis a tételes jog, tárgyi jog. 

A jogforrások közös jellemzője, hogy egymásra épülő, hierarchikus rendszert alkotnak és 

országos vagy helyi szinten rendezik a társadalmi viszonyokat. 

A jogszabályi hierarchia csúcsán az alaptörvény áll, alatta sorban következik a törvény, a 

kormányrendeletek, a miniszteri rendelet, és a hierarchia alján az önkormányzati rendelet 

található. 

Alacsonyabb szinten álló jogforrás sohasem lehet ellentétes a magasabb szinten elhelyezkedő 

jogforrással. 
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19.2. AZ ÁLLAM ÉS A JOG, ALKOTMÁNYTANI FOGALMAK, 

ÁLLAMHATALMI SZERVEK 

 Ebben a alfejezetben az alábbi ismereteket sajátíthatjuk el: 

◼ Hatalmi ágak és azok elválasztása 

◼ Az államhatalmi szervek 

 

19.2.1. A hatalmi ágak és azok elválasztása 

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, 1689–1755) dolgozta ki a hatalmi ágak 

elválasztásának klasszikus elméletét A törvények szelleméről (1748) című művében. 

Montesquieu három hatalmi ágat különböztetett meg: 

◼ a törvényhozást, 

◼ a végrehajtást 

◼ és az igazságszolgáltatást. 

Montesquieu szerint a hatalommal rendelkező ember hajlamos arra, hogy a hatalommal 

visszaéljen, és azt addig teszi, amíg korlátokba nem ütközik. „Hogy a hatalommal ne lehessen 

visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok helyes elrendezése folytán a hatalom szabjon határt a 

hatalomnak” - írja Montesquieu. Montesquieu a három hatalmi ág szétválasztását és 

elhatárolását a hatalom elfajulása elleni védekezés lehetséges intézményes biztosítékának 

tekintette. 

Miután a törvényhozó, végrehajtó és törvénykező hatalmi ág közül bármelyik kettő 

összeolvadása zsarnokságba torkollhat, különválasztásuk és külön tartásuk a 

legbiztonságosabb megoldás a demokratikus berendezkedés fenntartásában. Elhatárolásuk 

egyben lehetőség is arra, hogy egymást mérsékeljék. Az elhatárolás intézményi alapokon 

nyugszik: ugyanazon hatalmi ág nem lehet ugyanazon szerv vagy szervcsoport kezében. 

Ugyanakkor az egyes szerveket (szervcsoportokat) garanciális jogosítványok illetik meg a 

többivel szemben. 

Montesquieu elmélete a három hatalmi ág elválasztásáról jelentős hatást gyakorolt a politikai 

gondolkodásra, az alkotmányos rendszerek kialakulására, a korlátozott hatalom eszméjének 

elterjedésére. 

19.2.2. Alkotmánytani fogalmak, államhatalmi szervek 

Az országgyűlés 

Az Országgyűlés többféleképpen gyakorol ellenőrzést a közigazgatás felett, amelyet lehet 

egyfelől úgy is csoportosítani, hogy közvetlenül vagy közvetve, szervei (Állami Számvevőszék, 

ombudsman) útján, másfelől aszerint, hogy az államigazgatás vagy az önkormányzati igazgatás 

a tárgya. 
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Az országgyűlés legfontosabb feladatai: 

◼ A kormányzás irányvonalának meghatározása, a kormány programjának elfogadása, 

melyről az Országgyűlés a miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg dönt 

◼ Az ország társadalmi, gazdasági tervének meghatározása 

◼ Az államháztartás mérlegének megállapítása, az állami ktg.vetésnek és végrehajtásnak 

jóváhagyása 

◼ Nemzetközi szerződések megkötése 

◼ Hadiállapot kinyilvánítása, békekötés 

◼ Rendkívüli, és szükségállapot kihirdetése 

◼ Megválasztja a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, az alkotmánybíróság tagjait, az 

országgyűlési biztosokat, az állami számvevőszék elnökeit és alelnökeit, a legfelsőbb 

bíróság elnökeit és a legfőbb ügyészt 

◼ Minisztériumok létesítése 

◼ Alkotmányozás, törvényhozás 

Határozatképes, ha a képviselők több mint a fele jelen van, határozatait a jelenlévő képviselők 

több mint felének szavazatával, vagy minősített szótöbbséggel hozza (2/3-os többség), az 

alkotmányos kérdéseknél az összes képviselő 2/3-a 

Törvényjavaslatot tehet: a köztársasági elnök, a kormány, az országgyűlési biztosok, és 

bármely országgyűlési képviselő 

A házelnökhöz kell írásban indoklással benyújtani, aki megtárgyalás és véleményezés végett 

kiadja a biztosoknak. A képviselők módosító javaslatot tehetnek, de a törvényhozás joga az 

országgyűlést illeti. Az elfogadott törvényt az országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a 

köztársasági elnöknek, aki vagy helyben hagyja és aláírja, majd 15 napon belül (sürgősségi 

esetben 5 nap) kihirdeti a magyar közlönyben. Ha a törvénnyel vagy rendelkezéssel nem ért 

egyet, akkor megfontolásra visszaküldi azt az országgyűlésnek. 

Az újratárgyalásról és elfogadásról újra határoz, és a rendben lévő törvényt a köztársasági 

elnök köteles 5 napon belül aláírni és kihirdetni. 

Állami számvevőszék 

Az országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, melynek alapvető feladata az 

államháztartás gazdálkodásának törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok 

alapján történő értékelése. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának intézménye. 

Szervezete: 

◼ elnök, és alelnök (az országgyűlés választja meg őket az összes képviselő 2/3-os 

szavazatával 12 évre), 

◼ számvevők 
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Köztársasági elnök jogállása 

Az országgyűlés választja 5 évre. Egy alkalommal újra választható. 

Minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár megválasztható, ha betöltötte 35. 

életévét. 

Az elnöki megbízás megszűnik: 

◼ az 5 év lejártával, 

◼ az elnök halálával, 

◼ a feladatkör ellátását 90 napon túl lehetetlenné tevő állapottal, 

◼ lemondással, 

◼ összeférhetetlenség kimondásával, 

◼ tisztségtől való megfosztással. 

Legfontosabb feladatai: 

◼ képviseli a magyar államot 

◼ nemzetközi szerződések kötése, ha ez a törvényhozás hatáskörébe tartozik akkor az 

országgyűlés bevonásával 

◼ kinevezési jogkörök: kinevezi és felmenti az államtitkárokat, az MNB elnökét, alelnökeit, 

MTA elnökét, a minisztereket 

◼ kitűzi a választásokat 

◼ részt vehet és felszólalhat az országgyűlés ülésein, javaslatot tehet intézkedés 

megtételére 

◼ népszavazást kezdeményezhet 

◼ dönt állampolgársági ügyekben 

◼ hadiszükség és rendkívüli állapot kihirdetése 

◼ ő a fegyveres erők főparancsnoka 

◼ nagykövetek megbízása, fogadása 

◼ egyéni kegyelem gyakorlása 

◼ törvények kihirdetése 

Kormány jogállása 

◼ A közigazgatás legfőbb szerve, a végrehajtó hatalom operatív szerve. 

◼ A miniszterek kinevezésével alakul meg (tagjai a miniszterelnök és a miniszterek) 

◼ A miniszterelnököt az országgyűlés választja meg, a minisztereket a miniszterelnök 

javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki 

◼ A miniszterelnök: 

o vezeti az üléseket 

o gondoskodik a kormányrendelet és a határozatok végrehajtásáról 

o feladatainak hatáskörében rendeletet alkot 

◼ A miniszterek a kormánynak, az országgyűlésnek tartoznak felelőséggel, 

tevékenységükről beszámolnak, munkájukat az Államtitkár segíti: 

o közigazgatási feladata: a miniszterek hivatali apparátus vezetője (szakmai) 

o politikai feladata: 

▪ miniszterek parlamenti képviseletének elősegítése 
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▪  helyettesíti a minisztert a kormányülésen 

▪  megbízatása megegyezik a kormányéval 

◼ kormány feladatai: 

o védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az állampolgárok jogait 

o biztosítja a törvények végrehajtását 

o irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek munkáját, 

összehangolja tevékenységüket 

o biztosítja a társadalmi, gazdasági tervek kidolgozását, megvalósítását 

o meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, biztosítja a 

megvalósításához szükséges feltételeket 

o meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, gondoskodik az 

ellátás anyagi fedezetéről 

o ellátja mindazon feladatokat, melyeket a tv. a hatáskörébe utal 

Alkotmánybíróság 

◼ Tagjait az országgyűlés választja, 11 fő, megbízásuk 9 évre szól, és egy alkalommal 

újraválaszthatók 

◼ Az alkotmány megtartásának a jogállami alkotmányosság érvényesülésének egyik 

legfontosabb őre. 

◼ Az alkotmány által biztosított jogok megsértése miatt alkotmányjogi panasszal 

fordulhat az alkotmánybírósághoz, akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály 

alkalmazása folytán következett be, és az egyéb jogorvoslati lehetőségeket kimerítette. 

◼ Szervezete: elnök, helyettes 

◼ Feladatai: normakontrol, azaz az alkotmányellenesség vizsgálata 

o előzetes: A köztársasági elnök indítványára, az országgyűlés által már elfogadott, de 

még ki nem hirdetett törvény alkotmányosságának vizsgálata 

o utólagos: Alkotmányellenesség utólagos megállapítása, ilyen kezdeményezéssel bárki 

élhet 

o azt is vizsgálni kell, hogy az adott törvény nem ütközik-e nemzetközi szerződésbe 

o dönt az államigazgatási szektorok közötti hatásköri összeütközésekben, és kijelöli az 

eljárásra kötelezett szervet 

◼ Végzést, határozatot hoz, nem ítéletet 

Bíróságok 

◼ Az igazságszolgáltatás szervei, jogalkalmazó szervek 

◼ Feladatuk: jogviták eldöntése a jogszabályok alkalmazásával konkrét határozathozatal 

◼ Védik és biztosítják az alkotmányos rendet, az alkotmányos jogok és törvényes érdekek 

érvényre juttatását 

o büntetik a bűncselekmények elkövetőit 

o az állampolgárokat a törvények tiszteletére nevelik 

o ellenőrzik a közigazgatási határozatok törvényességét 
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◼ Ide tartozó ügyek köre: 

o büntető ügyek 

o polgári ügyek 

o családjogi ügyek 

o munkajogi ügyek 

◼ Legfontosabb alapelv: a Bírói függetlenség elve: a bírák konkrét ügyekben folytatott 

intézkedésükben senki által nem utasíthatóak, csak a jogszabályoknak alárendeltek, 

nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak 

◼ Felsőbb szintű bíróságok csak a jogorvoslat keretében változtathatják meg az alsóbb 

szintű bíróságok ítéleteit 

◼ Más kereső tevékenységet nem folytathatnak (kivéve oktatás, művészet...) 

 

19-1. ábra: Bírósági szervezetrendszer felépítése167 

Járásbíróságok 

A járásbíróságok első fokon járnak el, az elnök vezeti őket. A járásbíróságok polgári és büntető 

ügyszakban egyaránt meghatározott ügyfajtákra tekintettel csoportok alakíthatók ki (pl. Pesti 

Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportja). 

Közigazgatási és munkaügyi bíróságok: Az országban 20 közigazgatási és munkaügyi 

bíróság működik, amelyek kizárólag a nevükből adódó speciális jellegű ügyekben járnak el első 

fokon. 

 

167 Forrás: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek 

Kúria

Ítélőtáblák
(Fővárosi, Debreceni, Győri, Pécsi, 

Szegedi)

Törvényszékek
(Fővárosi és 19 megyei)

Járásbíróságok és kerületi 
bíróságok

Közigazgatési és munkaügyi 
bíróságok

(Fővárosi és 19 megyei)
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Törvényszékek 

A törvényszékek első és másodfokú bíróságként járnak el. A törvényszékekre két módon 

kerülhet az ügyünk. Az egyik mód az, hogy az első fokon (tehát a járásbíróságon vagy 

közigazgatási és munkaügyi bíróságon) hozott ítélettel szemben fellebbezést nyújt be 

valamelyik érdekelt fél. Nem minden ügy indul azonban a járásbíróságokon. Vannak olyan 

ügyek, amelyek a törvényszéken indulnak, amelyek ebben az esetben elsőfokú bíróságként 

járnak el. Az eljárási törvények (a polgári perrendtartás, a közigazgatási perrendtartás, és a 

büntetőeljárásról szóló törvény) határozzák meg ezeknek az ügyeknek a körét. Ezek az ügyek 

kiemelkedő súlyúak. 

Ítélőtáblák 

Az 5 ítélőtábla a törvényszékek és a Kúria közötti szintet jelenti, létrehozataluk célja a korábbi 

Legfelsőbb Bíróság tehermentesítése volt. 

Kúria 

A bírósági hierarchia csúcsán helyezkedik el a Kúria, melyet az elnök vezet. A legfontosabb 

feladata az egységes és következetes bírói gyakorlat kialakítása. Ezt a rendkívül fontos 

feladatát úgynevezett jogegységi határozatok meghozatalával látja el. Ezek a határozatok elvi 

jellegű iránymutatásokkal szolgálnak, és a bíróságokra nézve kötelező erővel bírnak. (19) 

Ügyészség 

Kiemelkedő szerepet játszik a törvényesség biztosításában, az országgyűlésnek alárendelt, 

annak felelős állami szerv 

Funkciói: 

o bűnüldözés, 

o büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete, 

o a nyomozás törvényességi felügyelete 

o ügyész részvétele a bírósági eljárásokban, az ügyész a bíróság előtt a 

büntetőügyekben a vádat képviseli, ügyészi törvényességi felügyeletet lát el 

Centralizált, vagyis érvényesül az alá-fölé rendeltség elve, élén a legfőbb ügyész 

Az ügyészi szervezetrendszer felépítése: 

o Helyi ügyészségek (városi, kerületi) 

o Megyei főügyészségek 

o Fellebbviteli főügyészségek 

o Legfőbb ügyészség 

Önkormányzatok 

Területi beosztáshoz igazodik, így  főváros (kerületek), megyék, városok, községek 

A választópolgárok helyi közössége az önkormányzás jogával élve gyakorolhatja a helyi 

közhatalmat. A hatalomgyakorlás kétféle módon érvényesül: 

o közvetlen  népszavazás, 
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o közvetett  a választópolgárok az általuk választott képviselő testület útján 

gyakorolják a hatalmat 

Önkormányzat feladatai: 

o önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat 

o az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, 

saját bevételre is jogosult, állami támogatásban is részesülhet 

o megállapítja a helyi adók mértékét és fajtáját 

o törvény keretei között alakítja a szervezeteit és működési rendjét (SZMSZ) 

o a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre 

jogosult szervhez 

o jogai védelmében az alkotmánybírósághoz fordulhat 

o önkormányzati rendeletet alkothat 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan alakult ki a jog? 

2. Ismertesse a jog fogalmát, az állam és a jog viszonyát! 

3. Mit nevezünk jogi normának, mik a jellemzői és legfontosabb szerkezeti elemei? 

4. Mi az a jogforrási hierarchia, milyen megjelenési módjai vannak az egyes 

jogszabályoknak? 

5. Sorolja fel a legfontosabb államhatalmai szerveket, ismertesse felépítésüket, feladataikat! 
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20. JOGI ALAPISMERETEK II. 

SEEBERGER NETTA 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

igazgató 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, 

 szociálgerontológus és szupervizor 

BEVEZETŐ 

Ebben a tantárgyban megismerkedünk a szociális joggal, a szociális ellátások rendszerével, a 

gyermekek védelme és a családtámogatás rendszerével, továbbá az ellátottak érdekeinek 

védelme, a fogyatékos ellátás legfontosabb szabályai, és az adatvédelem a szociális szférában 

témakörök kerülnek ismertetésre. 

20.1. A SZOCIÁLIS JOG, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE 

Az államilag szervezett szociálpolitika kialakulásának a feltételeit a polgári és ipari 

forradalmak teremtették meg a 19. században. A polgári forradalmak a jogegyenlőség 

általánossá tételével lerombolták az alá fölé rendeltségen alapuló gondoskodási rendszereket. 

A korábban függő helyzetű egyének jogképessége, szabadsága teljessé vált, azonban ezzel 

egyidejűleg megszűnt a fölérendelt személyek gondoskodási kötelezettsége is. 

Az államilag szervezett szociális ellátórendszer és az azt szabályozó szociális jog tartalmát két 

fő szempontrendszer alapján határozhatjuk meg. 

A szociális jog és a szociálpolitika tudománya a szociális ellátások kapcsán kiemeli, hogy azok 

elsődleges különbsége a gazdaság más szolgáltatásaitól abban rejlik, hogy ezeket a juttatásokat 

a jogosultak nem piaci alapon veszik igénybe (A szerző szavaival élve, „nem az árucsere 

logikája” érvényesül). Így a fogalmi meghatározás körében elsőként a piaci viszonyokkal való 

kapcsolatot elemzik. 

A fogalmi meghatározás másik fő szempontja, hogy a szociális jog által szabályozott ellátások 

nem egyéni, hanem jellemzően valamely közösségi szükséglet kielégítését szolgálják. A fenti 

két elem alapján határozható meg a szociális jog fogalma. A szociális jog körébe azonban csak 

az állam által szervezett, az állam által jogilag szabályozott és a közigazgatási szervek által 

megvalósított, az általuk közhatalmi eszközökkel felügyelt tevékenységek tartoznak. A 

szociális jog jellemzően valamely, a megélhetés biztosítása körében jelentkező zavarra reagál. 

A fentiekre figyelemmel a szociális jog tudománya szerint három fő területen jelenhet meg 

olyan hiányosság és probléma, amely a megélhetést veszélyezteti. 
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1. a jövedelem megszerzésének módja; 

2. a jövedelem ellenében a javak megszerzésének módja; 

3. a család belső arányainak alakulása 

Az állami szociális beavatkozás fogalmának másik meghatározó tényezője az, hogy milyen 

szükségletek kielégítése történik meg. 

A szociális jog ellátásai minden esetben egyénre irányulnak, azonban közszükségletnek 

tekinthető szükségleteket elégítenek ki. 

A szűkebb értelemben vett szociálpolitikai ellátások alapvetően az egyénre, azon is belül a más 

személyek eltartásáról gondoskodni köteles vagy az önmaguk ellátásáról gondoskodni nem 

képes egyénekre koncentrál. A szociális jog nagyon fontos szereplője a család. 

A szociális jogban az ellátások mértékét a kormányok, bizonyos esetekben az önkormányzatok 

határozzak meg. 

20.1.1. A szociális jog fogalma 

A szociális jog definíciója: 

A piaci úton nem kielégíthető, viszont indokolt és társadalmilag szükségesnek, kielégítendőnek 

elismert egyéni szükségletek kielégítéséről történő gondoskodás joga, melynek kielégítése a 

társadalmi szintű közös eszközökből történik. 

A szociális ellátások rendszere: 

A szociális tárgyú jogszabályok sokaságában nem egyszerű az eligazodás, meglehetősen 

szerteágazó a szociális ellátórendszerünk. Bizonyos ellátások az időskorúakat érintik, mások a 

megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a gyermeket nevelő családokat. ráadásul 

az ellátások igénylése és megállapítása különböző szervek hatáskörébe tartozik. (20) 

20.1.2. A szociális törvényben meghatározott ellátások 

Szociális törvény ellátásai 

◼ szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

◼ aktív korúak támogatása 

◼ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

◼ foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

◼ időskorúak járadéka 

◼ ápolási díj 

◼ tartós ápolást végzők időskori támogatása 

◼ települési támogatás 

◼ természetben nyújtott szociális ellátások 

◼ köztemetés 
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◼ közgyógyellátás 

◼ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

A szociális ellátások formái 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított 

ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: 

◼ a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

◼ az étkeztetés 

◼ a házi segítségnyújtás 

◼ a családsegítés 

◼ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

◼ a közösségi ellátások 

◼ a támogató szolgáltatás 

◼ az utcai szociális munka 

◼ a nappali ellátás 

Szakosított ellátásokat nyújtó intézmények: 

◼ az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (tartós bentlakásos intézmény), 

bentlakásos intézmény 

◼ a rehabilitációs intézmény (tartós bentlakásos intézmény), bentlakásos intézmény 

◼ a lakóotthon (tartós bentlakásos intézmény), bentlakásos intézmény 

◼ az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, bentlakásos intézmény 

◼ a támogatott lakhatás, 

◼ az egyéb speciális szociális intézmények 

(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) 

1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások 

◼ rokkantsági járadék 

◼ megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

◼ bányászok egészségkárosodási járadéka 

◼ vakok személyi járadéka 

◼ házastársi pótlék 

◼ házastárs utáni jövedelempótlék 

◼ cukorbetegek támogatása 

◼ szépkorúak jubileumi köszöntése 

◼ súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

◼ parkolási igazolvány 

◼ fogyatékossági támogatás 

◼ álláskeresési járadék 

◼ nyugdíj előtti álláskeresési segély 

◼ keresetpótló juttatás 
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Gyermekek után járó ellátások 

Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások: 

◼ anyasági támogatás 

◼ gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig GYES) 

◼ családi pótlék 

◼ magasabb összegű családi pótlék 

◼ gyermeknevelési támogatás 

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.: 

◼ csecsemőgondozási díj 

◼ táppénz 

◼ gyermekápolási táppénz 

◼ gyermekgondozási díj 

◼ baleseti járadék 

Egyéb kedvezmények: 

◼ apa munkaidő-kedvezménye 

◼ gyermekek után járó pótszabadság 

◼ családi kedvezmény 

◼ családi járulékkedvezmény 

◼ ingyenes tankönyvellátás 

A 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) szabályozott ellátások: 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

◼ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

◼ gyermektartásdíj megelőlegezése 

◼ otthonteremtési támogatás 

◼ gyermekétkeztetés 

1997. évi LXXXI. törvény fontosabb ellátásai 

A társadalombiztosítási nyugellátásról: 

◼ öregségi teljes nyugdíj 

◼ öregségi résznyugdíj 

◼ korhatár előtti ellátás 

◼ korhatár előtti ellátásban részesülők kereső tevékenysége 

◼ rokkantsági nyugdíj 

◼ baleseti rokkantsági nyugdíj 

Hozzátartozói ellátások: 

◼ özvegyi nyugdíj 

◼ árvaellátás 

◼ szülői nyugdíj 

◼ özvegyi járadék (21 old.: 8-35) 
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20.2. A GYERMEKEK VÉDELME ÉS A CSALÁDTÁMOGATÁS 

RENDSZERE 

A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és 

intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a 

gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, 

akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból. 

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a „Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”, azaz a gyermekvédelmi törvény 

határozza meg. 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek 

érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek 

érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és 

csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is 

kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást. 

A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a 

szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból 

való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról - jelenti, amit a 

gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú 

szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek. 

Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a 

minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból 

kiemelt gyermekek gondozást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 

vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek, egyéni vállalkozók is. 

A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások; személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások; személyes gondoskodást nyújtó szakellátások; valamint hatósági intézkedések 

biztosítják. 

Pénzbeli, természetbeni ellátások: 

◼ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

◼ kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

◼ óvodáztatási támogatás 

◼ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

◼ gyermektartásdíj megelőlegezése 

◼ otthonteremtési támogatás 

◼ gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás, 

egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díj, stb 
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Gyermekjóléti alapellátás: 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Gyermekjóléti szolgálat 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

◼ bölcsőde 

◼ családi napközi 

◼ házi gyermekfelügyelet 

◼ családi gyermekfelügyelet 

Gyermekek átmeneti gondozása 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni, ha a 

szülő ezt egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más 

akadályoztatása miatt nem tudja megoldani. 

◼ helyettes szülő 

◼ Gyermekek Átmeneti Otthona 

◼ Családok Átmeneti Otthona 

Gyermekvédelmi szakellátás: 

A törvény a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára 

a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó 

szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, valamint a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik. 

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el: 

◼ a 0-18 éves korú átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, 

törvényes képviselete, szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, 

tankötelezettségük biztosítása, önálló életvitelük elősegítése, 

◼ a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek (18-25 éves korú) 

utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján 

◼ Otthont nyújtó ellátás 

◼ Nevelőszülő 

◼ Gyermekotthon 

◼ Lakásotthoni ellátás 

◼ Befogadó otthoni ellátás 

◼ Anya és gyermeke együttes ellátása 

◼ Egészségügyi gyermekotthon 

◼ Különleges gyermekotthon (csecsemőotthoni) 

◼ Speciális gyermekotthon: 
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◼ Speciális ellátást biztosít. Legfeljebb 40 fő helyezhető el speciális gyermekotthonban 

(vagy gyermekotthon speciális csoportjában), ahol a gyerekek teljes körű ellátásának 

időtartama 2 év lehet. 

◼ Utógondozó otthon 

◼ Utógondozói ellátás: 

◼ Az utógondozói ellátás a gyermekvédelmi szakellátás kimeneti fázisa, a gondozott 

nagykorúvá válása után, 18-21 éves kor között (nappali tagozaton tanulók esetében 18-

25 éves kor között) biztosítható. 

◼ Utógondozói ellátásra az a fiatal felnőtt jogosult, aki jövedelméből létfenntartását 

biztosítani nem tudja; vagy nappali tagozaton (akár középiskolában, akár felsőfokú 

intézményben) tanulmányokat folytat; vagy szociális bentlakásos intézménybe 

elhelyezését várja. Az utógondozói ellátás keretében segítséget kell nyújtani a fiatal 

felnőttek részére az önálló életük megkezdéséhez, és a megélhetésük biztosításához 

szükséges feltételek kialakításához 

◼ Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

◼ Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat: 

◼ A Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábbi nevén Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, TEGYESZ) jelentős és fontos intézménytípus. A 

Szakszolgálat az egyetlen olyan intézmény – noha nem a kerületek tartják fenn és nem 

is járulnak hozzá a fenntartásához – amelyet a kerületi gyámhatóság korlátozás nélkül 

vehet igénybe és kötelezhet a tevékenységére. A Szakszolgálat egyfajta diszpécselő és 

ellátó intézmény, amelyet komplex feladatrendszere a gyermekvédelmi hálózat 

meghatározó szereplőjévé tesz.  E feladatrendszer a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatás, amely az alábbi tevékenységi köröket jelenti: 

◼ a fenntartó önkormányzat döntése alapján a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését 

biztosító otthon (befogadó otthon) működtetése, 

◼ - gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése, 

◼ - a gondozási hely meghatározásának előkészítése, 

◼ - nevelőszülői hálózat működtetése, 

◼ - az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás és az örökbefogadás előkészítése, 

◼ - gyámi tanácsadók, hivatásos gyámok, és eseti gondnokok alkalmazása, 

◼ - szakmai, módszertani segítségnyújtás a személyes gondoskodásra irányuló 

szakfeladatok ellátásához 

Gyermekvédelmi gondoskodás/Hatósági intézkedések 

◼ Védelembe vétel 

◼ Családba fogadás 

◼ Ideiglenes hatályú elhelyezés 

◼ Átmeneti nevelésbe vétel 

◼ Tartós nevelésbe vétel 

◼ Nevelési felügyelet 

◼ Utógondozás 

◼ Utógondozói ellátás (22 old.: 1-11) 

 



  20.3. Az ellátottak érdekeinek védelme | 297 

 

 

20.3. AZ ELLÁTOTTAK ÉRDEKEINEK VÉDELME 

20.3.1. Az ellátottak általános jogai 

◼ Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi és mentális állapota, speciális 

helyzete és egyéni szükséglete alapján az egyéni ellátást, szolgáltatás vagy a teljes körű 

ellátás igénybevételére. 

◼ Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

◼ Az alap és nappali ellátásban részesül ők számára a törvényben meghatározott általános 

vagy speciális jogokat is biztosítani kell. 

◼ Egyenlő bánásmód követelményeinek megtartása. 

◼ Tilos az ellátott hátrányos megkülönböztetése bármilyen okból (neme, vallása, nemzeti, 

etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, fogyatékossága, születési 

vagy egyéb helyzete, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága). 

◼ Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült 

kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

◼ Joga van az ellátottnak az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez. 

◼ A szolgáltatást oly módon kell végezni, hogy figyelemmel kell lenni az ellátást 

igénybevevőt megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 

tartására (emberi méltóságához, az élethez, testi-lelki egészséghez való jogra). 

◼ Az ellátott személyt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 

◼ Nem lehet az ellátottat korlátozni a személyes tulajdonát képez ő, illetve mindennapi 

használati tárgyai használatában. 

◼ Joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai 

nyugalmára, biztonságára. 

◼ Az ellátottnak joga van családi kapcsolatainak fenntartására.  Joga van ellátottjogi, 

betegjogi, gyermekjogi képvisel ő segítségét igénybe venni. 

A szociális gondozás komplexitása több gondozási elem együttes alkalmazásával érhető el. Az 

érdekvédelem éppen ezért ugyanolyan fontos eleme a gondozásnak, minta a fizikai-

egészségügyi ellátás, mentális gondozás. 

Érdekvédelem: felvállalt célcsoport meghatározott érdekeinek védelme (érvényesítése) adott 

körülmények között (reaktívabb jellegű). Pl. mozgássérültek szempontjainak érvényre 

juttatása a várostervezési koncepcióban. Célja az adott célcsoport helyzetének javítása vagy 

megtartása. 

Az érdekvédelem körébe tartozó feladatok: 

◼ hivatalos ügyek intézése, 

◼ érdekképviseleti fórumok igénybevétele, 

◼ személyiségi jogok védelme 

Az érdekvédelmi feladatok ellátása akkor lehetséges, ha a gondozó ismeri a megfelelő 

jogszabályokat, rendeleteket, jó kapcsolatokat tart fenn a hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, 

a szociális ellátást nyújtó intézményekkel, ismeri a segítés módját, eszközeit és lehetőségeit. 
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A bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók 

és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti 

fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. 

Az érdekképviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók 

jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben 

meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását 

a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. 

Az érdekképviseleti fórum tagjai: 

◼ választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 

◼ kettőszáz férőhelyig kettő fő, 

◼ kettőszáz férőhely felett négy fő; 

◼ választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő 

◼ választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő 

◼ kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 

jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

a) az élethez, emberi méltósághoz, 

b) a testi épséghez, 

c) a testi-lelki egészséghez való jogra. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát 

képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben 

meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi 

épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve 

ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi 

használati tárgyakat. 

Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt 

vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és - szükség esetén - 

biztonságos elhelyezéséről. 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad 

mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. 

20.3.2. Az ellátottjogi képviselő feladatai 

A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést 

igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

Működése során tekintettel van az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezéseire. 
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Megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 

vevőket érintő jogokról. 

Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 

problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között 

kialakult konfliktus megoldásában. 

Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, 

kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget 

nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában. 

A jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 

intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli 

Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 

intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 

érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, intézkedést 

kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 

Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény 

vezetőjénél, amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok 

felé, a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 

Az ellátottjogi képviselőt a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium foglalkoztatja. (23 old.: 1-5) 

20.4. A FOGYATÉKOS ELLÁTÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény tartalmazza a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó legfontosabb szabályokat. A 

törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek 

meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció 

szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, 

önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. A fogyatékos 

emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető 

jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. 

A fogyatékos személyek jogai: 

A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: 

◼ az akadálymentes környezet biztosítására 

◼ az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés 

biztosítására 
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◼ a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás 

lehetőségeinek megteremtésére 

◼ az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek 

tiszteletben tartására 

◼ társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat 

létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, 

elérésére 

◼ a pszichiátriai betegeket ellátó bentlakásos intézményben, ha az ellátott veszélyeztető, 

vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az Eütv. vonatkozó rendelkezéseit 

kell értelemszerűen alkalmazni 

◼ korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának 

megkísérlését követően kerülhet sor, a korlátozó intézkedés, eljárás - a szabad 

mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az intézményen belüli 

elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása - nem lehet büntető jellegű, és 

csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű 

lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges 

20.5. ADATVÉDELEM A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN 

Az 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvény – követve a jogirodalomban kialakult többségi 

álláspontot – közös bekezdésben említi az információs alapjogokat: a személyes adatok 

védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát. Az Alaptörvény nevesíti, hogy e két alapvető 

jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott független hatóság ellenőrzi. 

Minden szociális intézmény köteles kiadni, az ellátottakkal megismertetni az adatkezelési 

tevékenységekkel összefüggő adatkezelési tájékoztatóját. Az Intézmény megfelelő 

informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt 

személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való 

hozzáférést jelszóval, tűzfallal védi, illetve adatkezelési szabályzatot készített, a 

foglalkoztatottak részére rendszeres képzést tart. Az adatkezelés célja az Intézmény 

tevékenységének és céljai megvalósulásának elősegítése, az érintettekkel való interaktív 

kapcsolattartás, és a részükre, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, 

követelések behajtása. 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: 

◼ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, 

GDPR) 

◼ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról (Infotv.) 

◼ 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 

◼ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Helyezze el a szociális jogot a jogrendszerben, ismertesse az egyes jogágakkal való 

kapcsolatát! 

2. Hogyan épül fel a szociális ellátások rendszere? 

3. Milyen családtámogatási ellátási formákat ismer? 

4. Milyen módjai vannak az ellátottak érdekvédelmének, mik az ellátottjogi képviselő 

legfontosabb feladatai? 

5. Hogyan kell gondoskodnunk az adatvédelemről a szociális szférában? 
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21. KÖZGAZDASÁGTAN I. 

MIKROÖKÖNÓMIA 

SZILÁGYI - LABOS RITA 

Független Egyesület 

Intézményvezető 

21.1. KÖZGAZDASÁGTAN 

„A közgazdaságtan annak tanulmányozásával foglakozik, hogy az emberek és a 

társadalom –szükségleteiktől sarkallva– miként választják meg a szűkösen 

rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazását 

annak érdekében, hogy különböző árukat termeljenek, és hogy elosszák őket a 

társadalom egyes tagjai és csoportjai között a folyó, vagy a jövőbeni fogyasztás 

céljára.” 168 

A közgazdaságtan jelentését több szempontból közelíthetjük meg: 

A közgazdaságtan a társadalomtudomány egyik ága, mely az emberek termelésben, 

elosztásban, cserében, fogyasztásban felmerülő döntéseivel és azok alternatíváival foglalkozik. 

21-1. ábra Termelési körfolyamat 

 

168 Paul A. Samuelson-Willam D. Nordhaus: Közgazdaságtan I., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1987. 

Termelés 

(vállalkozás) 

Termelési tényezők: 
természeti tényező (A) 
munka (L) 
tőke (K) 
vállalkozó (E) 

Fogyasztási javak 

Fogyasztók 

(háztartás) 
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A közgazdaságtan egy sajátos gondolkodásmódot is jelent. Az emberi viselkedést ebből a 

szempontból a következő feltevésből próbáljuk megérteni: az embereknek céljai vannak, 

melyeket a korlátozó tényezők figyelembevételével úgy igyekeznek elérni, hogy a lehető 

legjobban járjanak. Ezt nevezzük racionális viselkedésnek. 

 

Osztályozása sokféle szempont alapján történhet, leggyakrabban részterületek szerint: 

elméleti és alkalmazott gazdaságtan. 

 

Elméleti közgazdaságtan: 

◼ mikroökonómia 

◼ makroökonómia 

◼ nemzetközi gazdaságtan 

◼ világgazdaságtan 

◼ komparatív gazdaságtan 

◼ közgazdaságtan elmélettörténet 

Alkalmazott közgazdaságtan: 

◼ vállalati gazdaságtan 

◼ marketing 

◼ vállalati pénzügyek 

◼ agrárgazdaságtan, stb. 

 

A közgazdaságtan gyakran használ modellezést, mely segíti az elméletek, folyamatok 

megértését. Vagyis a gazdasági jelenségek legfontosabb tulajdonságait kiemeli, és ezek 

elemzésével lehet következtetni igen bonyolult eseményekre. A feltételeket célszerű úgy 

megválasztani, hogy általános érvényűek, a valósághoz közel állóak legyenek, s szűk keretek 

között tartsák a modell szereplőinek magatartási lehetőségeit. Bár a modellből rengeteg valós 

információ kimarad, de éppen ezért jobban feltárulnak a fontos összefüggések. 

 

A modern közgazdaságtan két alapvető elemzési szintje: 

◼ Mikroökonómia (egyéni döntéshozók) 

◼ Makroökonómia (gazdaság egésze) 

21.2. MIKROÖKONÓMIA 

A mai értelemben vett közgazdasági gondolkodás Európában a XVII – XVIII. században kezdett 

kialakulni. Ennek főbb irányzatai a merkantilizmus és a fiziokratizmus voltak. 

A merkantilizmus az ókori gazdasági feljegyzések után az első összefüggő elméleti és 

gazdaságpolitikai rendszer, melynek hatása a 16. századtól figyelhető meg.  

Ez egy sajátos elméleti rendszer, amelyre ráépül egy kidolgozott gazdaságpolitika. Elméletében 
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maga a kereskedelem a gazdagság forrása, kiemelt szerepet kap az ipar, háttérbe szorul a 

mezőgazdaság. Ezt a következőkkel támasztja alá: 

◼ a belső forgalomban nem nő a nemzet gazdasága, csak átcsoportosulnak a javak 

◼ a külkereskedelemben viszont gyarapszik a nemzet gazdasága, 

◼ a kiviteli többlet ellenértéke arany formájában áramlik az országba. 

Tehát az arany a gazdagság megtestesítője, amin minden megvásárolható. 

 

Képviselői: 

◼ Jean-Baptiste Colbert (1619-83) 

◼ Josiah Child (1630-99) 

◼ François Véron de Forbonnais (1722-1800) 

 

Fiziokratizmus egy gazdasági elméleti irányzat, melynek középpontjában a mezőgazdasági 

termelés áll. Képviselői, François Quesnay (1694-1774) és Anne-Robert - Jacques Turgot 

(1727-1781) elméletének alapjai: 

Állami szabályozástól mentes gazdaságot képzeltek el, az állam, mint a jogi keret biztosítója 

legyen jelen. A mezőgazdaságot tekinti a gazdagság és minden egyéb jövedelem forrásának. 

Mezőgazdaságban keletkezik a földbirtokos osztály jövedelme a földjáradék. A 

mezőgazdaságban dolgozók munkáját segíti a természet, így több terméket hoznak létre, mint 

saját fogyasztásuk. Ez a többlet a földnek a birtokosáé, annak jogos jövedelme. 

Számukra “a politikai gazdaságtan a természetes rend átfogó tudománya volt, 

amely egzakt eszközökkel tanulmányozza a minden politikai rend alapját és minden 

gazdagság forrását jelentő mezőgazdaság tiszta terméke körforgásának és 

gyarapításának kérdéseit, ahol az abszolút hatalom feladata a tulajdon és a piac 

autonóm erői szabad kibontakozását biztosítani…”169 

 

Magának a mikroökonómiának az alapjai Adam Smith angol közgazdász nevéhez fűződik. Az 

1776-ban megjelent „A nemzetek gazdasága” című művében rámutatott arra, hogy a 

társadalom tagjainak érdemes szakosodnia, hisz ezzel növekszik az elosztható 

termékmennyiség, ami pedig az egyéni jólét és a társadalom gazdaságának növekedését 

eredményezi. 

A mai értelemben vett mikroökonómia megteremtőinek Menger (1840-1921), Stanly Jevons 

(1835- 1882) és Walras (1834-1873)) tekintjük. 

A mikroökonómia a közgazdaságtan egyik ága, mely a gazdaság alsó szintjének alkotóit 

vizsgálja. Középpontjában az egyéni gazdasági döntéshozók állnak, akiknek a döntéseit, 

alternatíváit, általánosítható viselkedéseit vizsgálja. Részletesen foglalkozik a piaccal, azok 

működésével, a fogyasztókkal és azok viselkedésével, valamint az általuk „elfogyasztott” 

 

169 In: Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Bp. Osiris, 2000.  
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javakkal, a termelőkkel, a termeléssel, azok tényezőivel, valamint a kereslettel, a kínálattal és a 

kialakuló piaci árakkal. 

Mikroökonómia főbb területei 

◼ fogyasztáselmélet 

◼ termeléselmélet 

◼ piacelmélet 

◼ külső gazdasági hatások (externáliák) 

◼ közjavak és azok problémái 

Fogyasztáselmélet 

A háztartások és azokat alkotó egyének fogyasztási döntéseit, valamint az azokat meghatározó 

tényezőket vizsgálja. 

A gazdaság leginkább meghatározó szereplői a háztartások, mivel: 

◼ végső fogyasztói a megtermelt javaknak, 

◼ munkaerő kínálatot teremtenek, 

◼ jövedelmük egy részét megtakarítják, így megtakarítás/hitel kínálatot hoznak létre 

Termeléselmélet 

A vállalatok döntéseit, mint zárt rendszert elemzi. Abból a feltevésből indul ki, hogy a vállalat 

„csak” a termelési tényezőket (input) alakítja át (transzformálja) termékekké (output). Ennek 

következménye pedig az, hogy magának a vállalatnak nincsen tulajdona, így minden termelési 

tényező a fogyasztók (beszállítók, részvényesek) tulajdonában van. 

Piacelmélet 

A piacokat jellegük alapján elemzi. 

A piac lehet: 

◼ versenyzői piac (tökéletes verseny) 

◼ monopólium (versenytárs nélküli piac) 

◼ oligopólium (viszonylag kisszámú az eladók köre) 

◼ monopolisztikus verseny (főbb karaktereiben megegyezik a tökéletes versennyel, de 

van egy nagyon fontos különbség, a termék itt nem homogén, hanem differenciált) 

Externáliák 

Külső gazdasági hatás, amikor is a „normális” piaci adás-vétel szereplőitől (termelő – 

fogyasztó) független, gazdasági szereplő tevékenysége befolyásolja (negatívan vagy pozitívan) 

valamely másik szereplő helyzetét. 
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Fajtái: 

Jellegét tekintve: 

◼ pozitív externália: a harmadik fél számára kedvező, azaz adott eredményt kisebb 

ráfordítással, vagy adott ráfordítással nagyobb eredményt tud elérni pl.: méztermelés 

◼ negatív externália: a harmadik fél számára kedvezőtlen, azaz adott eredményt nagyobb 

ráfordítással, vagy adott ráfordítással kisebb eredményt tud elérni pl.: 

környezetszennyezés 

 

Extern hatások internalizálási (belsővé tétel) lehetőségei: 

◼ kedvezmények, támogatások (a pozitív externáliák kezelésére szolgál; az állam 

megpróbálja ösztönözni az adott termék gyártóját nagyobb termelés előállítására) 

◼ kártérítés (amikor az állam megkísérli jogi eszközökkel kényszeríteni az extern hatás 

okozóját a hatás ellentételezésére) 

◼ adminisztratív intézkedések (az állam hatósági előírásokkal próbálja korlátozni az 

extern hatások kialakulását) 

◼ önkéntes megállapodás (a felek saját akaratukból kompromisszumos megoldást 

keresnek a külső hatás kiküszöbölésére) 

◼ vegyes eszközök (a fenti lehetőségek kombinációja) 

Közjavak 

Közjavak (közjószág) azok a javak, amiket ha bárki is fogyaszt belőle, ezzel nem csökkenti a 

mások számára hozzáférhető mennyiséget. Vagyis a közjavak, ha bárki számára rendelkezésre 

állnak, akkor az további költség nélkül továbbra is mindenkinek a rendelkezésére áll. 

Megkülönböztetünk: 

◼ Tiszta közjavakat: azok a javak, ahol a fogyasztók kizárása lehetetlen, valamint a 

rivalizálás hiánya egyszerre fennáll 

◼ Vegyes vagy nem tiszta közjavakat: amennyiben a két kritérium közül csak az egyik vagy 

a másik teljesül 

 

A tiszta és a vegyes közjavak általában olyan jószágok, amelyek a mindennapos élet és termelés 

normális működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A közjavak jellegüknél fogva 

meglehetősen költségesek, pl.: autópálya, közművek. Az ilyen közjavak általában nagymértékű 

beruházókat képviselnek. A közjavaknál a megtérüléssel kapcsolatban is számtalan speciális 

körülmény vetődik fel. 

 

A közjavak finanszírozása 

A közjavak előállításának feltétele mindig az adott jószágot fogyasztó közösség együttes 

döntése. Az állam ilyen értelemben az állampolgárok többsége szempontjából alapvetőnek 

minősíthető közjavakat termelteti meg. Ehhez a pénzügyi hátteret az ország adja. Az adózók 

által a költségvetésbe befolyó pénzeket az állam átcsoportosítja, és készpénz valamint 

természetbeni juttatások formájában „visszaosztja” az adózó állampolgárok számára. A pénz 
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felhasználásának elméletileg egyetlen hatékonysági kritériuma van: a közjószágra fordított 

társadalmi határköltség (amely alternatív költség) legyen egyenlő a közjószágból nyerhető 

összes társadalmi határhaszonnal. 

21.3. A PIAC 

A XIX. században, a kapitalizmus kialakulásával vált általánossá. Közgazdasági szempontból a 

piac a gazdasági szereplők találkozásnak alapvető színtere. A piaci mechanizmus 

közvetítésével adunk választ a közgazdaságtan alapvető kérdéseire. 

 

 

21-2. ábra Piaci mechanizmus 

 

A piac a vevők és eladók találkozásának színtere, ahol a vásárlók keresletet támasztanak a 

kínált javakkal szemben. A piacon az árak segítségével megtörténik a keresletnek és a 

kínálatnak az összehangolása. 

 

A piac legfőbb elemei: 

◼ kereslet, 

◼ kínálat, 

◼ ár, 

◼ jövedelem 

PIAC 

INPUT (erőforrások) 

PIAC 

OUTPUT 

(termékek, szolgáltatások) 

TERMELŐ FOGYASZTÓ 

megveszi 

megveszi 

eladja 

eladja 

termelés 
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21.3.1. Kereslet – Kínálat jellemzése 

A kereslet és a kínálat fogalma sok hasonlóságot mutat. Mindkettő javak mennyiségét fejezi ki 

az ár, illetve más tényezők függvényében. Minden piacnak két oldala van a piaci és a piaci 

kínálat. Tehát, ami egy piacon a vevők számára a kereslet, ugyanaz az eladóknak a kínálat. 

21.3.2. Kereslet 

Kereslet esetén mindig fizetőképes keresletről beszélünk, vagyis meghatározott mennyiségű 

és minőségű áru megvásárlásának szándéka, megfelelő pénzmennyiség alátámasztásával. 

Az egyéni kereslet megmutatja, hogy egy adott gazdasági szereplő egy adott termék iránt 

mekkora fizetőképes keresletre támaszkodhat a piaci feltételek mellett. 

A piaci kereslet azon termékmennyiség, amelyet adott áron valamely szóba jöhető fogyasztó 

képes és hajlandó megvásárolni. A piaci kereslet az egyéni keresletek összességeként 

határozható meg. 

 

21-3. ábra Keresleti görbe 

A keresleti függvény megmutatja egy jószág lehetséges árait és az ezekhez az árakhoz tartozó 

keresett mennyiségek között fennálló kapcsolatot. A piaci keresleti görbe kétféleképpen is 

értelmezhető. Egyrészről tájékoztat arról, hogy adott árakon, együttesen mennyit hajlandók a 

fogyasztók megvásárolni. Ebben az esetben a vásárolt mennyiség a jószág árának a függvénye. 

Másrészt arra is választ kaphatunk, hogy a piacra vitt különböző mennyiségeket milyen áron 

hajlandók a fogyasztók megvásárolni. Ekkor a mennyiség a független és az ár a függő változó. 

Kereslet törvénye: az árak csökkenése általában a keresett mennyiség növekedésével jár. 

A keresletet meghatározó tényezők: 

◼ a termék ára, 

◼ a fogyasztó jövedelme, 

◼ a fogyasztó szükséglete, 

◼ helyettesítő termékek, 

p (ár) 

Q (mennyiség) 

D (kereslet) 
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◼ fogyasztók száma, 

◼ egyéb tényezők (pl.: állami szabályozás, reklám, hitel, stb.) 

A jövedelem növekedése a keresletet növeli, hiszen több pénzből az ember többet vásárolhat, 

és megfordítva, a jövedelem csökkenése miatt fogyasztását vissza kell fognia. Azok a javak, 

amelyeknél a kereslet és a jövedelem egymással azonos irányban mozog, az ún. normál 

jószágok. 

Kínálat 

Kínálat az a termék és szolgáltatás mennyiség, amelyet az árutermelők adott időpontban az 

adott piaci feltételek mellett képesek és hajlandók eladni. Vagyis a cégek azon képessége, hogy 

tud-e egy terméket termelni és azt hajlandó is a fogyasztó részére, eladni. 

A kínálat esetében is megkülönböztetünk egyéni és piaci kínálatot. Egyéni kínálat: egy adott 

gazdasági szereplő egy adott termékből mekkora mennyiséget kínál eladásra. 

A piaci kínálat azt mutatja meg, hogy a gazdaság egészében, az adott árut termelőknek mennyi 

az egyéni kínálatainak összessége. 

 

21-4. ábra Kínálati görbe 170 

A kínálati függvény szinté az árak és mennyiségek közötti összefüggést fejezi ki, ahol a 

különböző lehetséges árakhoz az azon az áron eladásra kínált mennyiségeket rendeljük hozzá. 

A függvény pozitív meredekségű, ami azt fejezi ki, hogy minél nagyobb egy adott termék ára, 

annál nagyobb annak a terméknek a kínálata (a kínálat törvénye). 

 

170 forrás: Fürdők és az egészségturizmus közgazdaságtana Hustiné dr. Béres Klára (2011) Szent István Egyetem 

p (ár) 

Q (mennyiség) 

S (kínálat) 
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Kínálat törvénye:  kisebb ár mellett kisebb a kínált mennyiség, míg az ár növekedésével a kínált 

mennyiség is nő. Eszerint a piacon felkínált javak mennyisége az árral egyenes arányosságban 

mozog. 

A kínálatot meghatározó tényezők: 

◼ a termék ára, 

◼ a termék előállításához szükséges termelési tényezők ára 

◼ a technológia fejlettsége, 

◼ adott erőforrásokkal termelhető termékféleségek, 

◼ termelők száma, 

◼ állami szabályozás pl.: környezetvédelmi normák, támogatások, stb.) 

Ezen tényezők változása a kínálatot, az ár és az adott árakon eladásra kínált mennyiség közötti 

összefüggést módosítják. Amennyiben a jószág ára változik, akkor változatlan a kínálat, csak a 

kínált mennyiség változik. 

Marshall-kereszt 

Piaci egyensúlyról akkor beszélhetünk, ha a piacon lévő kínálat és kereslet mennyisége 

egyenlő. 

Egy termék kereslet és kínálat függvényét ábrázolhatjuk egy koordinátarendszerben. Ez a piaci 

mechanizmus és egyensúly megértésében segítő elemzési módszer. 

 

21-5. ábra Marshall-kereszt 

Az ábrán látható, hogy a piaci egyensúly a keresleti és a kínálati függvény metszéspontjában 

jön létre. A metszéspontban található az ún. egyensúlyi vagy piactisztító ár és mennyiség. Ezen 

az áron a termelők által piacra vitt mennyiséget a vásárlók meg kívánják és meg tudják 

vásárolni, azaz a piacon kínált mennyiség elfogy. 

p (ár) 

Q (mennyiség) 

egyensúlyi 

ár 

S (kínálat) 

D (kereslet) 

egyensúlyi 

mennyiség 
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21.3.3. Ár 

Az ár az áruk értékének pénzbeli kifejezése. Az ára a piacon a vevők és eladók közötti verseny 

függvényében alakul. Az árváltozásoknak az egyik oka a kereslet-kínálati viszonyokban 

bekövetkezett változás. A másik ok, hogy változik a pénz vásárlóereje. Ha a pénz vásárlóereje 

csökken, a termékek ára növekedni fog. Ilyenkor inflációról beszélünk. A termékek mindenkori 

ára a nominálár. A mikroökonómiai elemzések során gyakran használjuk a reálár kifejezést. A 

reálárat kiszámítása: a nominál árat elosztjuk a fogyasztói árindex- szel. 

A mikroökonómiai döntéseknél szerepe van az ún. relatív áraknak is. A relatív á a költségvetési 

korlát meredeksége. Azt mutatja meg, hogy az iparcikk ára hányszorosa az élelmiszer árának. 

Az árak sokrétű és bonyolult mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat a piacgazdaság 

viszonyai között. 

Az ár funkciói: 

◼ információ a döntésekhez 

◼ mérés, elszámolás, nyilvántartás 

◼ termelés és fogyasztás szabályozása 

◼ jövedelemelosztás, egyensúlyteremtés 

Az ár fontos gazdasági információkkal szolgál a termelők és fogyasztók gazdasági döntéseihez. 

Alkalmas a gazdasági eredmények nyilvántartására, a termékek és teljesítmények mérésére, 

összemérésére és összegzésére. A kereset és kínált mennyiség növelését vagy csökkentését 

váltja ki, ezáltal termelés- és fogyasztásszabályozó funkciót lát el. Az árak nélkülözhetetlen 

szerepet játszanak a piaci egyensúly megteremtésében is. Az árak alkalmasak a gazdasági 

szereplők jövedelmének mérésére, de a jövedelmek elosztásában és újraelosztásában is fontos 

szerepük van. Jelentős a szerepük a termelési tényezők allokációjában is. Az árak fontos 

információkat hordoznak mind az eladók, mind a fogyasztók számára. Az eladókat 

tájékoztatják arról, hogy a piac milyen áron hajlandó elfogadni áruikat. Ezt összevetve a termék 

előállításának költségeivel hozza meg a vállalat döntéseit. Ugyanígy a fogyasztó is a piaci árakat 

figyelve, összevetve egymással dönti el, hogy jövedelmét milyen termékekre költi el. 

21.3.4. Jövedelem 

A gazdasági szereplők termelési, illetve fogyasztási döntéseik során a jövedelmet, mint 

választási lehetőségeiket korlátozó tényezőt veszik számba. 

◼ Nominál jövedelem: egy adott időszakban a gazdasági szereplő által realizált 

pénzösszeg 

◼ Reáljövedelem: az az árumennyiség, amennyit a gazdasági szereplő a nominál 

jövedelméből vásárolni tudna. 
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21.4. A GAZDASÁG SZERVEZETI-GAZDASÁGI ALAPEGYSÉGEI 

A rendelkezésre álló termelési tényezők, erőforrások szűkössége behatárolja a termelési 

lehetőségeket, így állandó ellentmondás keletkezik a korlátlan szükségletek, és az anyagi javak 

szűkössége miatt. A társadalom tagjai ennek következtében gazdálkodásra kényszerülnek. 

A gazdálkodás olyan céltudatos tevékenység, amely során az anyagi javakat tudatosan, 

átgondolva használjuk fel annak érdekében, hogy a szükségleteket kielégítsük. 

A szükségletek kielégítése során az emberek a lehetőségek közül azt a megoldást választják, 

amelytől a legnagyobb eredményt várják el. Tehát a gazdaság szereplői olyan döntéseket 

hoznak, amellyel megkísérlik optimalizálni helyzetüket. 

Egy ország gazdasága a gazdasági alanyok, gazdálkodó szervezetek, és intézmények olyan 

kapcsolatrendszere, amelyet a gazdasági folyamatok alapegységei alkotnak, és szabályoznak. 

A gazdaság szervezeti struktúráját alkotó alapegységek: 

◼ háztartás 

◼ vállalat (a nemzetgazdaság szervezeti egysége, feladata a javak előállítása) 

◼ állam (szolgáltatásokat nyújt, befolyásoló szerepe van) 

21.4.1. A háztartás, mint fogyasztási egység 

A háztartás a fogyasztás gazdasági szervezeti egysége, a gazdasági élet meghatározó tényezői. 

Olyan személyek gazdasági közössége, akik együtt élnek, és egy jövedelmi és fogyasztói 

egységet alkotnak. 

Gazdasági funkciói: 

◼ végső felhasználói a megtermelt javaknak 

◼ jövedelem-felhasználó szerep 

◼ a gazdaság munkaerőbázisát adják 

◼ jövedelmük egy részét megtakarítják, így hitelkínálatot hoznak létre 

◼ vagyonuk a nemzeti vagyon része (lakás, telek, tartósfogyasztási cikkek) 

◼ elsősorban saját szükségletre termelő és szolgáltató tevékenységet végeznek 

◼ kiegészítő kisegítő jellegű árutermelő tevékenységük isvan (pl. mezőgazdasági 

kistermelés) 

Alapvető gazdasági tevékenységük a fogyasztás. A fogyasztással kapcsolatos döntések 

háztartási szinten történnek, éppen ezért a fogyasztó és a háztartás egy és ugyanaz 

közgazdasági szempontból tekintve. 

21.4.2. Vállalat a termelés szervezeti alapegysége 

A gazdasági élet legfontosabb szereplője, feladata a javak előállítása. A gazdasági élet más 

szereplőitől elkülönülten gazdálkodik. A piac közvetítésével kapcsolódik a mechanizmusba, és 

pénzjövedelem szerzésére törekszik. A vállalatot a piaci kínálati oldal szereplője. 

A vállalatot a piaci kínálati oldal szereplője, a háztartást pedig fogyasztó, s ebben az esetben 

eltekintünk attól, hogy a háztartásokban is folyik termelés. A vállalat működése közben 
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erőforrások (pl.: emberek, gépek, anyagok) áramlanak be, s termékeket bocsát ki. Az előbbieket 

inputnak, az utóbbiakat outputnak nevezzük, maga a folyamat pedig a reálfolyamat. Az 

erőforrások beszerzéséhez a vállalatnak pénzt kell befektetni, amit értékesítés során nyerhet 

vissza. Ez nevezzük pénzfolyamatnak. Ezen folyamatok információkat is hordoznak a vállalat 

számára, amelyekkel értékelni működésüket. A vállalat a termékek piacán eladóként, az 

erőforrások piacán (földpiac, tőke javak piaca, munkaerőpiac, pénzpiac) vevőként jelenik meg. 

A vállalatoknak bizonyos mértékben alkalmazkodnia kell piaci környezetéhez. A vállalat külső 

környezete a mikroökonómiában egy adottság, amely a vállalati magatartás külső 

feltételrendszerét adja. 

A vállalatban zajló folyamatok: 

◼ erőforrásokat szerez be 

◼ az erőforrásokat aktiválva szolgáltatásokat bocsát kis a termékek piacára 

 

A vállalat főbb céljai: 

◼ jövedelmezőség, profit 

◼ vagyon megtartása 

◼ növekedés, fejlődés 

◼ piaci pozíciók megtartása, javítása 

◼ korszerűsítés és termelékenység növelése 

◼ fizetőképesség, likviditás 

◼ fizikai és pénzügyi erőforrások megszerzése 

◼ vezetői külön célok 

21.4.3. Az állam (kormányzat) 

A modern társadalmakban az állam, illetve az állami intézmények fontos funkciókat töltenek 

be. Az államnak bár nem célja a gazdasági életbe való aktív beavatkozás, de mindig is volt 

hatása a gazdasági folyamatokra, mint közhatalmi tényező. Feladata a gazdasági élet, a 

hétköznapok nyugodt, megbízható intézményi hátterének biztosítása. 

Állam, intézményeivel: 

◼ szolgáltatásokat nyújt (támogatást nyújt a lakosság és vállalkozások számára) 

◼ befolyásoló szerepe van (jogszabályokkal befolyásolja a többi gazdasági szereplő 

tevékenységét) 

Az állam, gazdaságban betöltött szerepe az elmúlt évszázadokban jelentősen átalakult. A 

gazdaság fejlődésével, a piacgazdaság kialakulásával párhuzamosan kisebb mértékben 

befolyásolja a piaci mechanizmusokat. 

Az állami beavatkozás alapvető gazdasági funkciói: 

◼ gazdasági hatékonyság elősegítése (erőforrás-elosztás mechanizmusának 

beavatkozásával) 

◼ a makrogazdasági egyensúly és stabilitás biztosítása (a gazdasági tevékenységek 

beavatkozásával) 

◼ társadalmi igazságosság és méltányosság (állam jövedelem-újraelosztás eszközével) 
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21.5. FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

Fogyasztó: a mikroökonómiai vizsgálat első számú szereplője, lehet ember, család, háztartás, 

emberek csoportjai, szervezetei, akik végső fogyasztás céljából javakat vásárolnak vagy 

szolgáltatásokat, vesznek igénybe. 

A fogyasztó ízlésvilága, hagyományok, szokások és különféle értékítéletek alapján igyekszik 

megszerezni a javakat. 

A fogyasztó szándéka személyes jólétének növelése. A modellezés érdekében a fogyasztóról, 

mint egyetlen személyről a következő egyszerűsített feltételezéseket határozza meg: 

◼ tökéletesen informált, 

◼ racionális, 

◼ cselekedeteinek semmilyen többletköltsége nincs, 

◼ az egyén ugyanabban a döntési szituációban mindig ugyanazt a választást hozza 

 

A fogyasztó célja a fogyasztás révén elérhető hasznosság (U) maximalizálása. 

 

Hasznosság: közgazdasági értelemben minden olyan anyagi és nem anyagi jószág, mely képes 

valamely szükségletet kielégíteni, és amelyre a társadalom valamely tagjának hiányérzete van. 

A hasznosság mérhetősége lehetséges: 

◼ Kardinális megközelítés, amikor is azt feltételezzük, hogy a fogyasztók pontosan meg 

tudják mondani, tőszámokkal, hogy mekkora hasznot képvisel számukra egy adott 

jószág. Ez alapján képesek meghatározni a számukra maximális hasznot jelentő 

terméket, szolgáltatást, ezek kombinációját. 

◼ Ordinális megközelítés szerint a fogyasztó képes a különböző fogyasztói kosarakat 

(jószágkombinációkat) sorrendbe állítani aszerint (preferenciarendezés), hogy azok 

egymáshoz képest nagyobb, kisebb vagy egyenlő mértékű szükséglet-kielégülést 

okoznak. 

A fogyasztói magatartás a háztartás azon cselekedeteinek összessége, amelyek a termékek és 

szolgáltatások megszerzésére, használatára, valamint a használatot követő bánásmódra 

irányulnak, beleértve a cselekvést megelőző és meghatározó döntési folyamatokat. 

A fogyasztók magatartását többféle modell próbálják magyarázni. Az egyik legismertebb és 

legegyszerűbb Philip Kotler nézőpontja szerint, a vásárlási szándék a vevő „fekete dobozában” 

keletkezik. Ez azt jelenti, hogy sosem tudjuk meghatározni, hogy mi alapján dönt a vevő, csak 

az utólagos tapasztalatokból következtetünk rá. 

 

A vásárlási folyamata szakaszai: 

◼ A vásárlást megelőző időszak 

◼ Igény felmerülése 

◼ Információgyűjtés 

◼ Alternatívák értékelése 

A vásárlási döntés 
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Ez a szakasz a vásárlás megvalósulását jelenti. Sok esetben a vevők végül másképp döntenek, 

mint ahogyan előzetesen elhatározták. Ennek oka legtöbbször a vásárlás során szerzett 

benyomások. 

 

A vásárlási utáni magatartás 

◼ elégedetlenség esetén pl.: rossz hírét kelti a cégnek 

◼ elégedett vevő esetén pl.: újravásárlás, továbbajánlás 

 

Vásárlási típusok: 

◼ Impulzus jellegű vásárlásnál (előzetes tervezés és informálódás nélkül veszünk valamit) 

◼ Rutinvásárlás (a döntési folyamat automatikus, a fogyasztó már régóta bevált napi 

cikkeket tesz a kosarába anélkül, hogy elgondolkodna azon, nem kellene-e másfajta 

terméket vagy márkát választani) 

◼ Megfontolt döntésnél (a fogyasztó vásárlásában hangsúlyos a racionális elemek pl.: 

körültekintő tájékozódás, összehasonlítás) 

21.6. TERMELŐI MAGATARTÁS 

A fogyasztón túl a termelőnek is vannak döntési, mérlegelési lehetőségei. A piac 

nélkülözhetetlen gazdasági szereplője a termelő is. 

Termelői döntések: 

◼ mit termeljen 

◼ hogyan termeljen 

◼ kinek termeljen 

Az előbbiek megválaszolásához a következő termelői magatartásbelső feltételrendszerei 

elengedhetetlenek: 

◼ az idő szerepe 

◼ a műszaki és gazdasági hatékonyság 

◼ a termelési függvény 

21.7. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK 

A termelés folyamata során felhasznált inputok a termelés ráfordításai, pl.: munka-, anyag, 

energiaráfordítás, stb. A ráfordítások pénzben kifejezett értéke a költség. Mikroökonómiai 

értelemben tehát a költség, az adott tevékenység során hozott anyagi és nem-anyagi áldozatok 

összessége. 

Az eredményes gazdálkodás feltétele a költségek ismerete, elemzése, és a velük való ésszerű 

gazdálkodás. Ugyanis az árbevétel és a költségek viszonyától függ a jövedelem nagysága. Tehát, 
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ha az árbevétel több mint a költség, akkor a gazdálkodás profittal zárul. Ellenkező esetben a 

folyamat veszteséggel zárul. 

A költségeket csoportosíthatjuk a felmerülés ideje szerint, ekkor 

◼ Folyamatos (flow) –adott időszakban felmerülő és megtérülő költségek pl. béröltség 

◼ Állapot (stock) típusú költség – adott időpontban felmerülő, de folyamatosan megtérülő 

költség 

Költségek további fajtái: 

◼ „Elsüllyedt” költségek: azok a ráfordítások, amelyek az adott döntés során már nem 

befolyásolhatók (pl. már kifizetett bérleti díj). 

◼ Alternatív költségek: mindazon várható ráfordítások összessége, amelyről a vállalkozás 

érdekében le kell mondani (pl.: kamat, vállalkozói munkabér, stb.) 

◼ Explicit költségek: az adott időszakban a termeléssel kapcsolatban számlákon, pénzügyi 

átutalásokban, kimutatásokon megjelenő költségek (pl.: szállítási ktg., anyagktg., stb.) 

◼ Implicit költségek: pénzügyi formában nem kimutatható ráfordítások (pl.: amortizáció, 

saját munka) 

◼ Számviteli költségek: explicit költségek és az amortizáció összege; a vizsgált évben 

felmerülő és számvitelileg nyilvántartott költségek 

◼ Gazdasági költségek: számviteli költség és a normál profit összessége; vagyis magába 

foglalja a termelés során felmerülő összes, pénzben kifejezhető ráfordítást 

21.8. BEVÉTEL ÉS PROFIT 

A bevétel és a profit szorosan összekapcsolódó fogalmak, hiszen profit csak abban az esetben 

van, ha van bevétel. A bevétel, árbevétel (R) az eladott termékek mennyiségének (Q) és árának 

(P) a szorzata. 

Határbevétel (MR) megmutatja, hogyan változik az összes bevétel a termelés mennyiségének 

tekintetében. Amennyiben tiszta verseny áll fenn, akkor MR=P 

ÁTLAGBEVÉTEL (AR): AR=TR:Q 

 

A profit a bevétel és a költségek különbsége. De, a költségekhez hasonlóan a levonás után 

megmaradó profit is különböző tartalmú jövedelmeket, többleteket takar: 

◼ Ha az árbevételből levonjuk az explicit költségeket, mint pl. anyag, munkabér, energia 

stb., akkor a bruttó profitot kapjuk. 

◼ A számviteli profit összegét kapjuk meg, ha a bevételből az explicit költségeken túl az 

amortizációs költségeket is levonjuk. 

◼ Amennyiben az árbevételből a számviteli költségeket és az alternatív költségeket 

együttesen (gazdasági költség) vonjuk le, megkapjuk a gazdasági profitot. 
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21.9. A TÖKÉLETES VERSENY, A MONOPÓLIUM ÉS A TÖKÉLETLEN 

VERSENY 

Azt a piaci szerkezetet, ahol sok eladó és vevő van, és senkinek sincs olyan nagy piaci 

részesedése, hogy befolyásolhassa, a piaci árat tökéletes versenypiacnak nevezzük. 

Sajátossága, hogy az egyes piaci szereplők nagyon kicsik a piachoz képest, így az egyes termelő 

a piacot befolyásolni nem tudja, hisz ha megemeli az árat, a vevő a másik „versenyzőhöz” megy. 

A tökéletes verseny sajátosságai: 

◼ cél a profit maximalizálás 

◼ a piaci szereplők száma nagy, 

◼ a piac végtelenül nagy egy-egy szereplőkhöz képest, 

◼ a termék homogén, 

◼ a piacra jutás szabad, 

◼ a szereplők árelfogadók, 

◼ az információk szabadok. 

◼ árelfogadó: MR=P 

 

A tökéletlen verseny olyan piacszerkezet, amelyben a tökéletes verseny feltételei nem 

teljesülnek. Olyan iparágakra jellemző, ahol csak kevés jelentős termelő van, vagy, ahol az 

egyes eladók árui között a fogyasztó számottevő különbséget lát. Ebben az esetben mindegyik 

cég a termékének az árát megválasztani képes áralakítónak tekinti magát, nem pedig 

árelfogadónak. Mivel a termékek hasonlóak, a piaci szereplők között erős a verseny, és a piacra 

való belépésnek nagy akadályai vannak, mivel a legtöbb új vállalkozásnak nincs meg a 

megfelelő tőkéje és technológiája az indításhoz. 

A tökéletlen verseny sajátosságai: 

◼ homogén és differenciált termékek 

◼ néhány, vagy sok eladó/vevő 

◼ korlátozott gazdasági be-, ill. kilépés 

◼ elsődleges cél: profit maximalizálás hosszú távú működése 

◼ ármeghatározó 

Mivel a cégek nem árelfogadók, így újabb eszközöket kell kidolgozniuk az árakat és a 

kibocsátást meghatározó tényezők leírására. A legegyszerűbb tökéletlen versenypiaci 

struktúra a tiszta monopólium, amikor is a cégnek nincs versenytársa. 

A monopolpiac a szabadverseny ellentéte: 

◼ egyetlen vállalat van jelen (így a vevő nem választhat az eladók között) 

◼ az adott terméket egyetlen vállalat állítja elő 

◼ a termék nem helyettesíthető 

◼ nincs versenytársa, hiszen egyetlen vállalat sem képes a piacra belépni 

◼ így a termék áráról maga a vállalat dönt, és ő birtokolja az összes információt 
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A tökéletes és tökéletlen piaci szerkezet különbségei: 

A tökéletes piacon a versenyfeltételek sokkal kevésbé intenzívek. A tökéletesen versenyképes 

piaci struktúra egészségesebb, mivel a vásárlóknak van választási lehetőségük, és ezért nem 

kényszerülnek egy vagy több termék megvásárlására. Éppen ezért az eladók is képesek arra, 

hogy be-, esetleg kilépjenek piacra. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A digitális tananyag betekintést nyújtott a közgazdasági és a mikroökonómia gondolkodás 

alapjaiba, bemutatta azokat a problémákat, amelyek a közgazdaságtan és a mikroökonómia 

alapkérdései körül felmerülnek. Áttekintést kaptunk: 

a piaci mechanizmust 

◼ a kereslet-kínálat jellemzését 

◼ a háztartások magatartásának modellszerű jellemzését 

◼ a fogyasztói magatartás alapvető elemzési eszközei 

◼ a kínálatot meghatározó legfontosabb tényezőket 

◼ a termelés és a költségek általános összefüggéseit 

◼ a vállalati kínálat magatartását a versenyző piacon 

◼ a tökéletes verseny, a monopólium és a tökéletlen verseny helyzeteit 

A tananyag hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy meglévő közgazdaságtani eszközkészletüket 

alkalmazni tudják a mindennapi élet bármely jelenségének megértésére és elemzésére. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel a mikroökonómia 5 fő területét! 

2. Milyen piacokat ismer, és mik a főbb jellemzőik? 

3. Mire használjuk a Marshall-keresztet, mutassa be az ábra ismertetésével! 

4. Mely tényezők befolyásolják a fogyasztói magatartást? 

5. Ismertesse a termelési függvény tényezőit! 
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22. KÖZGAZDASÁGTAN II. 

MAKROÖKONÓMIA 

SZILÁGY - LABOS RITA 

Független Egyesület 

Intézményvezető 

22.1. KÖZGAZDASÁGTAN 

A közgazdaságtan a társadalomtudomány egyik ága, mely az emberek termelésben, 

elosztásban, cserében, fogyasztásban felmerülő döntéseivel és azok alternatíváival foglalkozik. 

A modern közgazdaságtan két alapvető elemzési szintje: 

◼ Mikroökonómia (egyéni döntéshozók) 

◼ Makroökonómia (gazdaság egésze) 

22.2. MIKROÖKONÓMIA ÉS MAKROÖKONÓMIA KAPCSOLATA 

A mikroökonómia a gazdasági-szervezeti egységekben (háztartás és vállalat) lezajló gazdasági 

jelenségeket és folyamatokat vizsgálja, az egyes gazdasági szereplők nézőpontjából vizsgálja. 

Feltárja az egyedi háztartás vagy vállalkozás gazdálkodásának összefüggéseit, az optimális 

gazdálkodás feltételeit és kritériumait. A mikroökonómia az egyes piaci mechanizmusok, a 

kereslet és kínálat oldalával foglalkozik. 

A makroökonómia ugyanezen gazdasági rendszernek egy másik szegmensével foglalkozik. A 

gazdaságot, mint egészet tekinti, így a gazdaság átfogó jelenségeit (összkibocsátás, 

foglalkoztatás, a gazdasági összteljesítmény változása, áremelkedések, stb.) elemzi. Tehát a 

makroökonómia nem egyénekkel, hanem egész rendszerekkel, nemzetgazdaságokkal 

foglalkozik. 

Célja egy ország gazdaságára és társadalmára kihatással lévő kérdések megválaszolása. Ezek a 

kérdések: 

◼ a munkanélküliség, 

◼ az inflációs ráta, 

◼ a gazdaság ingadozás, 

◼ gazdasági növekedés, 

◼ a külső-belső egyensúly, 
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◼ életszínvonal alakulása 

Ezen kérdések mentén a makroökonómia olyan témákat is érint, mint hogy mi az állami vezetés 

(kormány és jegybank) szerepe, illetve hogyan hatnak egymásra a nemzetgazdaságok. 

 

A makroökonómia alapkérdései a gazdaság összteljesítményére irányulnak. Hazánkban is az 

SNA (Nemzeti Számlarendszer) rendszert alkalmazzák a makrogazdasági folyamatok 

összesítéséhez. Az összesítés során sokféle termék és szolgáltatás különböző mennyiségeit kell 

összeadni. A gazdaság növekedés mérésének legáltalánosabb nemzetgazdasági mutatója a 

bruttó hazai termék (GDP – Gross Domestic Product). A GDP értéke folyamatosan változik. A 

változások négy alapvető növekedési tényezője: 

◼ a felhasznált munka mennyisége (L), 

◼ a rendelkezésre álló tőkeállomány, 

◼ a természeti tényezők (A) 

◼ a technikai haladás (τ). 

 

SNA (System of National Accounts) rendszer: 

◼ Bruttó kibocsátás 

◼ Bruttó hazai termék – GDP 

◼ Nettó hazai termék – NDP 

◼ Bruttó nemzeti jövedelem – GNI 

◼ Nettó nemzeti jövedelem – NNI 

◼ Bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem – GNDI 

◼ Nettó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem – NNDI 

22.3. MAKROÖKONÓMIA ALAPFOGALMAI 

A makroökonómia megértéséhez közvetlenül kapcsolódó, kiemelten fontos fogalmak 

értelmezése171: 

◼ Gazdasági folyamat:a jövedelmek keletkezésével és elosztásával kapcsolatos áru-, és 

pénzmozgások 

 

◼ Kibocsátás (Q): a makrogazdaságban 1 év alatt létrehozott áruk és szolgáltatások 

összessége. 

Fajtái: 

o reálkibocsátás (termékek vagy szolgáltatások összessége) 

o nominál kibocsátás (egy adott időszakban létrehozott áruk és az ez alatt nyújtott 

szolgáltatások értékének összege) 

 

171 Speigelné Szabó Margit: A makroökonómia alapfogalmai 2-4. o. NSZFI 
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◼ Jövedelem (Y): a megvalósult végső kibocsátás. 

Beszélhetünk: 

o reáljövedelemről (ha az összesítés változatlan árakkal történik) 

o nomináljövedelemről (ha folyó árakon történik az összesítés) 

 

◼ Fogyasztás (C): a jövedelemnek az a része, amelyet közvetlenül a szükségleteket 

kielégítő árukra és szolgáltatásokra költenek 

 

◼ Megtakarítás (S): az el nem költött jövedelem, mely nem a folyó fogyasztás céljait 

szolgálják 

 

◼ Beruházás: olyan javak megvásárlása, mellyel a vállalatok a tőkeállományukat növelik. 

A beruházásnak 2 része van: 

o az elhasznált állóeszközök pótlása 

o jövőbeni célok eléréséhez szükséges bővítés 

Fajtái: bruttó beruházás (I): 

o a bővítő beruházás 

o nettó beruházás: a bruttó beruházás és pótlás különbsége 

 

◼ Árszínvonal (P): megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás 

 

◼ Aggregálás: összevonás, összefoglalás; A makroökonómiát kettős aggregálás jellemzi: 

o a gazdasági szereplőket ágazatokká, szektorokká foglalja össze 

o a termékeket egyetlen termékcsoportokká foglalja össze 

22.4. MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI 

A makroökonómia szereplői (makrogazdasági szektor) azon gazdasági alanyok összessége, 

amelyek hasonló gazdasági célokat akarnak elérni, azonos erőforrásokkal és korlátozó 

tényezőkkel számolnak, és így azonos jellegű gazdasági döntéseket hoznak. 

Makrogazdasági szektorok: 

◼ Háztartási szektor 

A legnagyobb létszámú gazdasági alanyok, önálló egységekből álló csoportja. A 

szükséglet-kielégítés érdekében a háztartások jövedelmet szereznek. Jövedelmet 

felhasználó fogyasztói egység, amely döntően saját fogyasztásra termel. 
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◼ Vállalati szektor 

A következő önálló gazdasági egységeket sorolhatjuk ide: 

o termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató, önálló szervezeteket; 

o pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó pénzügyi szervezeteket (bankok, biztosítók, 

stb.) 

o a nem profitérdekelt szervezeteket, melyek korábban az államháztartási szektorhoz 

tartoztak (alapítványok, szakszervezetek, pártok stb.,) 

 

Feladatuk termékek előállítása vagy valamilyen szolgáltatás nyújtása, és ezek 

értékesítése. Költségeiket pénzbevételeikből fedezik. Fő céljuk a profitszerzés. 

 

A vállalati és háztartási szektort együttesen magánszektornak nevezzük. 

◼ Állam, mint gazdasági szektor 

Ide tartoznak a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények: 

o a központi kormányzat költségvetési szervei, intézményei; 

o a helyi önkormányzatok intézményei, szervei; 

o a társadalombiztosítás szervezetei; 

o az elkülönített állami pénzalapokat kezelő szervezetek; 

o az állami vagyont kezelő szervezetek 

 

Nem a piacon keresztül elégíti ki szükségleteit, és kiadásait adókból és egyéb állami 

bevételeikből fedezi. 

◼ Külföld 

A nemzetgazdaság külső kapcsolatait testesíti meg. Mindazon személyek és szervezetek 

szektora, ami az adott ország határain kívül van, valamint minden, ami nem az adott 

gazdaság állampolgáraival kapcsolatos. Gazdasági tevékenységük döntő részét nem az 

adott gazdaságban fejtik ki, de áru- és pénzkapcsolatban állnak a vizsgált 

nemzetgazdaság szektoraival. Éppen ezért nem tartoznak ide azok a teljesen vagy 

részben külföldi tulajdonú gazdasági egységek, amelyek tartósan belföldön működnek. 

22.5. A PIAC SAJÁTOS ÉRTELMEZÉSE 

A makrogazdaságtanban is sokféle piac létezik, viszont csak olyan piacokkal foglalkozik, 

amelyeket az egyes részpiacok aggregálásával alakíthatunk ki. A makroökonómiai elemzések 

legfontosabb alapját négy önálló piac szolgálja: 

◼ árupiac, 

◼ munkapiac, 

◼ tőkepiac, 

◼ pénzpiac 
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22.5.1. Árupiac 

Az árupiac egy nemzetgazdaság összes végső felhasználásra kerülő termékeinek és 

szolgáltatásainak a piaca. Az árupiac azt mutatja meg, hogy a gazdaságban előállított 

termékekre és szolgáltatásokra mekkora igény (kereslet) mutatkozik. 

Az árupiac két nagyobb részpiacot egyesít: a fogyasztási javak és a beruházási javak piacát. A 

fogyasztási javak vásárlói alapvetően a háztartások, a beruházási javak vásárlói pedig a 

vállalatok. 

Az árupiacon a kínálatot a vállalatok és a külföldiek teremtik meg, míg a keresletbe az összes 

gazdasági szektor (háztartások, vállalatok, állam, külföld) beletartozik, bár más-más javakat 

vásárolnak meg. A háztartások fogyasztási cikkeket, a vállalatok tőke javakat, az állam a 

közösségi fogyasztáshoz szükséges termékeket, a külföld pedig bármilyen termékcsoportot 

megvásárol, amely megfelel céljainak. 

 

22-1. ábra A gazdasági szereplők árupiaci kapcsolatai 172 

  

 

172 forrás: Miskolci Egyetem, Közgazdaságtan alapjai jegyzet 2014. 11. o. 
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22.5.2. Tőkepiac 

Tőkepiacnak nevezzük mindazon adás-vételi módokat és helyeket, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a megtakarításokat tőkeként használjuk, valamint a pénz és az értékpapírok 

értékesítésének helyszínét. 

Hazánkban a tőkepiac egy szabályozott piac, azaz meghatározott szabályok szerint a kereslet 

és a kínálat egy helyen koncentrálódik, és megfelel az alábbi feltételeknek: 

◼ a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság szabályai szerint folyik, 

◼ rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, 

◼ a piaci szereplők tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (pl.: 

tőkekövetelmény, letéti előírás, stb.), 

◼ folyamatosan nyilvánosságra kell hozni az áralakulást 

◼ a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének ugyancsak meg kell felelni 

egyes feltételeknek, 

◼ a piaci kereskedelemben szereplő pénzügyi eszközök kibocsátóinak nyilvánosságra kell 

hozniuk minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását 

befolyásolhatja (transzparencia), 

◼ a piaci szereplők a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját 

tevékenységükről. 

A vállalatok a tőkejavak megvásárlásához szükséges pénzt a tőkepiacon szerzik be. A 

tőkepiacot, mint minden piacot, alapvetően a kereslet és a kínálat megléte jellemzi. A kettő 

együttes mozgása alakítja ki az egyensúlyt, ami meghatározza a megtakarítások és 

befektetések nagyságát. A tőkepiac keresleti oldalát a vállalatok adják, amelyet termelésükhöz 

használnak fel. A kínálat a gazdasági szereplők megtakarításai. 

A tőkepiac termékei: 

◼ állampapírok, 

◼ bankkötvények, 

◼ vállalati és önkormányzati részvények, 

◼ szövetkezeti részjegyek, 

◼ befektetési jegyek, 

◼ biztosítások 

◼ tartós bankbetétek 

 

Három részre tagolhatjuk a tőkepiacot: 

◼ tőkeeszközök piaca (termelt tőkeeszközök piaca pl.: féltermék, anyagok, energia, stb.) 

◼ áruk piaca (A nyersanyagok és mezőgazdasági termények egy része speciális szervezett 

piacon, az ún. árutőzsdén kerülnek forgalomba.) 

◼ pénz- és értékpapírpiaca (ez a piac biztosítja a tőke legjobb allokálását) 

22.5.3. Pénzpiac 

A monetáris intézetek (hitelintézetek, pénzügyi hatóságok) és a nagyvállalatok részvételével 

működő piac, ahol az ideiglenesen feleslegessé vált likviditásokkal kereskednek. A 
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pénzpiacokon az egy évnél rövidebb lejáratú befektetések találhatók csak meg (pl.: rövid 

lejáratú hitelek, betétek, értékpapírok). 

A pénzpiac elsősorban a bankrendszer, valamint a többi gazdasági szektor közötti kapcsolat 

formáját jelenti. 

 

 

22-2. ábra A gazdasági szereplők pénzpiaci kapcsolatai173 

 

A pénzpiac nem egy hagyományos értelembe vett piac. Ellentétben más piacokkal itt a kínálat 

nem eladási szándékot, a kereslet pedig nem vételi szándékot jelent. A kínálat a bankrendszer 

által a gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátott pénzmennyiség, még a kereslet a gazdaság 

szereplői által tartani kívánt pénzmennyiség. A pénzpiac feladata pedig, hogy egyensúlyba 

hozza a kereslet és kínálat oldalát. 

22.5.4. Munkapiac 

A munkapiac a háztartási szféra és a vállalati szféra közötti munka adásvételét jelenti. Ebben a 

szemléletben a munkát, mint termelési tényezőt értelmezzük. Ez esetben a piac kereslet 

oldalán a vállalatok állnak, még a kínálatot maguk a háztartások biztosítják. A piaci adás-vétel 

 

173 forrás: Miskolci Egyetem, Közgazdaságtan alapjai jegyzet 2014. 12. o 

Pénzpiac

Állam

VállalatokHáztartások

SA 

SH SV 

I 



  22.5. A piac sajátos értelmezése | 327 

 

 

során a munkaadók által meghatározott munka elvégzésére kötelezik magukat munkabérért 

cserébe a munkavállalók. 

A munkapiacon a nemzetgazdaság összes munkakínálata és összes munkakereslete jelenik 

meg. 

A munkakínálat tágan értelmezve maga a lakosság száma. Ez persze csak elméleti szinten 

valósulhat meg, mivel a gyakorlatban sokan nem képesek munkavégzésre (fiatalok, öregek, 

betegek, stb.). Éppen ezért továbbtagolva a lakosságot, már csak a munkaképes korú 

lakosságot vesszük figyelembe. A munkaképes korú lakosságon belül megkülönböztetjük: 

◼ az aktív népességet: az a munkavállaló, aki a munkapiacon megjelenik és hajlandó 

munkát vállalni 

o foglalkoztatottak, olyan emberek, akik munkát keresnek és találnak is. 

o munkanélküliek, akik hiába keresnek munkát, nem foglalkoztatják őket. 

 

◼ az inaktív népességet: aki nem szándékozik munkát vállalni (pl.: a háztartásban 

dolgozik, esetleg örökölt vagy szerzett jövedelemből él, stb.) 

 

Azt viszont, hogy ki minősül aktívnak és ki inaktívnak mindig csak egy adott időpontban lehet 

meghatározni, hiszen a kategóriák között szabadon lehet átjárni. Tehát az adott időpont 

munka-erőállományát nevezhetjük aktív népességnek. 

 

22-3. ábra A gazdasági szektor munkapiaci kapcsolata 174 

Munkapiaci mutatók: 

◼ munkanélküliségi ráta (u) 

munkanélküliek száma: aktív népesség 

◼ aktivitási ráta: 

aktív népesség: munkaképes korú lakosság 

◼ foglalkoztatási ráta: 

foglalkoztatottak: munkaképes korú lakosság 

 

174 forrás: Miskolci Egyetem, Közgazdaságtan alapjai jegyzet 2014. 11. o. 
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22.6. MUNKANÉLKÜLISÉG 

Az aktív lakosság két csoportra bontható a munkapiac szempontjából: foglalkoztatottakra és 

munkanélküliekre. Munkanélküliek az aktív népesség azon része, amelyik adott időszakban 

nem rendelkezik munkahellyel. 

Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkakínálat meghaladja a munkakeresletet. 

 

Munkanélküli az a személy, akinek a felmérés idején nincs munkája, de: 

◼ vagy dolgozni kíván és ezért aktívan keresett munkahelyet az elmúlt négy hétben 

◼ vagy ideiglenesen elbocsátott, 

◼ vagy készen áll arra, hogy 30 napon belül munkát vállaljon 

A munkanélküliségi ráta segítségével megkapjuk, hogy a nemzetgazdaság aktív lakosságának 

hány %-a nem rendelkezik hivatalos munkahellyel. 

 

Egy nemzet munkanélküliségének szerkezete sokat elárul az ország gazdaságáról. A 

munkanélküliség okain túl, a makrogazdaság hatásai és kezelési módjai is eltérőek 

országonként. A hivatalos statisztikák a statisztikailag munkanélküli kategóriát használja. 

Statisztikailag munkanélküli az, aki a Munkaügyi Hivatal nyilvántartásában szerepel, ami 

egyben azt is jelenti, hogy munkanélküli segélyben részesül. A munkanélküli ellátásból 

kikerültek pedig segélyezésre jogosultakká válnak. Éppen ezért mutatnak a hivatalos 

statisztikák mindig szebb képet a valóságnál. 

A Közgazdaságtan az alábbi kategóriákba sorolja a munkanélkülieket: 

◼ Önkéntes munkanélküli: az a gazdaságilag aktív személy, aki adott reálbér mellett nem 

hajlandó munkát vállalni. Mutatója az adott reálbér mellett munkát kínálók és az aktív 

népesség különbsége. 

◼ Kényszerű munkanélküliség az, ha az adott reálbér mellett munkát kínálók nem találnak 

állást. Ez tovább bontható: 

o Konjunkturális munkanélküliség azért alakult ki, mert az ország termékei iránt nincs 

megfelelő kereslet a világpiacon 

o Strukturális munkanélküliség, ha a munkakereslet és a munkakínálat szerkezetében 

tér el egymástól. A makrogazdaság fejlődése során új nemzetgazdasági ágak, ágazatok 

jelennek meg, a régiek pedig eltűnnek. 

 

Jellemzői: 

◼ növekvő pénzbérhez csökkenő munkafelhasználás tartozik 

◼ a munkakeresletet meghatározza a nominálbér és az árszínvonal 

◼ ha a reálbér nő a munkakereslet csökken 

 

A gazdaságpolitikusok célja az alacsony infláció és alacsony munkanélküliség elérése. A 

munkanélküliség és az infláció közötti összefüggés a Phillips-görbe. A Phillips-görbe valójában 
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az aggregált kínálat kifejezésének egy másik módja. Phillips-görbét A. W. Phillips szerkesztette 

meg elsőként. 

A Phillips-görbe szerint az inflációs ráta az árszínvonal százalékos változása, ami három 

tényezőtől függ: 

◼ a várt inflációtól; 

◼ a munkanélküliség eltérése a természetes rátától (ciklikus munkanélküliség) 

◼ kínálati sokkoktól 

Az egyik ráta csökkenése rövidtávon a másik ráta emelkedésére vezet. A rövid távú Phillips-

görbe azonban eltolódhat egy idő után, ahogy a várható infláció és egyéb tényezők 

megváltoznak. Ha a gazdaságpolitikusok a fenntartható ráta alá akarják szorítani a 

munkanélküliséget hosszú időn keresztül, akkor előbb-utóbb felgyorsul az infláció. 

 

22-4. ábra Phillips – görbe 175 

A Phillips-görbe mentén bal felé haladva a görbe emelkedése az árak és bérek gyorsuló 

növekedését jelzi, miközben csökken a munkanélküliségi ráta. 

22.7. INFLÁCIÓ 

A munkanélküliség mellett az infláció jelenti a legnagyobb társadalmi problémát. Az infláció 

alatt általános értelemben áremelkedést értünk. A közgazdaságtan pontosabb 

megfogalmazásában az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti. Az infláció a pénz 

vásárlóerejének általános, tartós romlása, az árszínvonal tartós emelkedése. 

 

175 forrás: http://www.matek.pokol.hu/keret.cgi?/cont/makroszig.htm (Nyeső Anita) 

Inflációs 

ráta 

Munkanélküliségi ráta 

Hosszú távú 

Phillips görbe 

Rövid távú  

Phillips görbe 
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Az inflációt mértéke szerint csoportosíthatjuk: 

◼ kúszó infláció: 

o kismértékű árszínvonal emelkedés, 

o az árszínvonal maximum néhány százalékkal emelkedik évente, 

o a legelőnyösebb a gazdaság számára 

◼ vágtató infláció: 

o nagyobb mértékű (akár két számjegyű) árszínvonal emelkedés, 

o a pénz gyorsabb elértéktelenedését jelenti, 

o a megtakarítók inkább külföldi valutában vagy értéktárgyakba fektetik a pénzüket, 

o a gazdasági egyensúly fennmarad 

◼ hiperinfláció: 

o olyan nagymértékű pénz elértéktelenedés, amely gazdasági zavarokat okoz, 

o szétzilálódik a gazdaság 

 

Közgazdasági megközelítés szerint: 

◼ keresleti infláció:  

o „a kereslet húzta” infláció; 

o a kínálathoz képest megnövekedett kereslet az előidézője a tartós árszínvonal 

emelkedésnek 

o kiváltó oka lehet a háztartások fogyasztási szokásainak megváltozása, vagy a vállalati 

beruházások emelkedése 

◼ kínálati infláció: 

o „a költségek tolta” infláció 

o a vállalatok költségei megnövekednek, ezért változatlan árak mellett kevesebb árut 

kínálnak eladásra 

o a kínálat viszonylagos csökkenése következtében borul fel az egyensúly 

o az „áruhiány” miatt a változatlan szintű kereslet túlkeresletként jelenik meg 

 

Társadalmi szintű veszteség: 

◼ mindenkit érint, bár nem egyforma mértékben 

◼ negatív hatásai kiszámíthatatlanok 

◼ különböző mértékben érinti a termelőket 

◼ fogyasztói jövedelmek és vagyonok újraelosztása szükséges 

◼ megzavarja a piac működését (nehezebb előre kalkulálni, a kockázat jelentősen megnő 

◼ ellentétes hatások: állami adóbevételek, állam és egyének adóssága 

Az infláció ellensúlyozása: 

◼ indexálás 

◼ ár- és bérstop 

◼ Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (munkáltatók – munkavállalók – kormány) 

működtetése 

◼ piaci korlátok lebontása, versenyjelleg erősítése 
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22.8. NYITOTT GAZDASÁG 

Az eddig tárgyalt zárt gazdaságban mindent belföldön értékesítenek és a kiadások három 

összetevőre bonthatók: fogyasztás, beruházás és kormányzati kiadások. Ezzel szemben a 

nyitott gazdaságban a kibocsátás csak egy részét értékesítik belföldön, a többi részét pedig 

export formájában külföldön. 

A nyitott gazdaság tehát olyan gazdaság, amely bekapcsolódik a termékek és a tőke nemzetközi 

áramlásába, exportálja és importálja a termékeket. 

Nyitott gazdaságok esetén figyelembe kell venni a külfölddel fennálló kapcsolatot is. A 

külkapcsolatok nem egyforma fontosságúak az egyes országok számára, éppen ezért 

különböző nyitottsági fokozatokról beszélhetünk. 

A nyitottság mérésére az export vagy az import, jövedelemhez viszonyított arányát használjuk. 

E szerint minél nagyobb ez az arány, annál nyitottabbnak tekinthető egy gazdaság. 

Egy nemzet tagjai termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, de ezen túl fogyasztanak is. Zárt 

gazdaságban legfeljebb annyit lehet fogyasztani, amennyit az adott nemzet megtermel. Nyitott 

gazdaságban viszont lehet kevesebbet fogyasztani a megtermelt mennyiségnél, de lehet többet 

is. Ebben az esetben a különbözetet más államoktól be lehet szerezni (import). 

 

A nyitott gazdaságok részt vesznek a javak és beruházások nemzetközi cseréjébe: 

◼ Export: azon gazdasági javak, amelyeket az országon kívüli vásárlóknak adnak el, 

◼ Import: a külföldről származó termékek, szolgáltatások 

A gazdasági javak exportja és importja közötti különbséget nettó exportnak nevezzük. 

 

A nemzetközi kereskedelemmel kibővített gazdaság egy új eleme a valutaárfolyam. A 

valutaárfolyam egy ország pénzének piaci ára más valutában kifejezve. Kétféle módon 

fejezhetjük ki: 

◼ direkt jegyzéssel, (a hazai valuta egységének árát külföldi valutában fejezzük ki) 

◼ indirekt jegyzéssel (a külföldi valuta árát fejezzük ki hazai valutában pl.: 1 euró x Ft) 

Az állam szabályozhatja valutájának árfolyamát. Az árfolyamrendszereket akképpen 

osztályozhatjuk, hogy mennyire szabadon alakul a valutaárfolyam, valamint, hogy a központi 

bank milyen mértékben szabályozza a valuta árfolyamot. 

Két szélsőséges esete: 

◼ szabadon lebegő árfolyam, (mozgásába a központi bank nem avatkozik be; a 

magángazdasági szereplők külföldi valuta iránti kereslete és a külföldi valuta kínálata 

befolyásolja) 

◼ tisztán rögzített árfolyam (a valutaárfolyamot és az árfolyam ingadozását a jegybank 

hivatalosan rögzíti, beavatkozások révén az árfolyamot egy adott szűk sávon belül 

tartja) 
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A tisztán lebegő és a tisztán rögzített árfolyamrendszerek között számos átmeneti eset 

található, amelyek az árfolyam szabályozásának különböző módját jelentik. 

 

A valuta árfolyam emelkedésével: 

◼ az importárak csökkennek, 

◼ az exportárak emelkednek külföldön, 

◼ romlik az ország termékeinek versenyképessége a világpiacon 

◼ az exportra és az importra gyakorolt hatás eredőjeként a nettó export csökken 

Kis nyitott gazdaság, az ahol a tőke szabadon áramlik. Az ilyen gazdaságoknak össze kell 

hangolniuk a belső kamatláb értékét azon országokéval, amelyekhez rögzítették valutájuk 

árfolyamát. Így a rögzített árfolyammal működő országok nem tudják a monetáris politikát 

működésük során alkalmazni. Ebben az esetben költségvetési politika nagyon hatékony 

gazdaságpolitikai eszközzé válik, hiszen a költségvetési beavatkozás hatását nem rontja le a 

kamatláb változása. 

A rugalmas árfolyamot alkalmazó nyitott gazdaság viszont használhatja a monetáris politikát 

gazdasági stabilitása érdekében, mert ezzel függetlenül képesek makrogazdasági hatásokat 

kelteni. 

A világgazdaságba való beépülés új korlátokat és lehetőségek okoznak azon országok számára, 

amelyek hosszabb távon javítani igyekeznek gazdasági növekedésüket. A legfontosabb új 

tényező a megtakarítások és beruházások rugalmas nemzetközi áramlása, hiszen ezek 

reagálnak legérzékenyebben a más országokban lévő ösztönzőkre. 

Magyarország gazdasági szempontból való jellemzői: 

◼ kis, nyitott gazdaság 

◼ a nemzetgazdasági termelésünk a világgazdaságon belül nem meghatározó, 

◼ a világgazdasági körforgásnak szerves része, 

◼ aktívan exportál és importál 

◼ ágazatokat tekintve a szolgáltatás meghatározó, 

◼ az ipar kevésbé meghatározó, de még fontos 

◼ a mezőgazdaság a GDP-nek csak töredékét adja 

◼ tőke-befogadók vagyunk, emellett termékeket és szolgáltatásokat exportálunk 

 

A magyar gazdaság legfontosabb közege az Európai Unió. A legfőbb kereskedelmi partnerünk 

Németország, Ausztria és Hollandia, hiszen ide exportálunk, és innen importálunk a legtöbbet. 

A hozzánk érkező tőke többsége is EU-s tagállamokból jön. Az Európai Unió az egységes belső 

piac szintjén van. Ez azt jelenti, hogy: 

◼ szabad az unión belüli kereskedelem, 

◼ kifelé közös és egységes a vámpolitika, 

◼ megvalósul a négy szabad „á”- s elve is: szabadon áramlik a tőke, a munkaerő, a 

termékek és a szolgáltatások 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tananyag úgy lett összeállítva, hogy a hallgató bevezetést kapjon a makroökonómiai 

fogalmak, és a makroökonómia által vizsgált alapvető tények világába. A tananyag segítségével 

áttekintettük a következő témaköröket: 

◼ a makroökonómiai alapfogalmai 

◼ a makroökonómia tudománya és a mutatói 

◼ fogyasztás és beruházás 

◼ a nemzeti jövedelem: termelés, elosztás, felhasználás 

◼ a pénz és infláció 

◼ gazdasági ingadozások elmélete 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Értelmezze a különbséget a mikro- és a mikroökonómia között. 

2. Jellemezze az egyes makrogazdasági szférákat. 

3. Ismertesse a munkapiaci mutatókat. 

4. Mit mutat meg a Phillips-görbe? 

5. Jellemezze a nyitott gazdaságot 
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23. SZOCIÁLPOLITIKAI GAZDASÁGTAN 

SZILÁGYI - LABOS RITA 

Független Egyesület 

Intézményvezető 

23.1. SZOCIÁLPOLITIKA ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA 

A társadalmak alapfunkciója a termelés munkamegosztáson alapuló megszervezése és 

folyamatos végzése. A társadalom működése pedig a gazdaság teljesítőképességének 

függvénye, illetve fordítva. A társadalom működése kihat a gazdasági életre, tehát függőségi 

viszony áll fenn e két terület között. A szociálpolitika ebben az esetben a munkavégző helyzetét 

vizsgálja a társadalomban. A szociálpolitika és a gazdaságpolitika kapcsolatának lényege, a 

szociálpolitika korrekciós funkciója. 

Vagyis: 

◼ az értékteremtés és az értékelosztás közti aránytalanság kiküszöbölését, 

◼ az igazságtalanság megakadályozását, 

◼ a társadalom működésének zavartalanságához feltétlenül szükséges jövedelemarányok 

tűréshatáron belül tartását, 

◼ a reménytelenül leszakadás tömeges méretűvé válásának megelőzését végzi. 

 

A közgazdászok szerint a társadalom- és a szociálpolitika a gazdaságba való állami beavatkozás 

egyik területe. A gazdaság az a társadalmi intézmény, mely a rendelkezésre álló javakat 

elosztja. A közgazdaságtan a piaci mechanizmus során történő elosztás elvét vallja, ezzel 

szemben a szociálpolitika a piaci elosztást korlátozó állami beavatkozás. 

 

Susan Charles megkülönbözteti a pozitív és a normatív közgazdaságtant. (Charles – Webb 

1986.): 

◼ Pozitív közgazdaságtan: 

o a kormányzat gazdaságpolitikáinak a következményeit elemzi, 

o bemutatja a közösségi szektor tevékenységét, 

o leírja azokat a politikai, gazdasági erőket, amelyek létrehozták e konkrét programokat 

◼ Normatív közgazdaságtan: 

o ítéletet alkot a különféle gazdaságpolitikákról, 

o új gazdaságpolitikai ajánlásokat alakít ki, amelyek jobban megfelelnek bizonyos 

célkitűzéseknek 
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Az értékítéletek szerepe főként a normatív közgazdaságban jelentős. Gyakoriak a 

kompromisszumok és a tényezők közötti átváltási viszonyok, mivel a gazdaságpolitika hatásai 

egyes csoportoknak kedvezhetnek, más csoportoknak kedvezőtlenek lehetnek. Tehát minden 

gazdaságpolitikának vannak hasznos és káros következményei, melyet a gazdaság szereplői 

különbözőképpen ítélhetnek meg. 

23.2. JÓLÉTI ÁLLAM 

A jóléti állam összetett jelenség, jelen vannak közgazdasági, ideológiai, politikai, filozófiai 

kérdések egyaránt. Általános és alapvető közgazdasági kérdéseket vet fel: 

◼ gazdasági növekedés, 

◼ hatékonyság, 

◼ fenntarthatóság, 

◼ beruházás, 

◼ fogyasztás, 

◼ jövedelem-elosztás, 

◼ állami költségvetés, 

◼ gazdasági egyensúly, 

◼ globalizáció, 

◼ információs társadalom, stb. 

 

A jóléti állam kifejezés olyan államot jelöl, amely felelősséget vállal polgárai jólétének egy 

meghatározott szintjéért, azaz szociális biztonságáért, amit elsősorban a jövedelemtranszferek 

és a szociális szolgáltatások rendszere útján kíván biztosítani.176  

 

23.3. A JÓLÉTI KÖZGAZDASÁGTAN KÉT TÉTELE 

◼ a gazdaság egyensúlyára, 

◼ a javak társadalmon belüli elosztásának Pareto-hatékonyságára és igazságosságára 

vonatkoznak 

Ezen tételeket Kenneth Arrow és Gerard Debreu amerikai közgazdászok dolgozták ki. A jóléti 

közgazdaságtan képviselői közül ma már kevesen tartják őket irányadónak. Álláspontjuk 

szerint a tételek teljesülésének feltételei a valóságtól elrugaszkodottak. A jóléti közgazdaságtan 

modern irányzatai általánosságba véve is elfordulnak a Pareto-hatékonyság alapelvétől. 

 

176 Tomka Béla: A jóléti állam Európában és Magyarországon. Budapest, 2008. Corvina. 7. o 



  23.4. A jóléti rendszerek kialakítása | 337 

 

 

23.3.1. A jóléti közgazdaságtan első tétele 

Léon Walras által kidolgozott walrasi egyensúly egy általános egyensúly, amikor is a 

gazdaságban minden piac egyensúlyban van. 

Feltételek: 

◼ a piacok mindegyike versenyzői piac 

◼ nincsenek tranzakciós költségek; 

◼ a fogyasztók preferenciái nem függnek más gazdasági szereplők fogyasztásától, vagyis 

nincsenek externáliák (külső gazdasági hatások) 

 

A tétel kimondja, hogy a versenyzői piac a felsorolt feltételek teljesülésekor mindig olyan 

elosztást hoz létre, amely esetén bármely gazdasági szereplő jóléte csak úgy növelhető, hogy 

közben más szereplő (k) jóléte csökken. Ez persze nem jelenti azt, hogy a walrasi egyensúly 

egyben igazságos is, hiszen elvben végtelen sok Pareto-hatékony elosztás lehetséges. 

23.3.2. A jóléti közgazdaságtan második tétele 

A Pareot-hatékony egy olyan helyzet, amelyben egyetlen egyén hasznossága, illetve 

elégedettsége sem növelhető az erőforrások átcsoportosítása vagy a javak cseréje révén 

anélkül, hogy valaki más hasznossága vagy elégedettsége ne csökkenne. Bizonyos korlátozó 

feltételek mellett a tökéletes verseny Pareto-hatékonysághoz vezet. A nem Pareto-hatékony 

helyzetekből mindig a Pareto-hatékony helyzet felé kell törekedni. 

Következménye, hogy a csak a javak társadalmon belüli elosztását megváltoztató adók, 

hatékonyabb és igazságosabb végső elosztást eredményeznek, mint a forgalmi vagy 

jövedelemadók. Mivel ezek a gazdasági szereplők döntéseitől függnek, így torzítják a 

versenyzői piac mechanizmusait, megakadályozva a Pareto-hatékony egyensúly kialakulását. 

23.4. A JÓLÉTI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA 

A fejlett piacgazdaságokban három alapelv támasztja alá a jóléti rendszerek szükségességét: 

◼ társadalmi igazságosság, ill. méltányosság elve; 

◼ piac kudarcainak korrigálása; 

◼ társadalom által elfogadott morális értékek megvalósítása 

 

A méltányosság elvének lényege, hogy a piaci verseny nyomán kialakuló jövedelmi 

egyenlőtlenségeket és annak negatív szociális következményeit csillapítsa. Hiszen hosszú 

távon ezek nem mind a társadalmi békét veszélyeztetik, mind pedig a társadalom 

működőképességét is. Hatására az elszegényedő tömegek a versenyből kieshetnek, és a 

differenciálódás következtében a tehetséges emberek képességei a társadalom számára 

elveszhetnek a beavatkozás hiányában. 

Piaci kudarc olyan helyzet, amikor a zavartalan működés érdekében a kormányzatnak be kell 

avatkoznia (költségvetési szabályozás, adópolitika) a piaci folyamatokban. 
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Fajtái: 

◼ Természetes monopóliumok 

◼ Közjavak és a közjavak egyes tulajdonságaival rendelkező javak (a fogyasztás közös, 

senki sem zárható ki a fogyasztásból) 

◼ Külső gazdasági hatások (externáliák) 

◼ Nem-teljes piacok (a magánpiac nem a vásárlók számára szükséges mértékben vagy 

feltételek mellett állítja elő a javakat) 

◼ Információs aszimmetria (elégtelen információk a fogyasztóknak) 

◼ Makrogazdasági kudarcok (magas munkanélküliség, magas infláció, súlyos 

egyensúlyhiány) 

◼ Meritórikus javak (olyan szolgáltatások, amelyek fogyasztását a lakosság vagy annak 

egy része számára a kormányzat „közérdeknek” tekinti, ezért ingyen, vagy nagy 

támogatással adja pl.: alapfokú oktatás) 

Életpálya-finanszírozási program 

A jóléti rendszerrel foglalkozó új kutatási program, az életpálya-finanszírozási kutatási 

program. Az új iskola a jóléti államot generációk közötti erőforrás-áramlási rendszernek 

tekinti. Feladata az erőforrások átcsoportosítása, az aktív korúaktól a gyermekekhez és az 

idősekhez, életpálya-metszetben nézve pedig az aktív életszakaszból az inaktív 

életszakaszokba. A termelés és a fogyasztás életpályája nem esik egybe, így szükség van az 

erőforrások generációk közötti átcsoportosítására. Az inaktív korúak is fogyasztanak, viszont 

csak az aktív korúak termelnek. A fogyasztás és a munkajövedelem közötti különbséget a 

szakirodalom életciklus-deficitnek nevezi. Ezt minden társadalom az erőforrások generációk 

közötti átcsoportosításával finanszírozza, változatos intézményi eszköztárat alkalmazva, mint 

például a modern jóléti rendszer. E felfogás szerint a jóléti rendszer elsősorban nem 

szegénységet enyhít és jövedelmeket egyenlít ki, hanem az életpálya-finanszírozás érdekében 

erőforrásokat mozgat generációk között. Legjellemzőbb vonása hogy az aktív korúak felnevelik 

a gyermekeket és eltartják az időseket, nem pedig, hogy a gazdagok támogatják a szegényeket. 

Történelmi előképe nem a szegényház, hanem a nagycsalád. A működését jellemzően mégis a 

szegénységenyhítés-jövedelemkiegyenlítés fogalomkörben értelmezzük, súlyos 

következményekkel járt, mely évtizedekre lelassítja a gazdaság növekedését, hozzájárul a 

megtakarítások visszaeséséhez, a munkapiaci aktivitás csökkenéséhez és az alacsony 

születésszámhoz. Az új elméleti és empirikus eredményekre építő szakpolitika viszont 

korrigálhatja ezeket a problémákat, javíthatja a munkavállalás, megtakarítás és 

gyermekvállalás ösztönzőit és a hosszú távú gazdasági növekedés kilátásait. (Gál Róbert Iván 

2011.: Fenntartható életpálya-finanszírozás) 

23.5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 

A modern értelemben vett szociális ellátórendszer az ipari forradalom idején alakult ki, amikor 

tömegesen jelent meg a nincstelen bérmunkás réteg, aki csak a saját munkaerejéből tudott 

megélni és a családját eltartani. 
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Az egyház vagyona és a társadalmi szerepe fokozatosan csökkent, ugyanakkor a munkásréteg 

fokozatosan harcolta ki magának a politikai jogokat, a szociális gondoskodás igényét. Ezen 

igények eredményeképpen alakultak ki a gazdasági-szociális és kulturális jogok. 

Az állam aktív részvétele révén jöttek létre a XIX. század második felében a társadalom jelentős 

részét felölelő szociálpolitikai intézmények. A szociális ellátórendszerek kialakulásától 

számítjuk a modern szociálpolitika kialakulását is. 

Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a különféle szociális ellátások iránt. A helyi 

önkormányzatok hagyományosan központi szerepet játszanak ezek nyújtásában. Hiszen a 

rászorulók leginkább olyan szolgáltatásokat szeretnének, melyek szükségleteikhez, 

igényeikhez, speciális élethelyzetükhöz minél jobban igazodnak. Az európai országokban a 

személyes jellegű szociális ellátásoknak több modellje alakult ki, döntően az adott állam 

szociális rendszerének és településszerkezetének a függvényében. A magyar szociális 

gondoskodás rendszere a rendszerváltást követően decentralizált, önkormányzati alapú 

modellként alakult ki. 

A szociális ellátás Czúcz Ottó szerint „…a társadalom keretei között megszervezett 

összes olyan tevékenységet, melynek az a rendeltetése, hogy a társadalom tagjai 

(vagy azok bizonyos csoportjai) által megtermelt anyagi javak egy részének 

elvonásával képzett alapból támogatást adjanak mindazon személyeknek, akik 

(önhibájukon kívül) nem tudnak saját megélhetésükről gondoskodni (reprodukciós 

zavarral küzdenek), vagy akik – a társadalom fennmaradása érdekében, a 

társadalom által elismert – többletterheket vállalnak magukra”. (Czúcz, 2003) 

Ahhoz, hogy az ember létét fenntartsa, az elhasznált javakat folyamatosan pótolni kell. 

Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor az ehhez szükséges javakat saját munkájával nem 

tudja előállítani– ezeket hívjuk megélhetési zavaroknak. Lényegében valamennyi szociális 

intézmény a megélhetési zavarok elhárítására hivatott. A szükséges források előteremtéséhez 

a legegyszerűbb megoldás a tartalékképzés. A szociális ellátások alapvető társadalmi 

rendeltetése az egyének létének fenntartásához szükséges anyagi javak biztosítása 

reprodukciós zavar idején. 

Szociális ellátórendszer részei Magyarországon: 

◼ Társadalombiztosítás (öt funkciót lát el177: nyugdíjszolgáltatás, munkahelyi balesetben 

sérültek pénzügyi szolgáltatása, egészségügyi szolgáltatások finanszírozása teljes 

körben – beleértve a táppénzt is -, családi támogatások és a munkanélküli ellátások) 

◼ Foglalkoztatás 

◼ Segélyezés 

◼ Családtámogatás 

 

A szociális védőháló-rendszernek 3 szintje működik: 

◼ biztosítási szint: Ezen a szinten a biztosítás fedezete a munkáltató és munkavállalói 

befizetések. pl.: egészségügyi biztosítás, a nyugdíjbiztosítás és a munkanélküliségi 

biztosítás 

 

177 ILO 102/1952 konvenció   
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◼ kompenzációs szint: Ez az állam segítsége az állampolgárok felé bizonyos társadalmilag 

értékelhető élethelyzetekben az emberi méltó élet biztosításának az érdekében. pl.: az 

első lakáshoz jutók kedvezménye, a hadigondozottak ellátása, stb. 

◼ rászorultsági szint: A szociális védőháló-rendszer nélkülözhetetlen része. Egyéneknek, 

családoknak, helyi közösségeknek biztosít ellátást, akik a társadalom által elfogadható 

módon rosszabb helyzetbe kerültek az általánostól, vagy reális a veszélye, hogy ilyen 

helyzetbe kerülnek. pl.: hajléktalanoknak nyújtott ellátás, stb. 

23.6. A GAZDASÁG ÉRVEI AZ EGYES SZOCIÁLIS 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MELLETT 

◼ Az közösségi oktatás externális jellege 

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a magasabb iskolai végzettség jobb társadalmi és 

jövedelmi helyzetet eredményez és a munkanélküliség esélye is kisebb a 

képzettebbeknél. Kimutatták továbbá, hogy a szegény családok nagy része jelentős 

erőfeszítéseket tesz a gyerek iskoláztatására. Anyagi erejük viszont nem feltétlenül 

elegendő, hogy megfelelő iskoláztatást tudjon nyújtani. A különböző tehetségmentő 

programok képesek optimalizálni az oktatás minőségét, de nem elégségesek, mivel így 

csak egy-egy gyermeket tudnak kiemelni. Az állam feladata az egész társadalom 

műveltségi és képzettségi szintjének emelése, ehhez a mindenkit árfogó, kötelező 

közoktatás és a támogatott felsőoktatás szükséges. 

A kiterjedt közoktatás egy magasabb szinten nem szünteti meg az egyes társadalmi 

csoportok különbségét, tehát további szociális programok kellenek a kedvező helyzetek 

elérésére. 

A közösségi oktatásra szükség van, még akkor is, ha nem elégséges eszköze a 

szociálpolitikának. 

 

◼ Az egészségügy externális jellege 

Nem a legszegényebbek helyzete a kérdéses ebben az esetben, mivel létezik az állami 

támogató program. A kérdés az, hogy a szegénységnél magasabb jövedelmet élvezők 

képesek-e megfizetni a piaci szolgáltatásokat. Általában igen, de ez azzal a veszéllyel jár, 

hogy teljes vagyonukat elveszthetik és hosszú időre jövedelemszerző tevékenységük 

leáll, de meg is szűnhet. A betegség kockázata mindig igen nagy. Mindez biztosítási 

eszközökkel kezelhető lenne, de nem így van. 

A biztosítás elégtelenségének oka, hogy az üzleti alapú biztosítók saját üzleti céljaiktól 

vezettetve kockázati csoportok alapján állapítják meg a biztosítás díját. Ezeket a 

kockázatokat rendszeres vizsgálatokkal állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy ha nő 

valakinek a kockázata, ami az életkor előrehaladásával természetes, úgy nő a fizetendő 

összeg. A társadalomban vannak olyanok is, akiknek kockázata olyan nagy, hogy 

jövedelmükből nem képesek fedezni a biztosítási díjat. A biztosítás további problémája, 

hogy az üzleti biztosítók költsége igen magas a marketing és ellenőrzési rendszerek 

miatt. 
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A tiszta piaci kapcsolatok esetén is, amikor a beteg az orvossal áll közvetlen üzleti 

kapcsolatban, jelentős költségnövelő tényezők vannak. A kezelés minőségét és magát a 

szolgáltatását is a szolgáltató befolyásolni tudja. A beteg ugyanis nem orvos, panaszai 

vannak és nem diagnózisa vagy kezelési terve. A közgazdaságtan ezt hívja információs 

asszimetriának. A biztosítók képesek a megfelelő ellenőrzésre, de az nekik is pénzbe 

kerül. 

Tehát két piaci probléma vezet ahhoz, hogy közösségi megoldásokat keressenek az 

egészségügyben. A legelterjedtebb megoldás a társadalombiztosítás. Ez díjfizetéssel jár, 

de szolidaritás- és nem kockázatelvű, ami azt jelenti, hogy a beteg számára vagy 

ingyenes a teljes orvosi ellátás, vagy csak kisebb összegű kezelési díjat kell fizetnie. A 

díjfizetés célja, hogy elkerüljék az indokolatlan igénybevételt. 

Maga a társadalombiztosítás bevezetése azért történt, hogy az üzemi balesetek 

következményeit radikálisan csökkentse, azáltal, hogy az állami költségvetés helyett, 

egy részben öngondoskodó, részben szolidaritás elvű másik pénzalapot hozzon létre. 

Amennyiben viszont nincs megfelelő védőrendszer, akkor a munkavállaló sokkal tovább 

dolgozik betegen a munkahelye és a jövedelme megtartása érdekében, veszélyeztetve 

ezzel a mások biztonságát, csökkentve a termelékenységét és a betegség 

következményeivel a közösségi pénzügyi forrásokat. Tehát a megfelelő egészségügyi 

ellátás termelékenység növelő tényező. 

Az egészségügyi szolgáltatások a leggazdagabbak kivételével a többséget képessé teszik 

a társadalmi státuszuk megtartására, és a többség esetén a szegénység kockázatát is 

radikálisan csökkentik. 

 

◼ A munkapiaci szolgáltatások extern hatása 

A munkapiaci szolgáltatások célja, hogy a munkájukat elvesztettek számára jövedelmet 

biztosítson egy meghatározott ideig, illetve segítse az új munkahely megtalálását. A 

gazdaságtan azokat tekinti munkanélkülinek, akik adott bérviszonyok mellett kívánnak 

dolgozni. 

Passzív munkapiaci eszköz: az előző időszak jövedelem szintjét alapul vevő 

jövedelemkompenzációt jelent, amelyet korábban akár korlátlan ideig is nyújtottak, 

mára azonban meghatározott időtartamhoz kötött a folyósítása 

Jogosultsági feltételei: 

aktív munka keresés, 

csak olyan munkát kell elfogadnia, amelynek szakmai követelményei nem kisebbek, 

mint az előző munkahelyéé, 

nem kényszerül nagy távolságba költözni. 

Aktív munkapiaci eszköz: az újrafoglalkoztatást segíti a személyi szükségletek és 

adottságok szerint. Ennek eszköze például: átképzés; vállalkozás támogatása pl. hogy 

alkalmazni tudjon új embereket; a vállalkozóvá válás támogatása 

A munkanélküliség esetében leginkább a piacgazdaságnak közvetlenül okozott károk 

kompenzálásáról szoktak értekezni. John Maynard Keynes (1883 - 1946) elmélete 

szerint, a piacok képesek mikro és makró szinten egyensúlyba kerülni anélkül, hogy a 

munkapiacon egyensúly lenne és ez tartósan fenn is maradhat. Később a gazdaságtan 

kialakította a munkanélküliség természetes rátáját, miszerint a piacon mindig vannak 

munkanélküliek, valamint a betöltetlen álláshelyek és a munkanélküliek száma azonos. 

A probléma, hogy a két oldal nem tud egymásról, tehát arra van szükség, hogy legyen 

megfelelő intézmény, amelyik az információkat továbbítja. 
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A közvetítő lehetne magánintézmény is, de megfelelő információval olyan intézmény 

rendelkezhet, ahova az összes munkahelyet be kell jelenteni, illetve az összes 

munkanélkülinek be kell menni. Ilyen kötelezettséget viszont csak az állam írhat elő 

magánszemélyek számára. A magánszolgáltatók kiegészítő funkciót végeznek. 

Az állam megfelelő munkapiaci politikája hogy foglalkozzon a munkanélküliséggel, de 

további segítség is szükséges, pl. a munkapiaci szolgáltatások megismerése és 

használatának megtanítása terén. Mindezt az emberi méltóság helyreállítása mellett. Az 

egyik oldala a tehetségmentés, a másik az általános jól-lét emelése a gazdaság 

megsegítésén keresztül. 

 

◼ A fogyasztásbefolyásolás externális hatása 

Fogyasztásnak jelen esetben a piacon beszerezhető javakat értjük. Az ártámogatás és a 

voucher-rendszer ennek a fogyasztásbefolyásolásnak az eszköze. Főként az 

alacsonyabb jövedelműek támogatására használják, de bármely társadalmi csoport 

esetében alkalmazható. 

„A fogyasztásbefolyásolás gazdasági tartalma az, hogy a fogyasztó szuverén 

jólétértékelését – preferencia-rendezését - megváltoztatjuk. A közgazdaságtanban 

tartós vita, hogy általában ez lehetséges-e.”178 

A szociálpolitikában úgy jelenik meg ez a kérdés, hogy fogyaszthatnak-e élvezeti 

cikkeket azok, akik jövedelem-kiegészítésre szorulnak. Az élet fenntartásához 

szükséges cikkeket mindig előnyben kell részesíteni. Az élvezeti cikkek visszaszorítása 

ezt szolgálja. Ugyanakkor az alacsony jövedelműeket mégsem lehet elzárni ettől. A 

élvezeti cikkek túlzott fogyasztása viszomnt mégiscsak erőt von el a felemelkedéstől, 

ezért ésszerű annak korlátozása. Az externális hatás a felemelkedést jelentő jószágok 

felé való terelésben található meg. 

23.7. A TERMÉSZETBENI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA 

Az egészségügy és munkanélküliség finanszírozására két megközelítés szolgál. A makro-, és a 

mikrofinanszírozás. 

◼ Makrofinanszírozás: mindenki részt vesz mindenki más finanszírozásában jövedelme 

arányában (szolidaritás alapján). Lényege, hogy a kockázatok kezelésére hoznak létre 

alapot és azok részesednek belőle, akik éppen elszenvedik a kárt. Ez tulajdonképpen a 

biztosítás átértelmezése. A fizetés alapja, az éves kockázatos esemény bekövetkezése 

miatt kifizetendő összeg, amelyet a biztosítottak között szétosztanak. Az éves egyensúly 

kialakítható, és a kockázatok megfelelő módszertani feltárásával az évek közötti 

ingadozás is minimalizálódik. Minimális költséggel, tartalék nélkül is működőképes a 

rendszer. Ezt nevezzük a biztosítás felosztó-kirovó módjának. 

 

 

178 Weimer-Vining: i m., 117-121. o.   
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◼ A mikrofinanszírozás a költségtakarékosság és hatékonyság általános elvei szerint a 

szolgáltatók üzemgazdasági-üzletpolitikai jellemzőit veszi figyelembe. Alapja, hogy a 

kockázatos esemény kezelést indukál, és ennek költségét fizetik ki a szolgáltatónak. Az 

egészségügyi szolgáltató hajlamos a túlszámlázásra. Ezt a biztosító egyrészt 

ellenőrzéssel fékezi meg, másrészt ma már igyekszik olyan szerződéseket kötni, amelyet 

a „globális költségvetés” alapján finanszíroznak. Lényege, hogy nem az egyes kezelési 

elemek költségeit fizeti meg, hanem a betegség meggyógyítását egészében, egy 

összegben díjazza. Ennek ma már sokféle technikája ismert. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a jóléti közgazdaságtan tételeit. 

2. Mi az életpálya-finanszírozási program? 

3. Sorolja fel a magyarországi szociális ellátórendszer részeit! 

4. Mutassa be a munkapiaci szolgáltatások extern hatását! 

5. Mi a mikrofinanszírozás lényege? 
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24. HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

24.1. AZ EMBERI ERŐFORRÁS SPECIÁLIS TULAJDONSÁGAI 

Az emberi erőforrással foglakozó szakemberek számára elkerülhetetlen, hogy megismerjék az 

emberre a személyiségre jellemző tulajdonságokat, melyet az optimális és maximális 

munkavégzéshez fognak alkalmazni, figyelembe venni. Jellemző tulajdonságok között 

tudvalévő, hogy az emberi erőforrás újra termelődik, s fejleszthető. Hagyományos értelemben 

nem raktározható, de egyenletesen terhelhető. Képes a megújulásra, motiválható és 

hajlamosítható az újszerű dolgokra, folyamatokra. 

Az ember gondolkodó lény, aki képes teljesítményét befolyásolni, önálló döntéseket hozni. 

Nem tulajdona a szociális szolgáltatónak – annak ellenére, hogy akár hosszú időn keresztül 

jelen van az erőforrások listáján. 

A személyiséget ismerni kell, tudni kell az személyiségjegyek megjelenítési formáit, érzelmi, 

jellembeli tulajdonságokat.  „A személyiség nem más, mint azoknak a pszichofizikai és másfajta 

diszpozícióknak az egyénen belüli dinamikus organizációja, amely rendszerek meghatározzák 

egyedülálló alkalmazkodását a környezethez .” 

(Gordon W. Allport 1945). 

 

Hippokrates, Galenus – ókori filozófusok a személyiség típusokat az alábbiak szerint 

csoportosította: 

◼ melankolikus: búskomor, levert, lassú reakció jellemzi, tartózkodó, leginkább kívül 

kíván maradni helyzetekről, pesszimista 

◼ kolerikus: szívó, alapos, energiával teli, vezetésre alkalmas, lobbanékony, de érzelmileg 

kitartó 

◼ szangvinikus: érzelmeiben ingadozó, gyors reakcióra képes, optimista, lobbanékony, de 

gyorsan le is csillapszik, 

◼ flegmatikus: alacsony érdeklődési szint, sivár érzelmi világ, közönyös,  „minden 

mindegy” állapot jellemzi 
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24-1. ábra Viselkedési stílusok179 

 

A szociális szolgáltatásban a humánerőforrás alkalmazásánál fontos tényezőként kell 

figyelembe venni a viselkedési stílusokat és a személyiségi jegyeket. Ezen tényezők alapján 

lehetséges a megfelelő munkaerő kiválasztása, fejlesztése, alkalmazása. A megfelelő 

munkakörbe megfelelő személyiségjegyű – viselkedésű munkavállaló kiválasztása segíti és 

előre mozdítja a szervezet minőségi működését. 

24.2. TEVÉKENYSÉG, ALAPFELADAT, EREDMÉNY 

A szociális szolgáltatásokban meghatározott feladatok ellátását végzik a szakemberek, melyek 

megfelelnek a jogszabályi kereteknek, mint külső tényezőnek, amely az emberi erőforrás 

menedzsmentnél figyelembe vehető tényező. 

A szervezet hatékonyságát biztosítani kell, új célok megvalósításában, ehhez jól képzett és jól 

motivált alkalmazottakra van szükség. A feladatok között elsődleges a munkaerő jó 

kiválasztása, képesség, szakértelem szerin, ehhez alkalmazni képes a DISC-et. 

 

179 forrás: TELOS Partners 2018 
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A humán erőforrás menedzsment biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, munkaéletük 

minőségét és önmegvalósítás lehetőségét. Közvetíti a vezetés kitűzött céljait és alkalmazni 

tudja a szükséges változásokat, az egyének és tágabb környezet számára. A humán erőforrás 

gazdálkodásért felelős személy: segítség nyújt a munkavállalók részére az etikus elvek és 

magatartásminták alkalmazására, fenntartására. 

Ehhez az alábbi eszközöket veszi igénybe: 

◼ elkészíti az emberi erőforrás stratégiát 

◼ az emberi erőforrással tervez 

◼ kialakítja a munkaköröket, munkakör elemzést hajt végre 

◼ az ösztönzés rendszerénél keresi a lehetőséget a bérezésen kívüli juttatások 

biztosítására 

◼ teljesítményértékelést végez, középvezetők minősítését elkészíti 

◼ részt vesz az érdekegyeztetésekben a munkavállalók és a vezetés között 

◼ emberi-erőforrás fejlesztést, képzést, továbbképzést előirányozza 

◼ munkaügyi kapcsolatot tart a munkavállalókkal, 

◼ szükség esetén változásmenedzselést, kultúraváltás készít elő 

◼ kommunikációra hangsúlyt helyez 

◼ alkalmazza az infokommunikációs rendszereket, betartva az Alaptörvényi és 

személyiségi jogokat, adatvédelmet 

 
Mindezen tényezők figyelembe vételével a humánerőforrás menedzsment törekszik a  magas 

szociális szolgáltatás nyújtására. A szociális szolgáltatást igénybe vevők részére minőségi  

szolgáltatást nyújtásra – de ahhoz megfelelő tudással, szakértelemmel rendelkező 

szakemberekre van szükség . A humánerőforrás biztosítása a kívánatos szakértelemmel és 

gyakorlattal rendelkező, megfelelő számú szakember alkalmazása a cél. A hatékonyság 

fenntartása érdekében munkaerőköltség elemzést készít, figyelemmel kíséri a fluktuációt, 

annak esetleges okát, valamint a hiányzások miértjére keresi a választ, a megoldást. 

Olyan munkafeltételek biztosítása a cél, mellyel munkaköri elégedettséget és az önértékelés 

jelentőségét vizsgálhatja a menedzsment. Bérszintek növekedése, jogszerűség betartása, azaz 

megfelelni a törvényeknek, jogszabályoknak, egyéni munkavállalói jogoknak. 

Ahol a szervezet létszáma megkívánja, ott csoportok alakulnak ezen tevékenység ellátására, 

például humánpolitikai csoport, vagy osztály. 

24.3. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

24.3.1. Munkavállalók, képesség, motiváció 

A munkaerő-gazdálkodás tantárgykörben szó esett a munkaerő felvétel, illetve kiválasztás, 

leépítés témaköréről. Jelen fejezetben a már alkalmazásban álló munkaerő alkalmazásáról, 

belső teljesítménymérésről, célkitűzésről, annak szintjeiről van szó. 

Ez egy olyan folyamat, ahol a szociális szolgáltató menedzsmentje ismereteket kap a 

munkavállalókról, információt gyűjt a magasabb szintű igényekről, elvárásokról és mind 
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ezekről visszajelzést ad a munkavállalók részére. Ehhez alkalmazhat szakembereket, akik nem 

tagjai a szervezetnek, de integrált intézmények esetén az önálló humánpolitikai szakember 

nyújt segítséget. 

Megfogalmazzák a célokat: 

◼ elősegíteni a dolgozók képzési igényét, továbbképzési szükségességet, annak 

módszereit, formáit 

◼ költségelemzést végez, kieső munkaidő, e-learning , blendel - learning továbbképzési 

lehetőség számbavétele, 

◼ hogyan lehetséges az ösztönzés, jutalmazás alkalmazása 

◼ az emberekben rejlő belső képességek felmérése, tesztek alkalmazása 

◼ tréning program kidolgozása, lebonyolítása 

◼ felsővezetők ösztönzési programjának összeállítása 

◼ szükség szerint kiégés kutatás 

◼ teljesítménymenedzselési rendszerek betanítása, alkalmazása 

◼ visszajelzés a munkavállalók részére – időbeli ütemezéssel 

Az alapvető mérési funkciók (tesztek, kérdőívek, egyéni esetkezelés, tréning, készségfejlesztés) 

után a kapott eredmények tükrében kerül sor a személyre szabott, egyéni képességek 

figyelembevételével a megfelelő munkakörben történő munkavégzésre. 

Az egyéni tulajdonságok, személyiségjegyek figyelembevétele: 

◼ felelősségtudat, szorgalom, megbízhatóság 

◼ kezdeményezőkészség, lelkesedés, terhelhetőség 

 
Adott munkakör betöltéséhez kapcsolódó egyéni motivációk: 

◼ alkalmasnak tartja önmagát, meg van a szakmai képesítése, 

◼ előmeneteli lehetőség az egyén számára 

◼ magasabb jövedelem, szociális juttatások 

◼ önértékelés, önmegvalósítás lehetősége 

◼ szakmai karrier lehetőség 

◼ hazai és nemzetközi szociális szakmai kapcsolatépítése 

◼ külföldi szakmai út lehetősége 

◼ konferenciákon való részvétel lehetősége 

24.3.2. Pályalélektan, pályaorientáció, életpálya, karrier-

építés 

Pályalélektan fogalma: a pszichológia tudományterületének azon ága, amely az egyéni 

életpályája során, illetve a munka világában felmerülő lélektani jelenségekkel foglalkozik. 

Magába foglalja a gyakorlati tanácsadó területet és pályákkal kapcsolatos pszichológiai 

kutatások eredményét Főbb elméletei: - pályaalkalmasság, fejlődési ív, döntésközpontúság, 

pszichodinamika  és szociokulturális. 

A pályalélektani kutatások már a II. világháború után megjelentek – Csirszka János nevéhez 

köthetően. Az emberi életpályának két részét nevezete meg – pályára lépés és előkészülete, 

valamint a pályaéletet. 
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A pálya alkalmazkodás fogalmát Rókusfalvy Pál nevéhez kötik (1963.1969.1982.) amely 

szerint az alkalmazkodási folyamatnak tekinti az életszakaszokban a képzési, szakképzési 

szakaszokat. „Pályaválasztási érettségnek nevezzük a tanuló egész személyiségének olyan 

arányos fejlettségi állapotát, amely egyrészt lehetővé teszi az elhelyezkedési lehetőségeknek és a 

személyiségnek megfelelő pálya adekvát választását.” (Rókusfalvy 1969.) 

Völgyesy Pál (1976.) 

„A pályaválasztási döntést meghatározó belső feltételek szervesen kapcsolódnak a személyiség 

általános jellemzőihez” Ezen modellek alapján el kell fogadni azon tényt, hogy már a kora 

gyermekkortól – szülői minták alapján – differenciált érdeklődést mutat az ember a 

munkatevékenységre. Az érdeklődés iránya, mélysége és erőssége szoros kapcsolatban áll a 

komplex tanulási folyamattal (Életpálya fejlődés magyar modellje) Ez pályairányítást jelent, a 

személyiségfejlődés irányítására vonatkozóan, szemléletformálást a konkrét életpálya 

választást, folytatást. 

Ritoók Pálné (1978) nevéhez köthető az identitás modell, aki a pálya identifikáció fogalmát 

állítja a középpontba. A pálya élménytartalmát – egyéni élményigényt, a megfelelést tartja 

meghatározónak. 

Pályaorientáció: Az életpálya választás új keresése kapcsán szakmai támogató, segítségkérés a 

humán menedzsertől, konzultánstól. Ez vonatkozik a személyiségre, munkára, a munka és 

munkahely kapcsolatára, annak jellégére.  A pályaorientáció nem egyszeri esemény, hanem egy 

folyamat, amely későbbi döntéseket alapoz meg. 

Életpálya: nem más, mint az élettörténetek egymás utáni állapotát bemutató pozíció. Az egyén 

dönt a szubjektív életpálya kapcsán újra és újra a különböző pályalehetőségek között. 

A sikeres életpályának két fontos összetevője van: 

◼ eredményesség, alkalmasság, 

◼ harmónia, elégedettség 

 
A helyes pályaérdeklődés kritériumai: 

◼ realitás 

◼ életszerűség 

◼ előre tekintés 

◼ jól szelektál 

◼ jól strukturált 

(id. Klein-Klein 2006.) 

Karrierépítés: - olyan tevékenység, melyek eredményeként a személy a lehetőségeinek 

ambícióinak megfelelően tervszerűen, tudatosan alakítja sorsát. az ember stratégiát készít, 

célokat tűz ki a megvalósítás módszerét megválasztja. ez akár az élethosszig tartó 

tevékenységnek, tanulásnak is tekinthető. Akkor sikeres ha reálisak a célok, megfelelő 

önismerettel rendelkezik az egyéni  - jó stratégiát alkalmaz, képes a kontrollra is. 
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24.3.3. Személyzetfejlesztés, problémamegoldás 

A cél, hogy a humánmenedzsment ismerje a személyzetfejlesztés lehetséges módját, tudja 

azokat alkalmazni. Elsőslegesnek tekinthető a munkavállalói oldalon a Problémaelemzés, 

melyek lehetnek családi probléma, testi és érzelmi problémák, valamint a társadalmi hatások, 

melyek a munkájával kapcsolatosak. 

Másodlagos s kommunikációs készségek fejlesztése, kulturális különbözőségekre való 

odafigyelés, a szociális szolgáltatásokban a csoport és team-munka készségei, empatikus 

készség és a hitelesség. 

Jelen részben a problémamegoldás folyamatát emeljük ki, mivel a munkavállaló képes kell, 

hogy legyen a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. 

A Lénárd féle (1984) problémamegoldó modell fázisai. 

◼ ténymegállapítás 

◼ probléma módosítása 

◼ megoldási javaslat 

◼ kritika 

◼ mellékes mozzanatok 

◼ érzelmi elemek 

◼ feladás, újrakezdés, megoldás 

24.3.4. Konfliktuskezelés 

Kiemelt szerepet kap a szociális szolgáltatásban munkát vállalók érdekérvényesítő stratégiája, 

konfliktus megoldási stratégiái. Kettős szerepben lehet a munkavállaló – hiszen a 

munkavállalók közötti konfliktusról beszélhetünk, ugyanakkor az ellátást igénybe vevők 

közötti konfliktus megoldások is a szakemberekre várnak nem egy esetben. Erre a folyamatra 

célszerű felkészíteni a munkavállalókat. 

A modern HR-s tevékenység – kutatásokra alapozva – kimondja, hogy a konfliktusmegoldás 

során egyéni vagy közösségi érdeket helyezik előtérbe, vagy a kettőt kombinálva alkalmazza. 

Ralp H. Kilmann (2010.) kidolgozott egy kombinált konfliktuskezelési stratégiát, melynek 

alkalmazása eredményesnek bizonyult. Itt jelen van az önérvényesítés és az együttműködés, 

amely az alábbi: 

◼ Elkerülő: alacsony önérvényesítés, alacsony együttműködés jellemzi(nincs nyereség 

helyzetben 

◼ Versengő/önérvényesítő: magasa az önérvényesítés, alacsony az együttműködés 

(magas az egyéni nyereségre törekvés) 

◼ Alkalmazkodó/önalávető: alacsony az önérvényesítés, magas az együttműködési 

hajlam (nyeresége a közreműködőknek van) 

◼ Kompromisszumkereső: önérvényesítés, együttműködés jellemzi (elfogadható az közös 

nyereségre törekvés) 

◼ Problémamegoldó: magas az önérvényesítés, magas az együttműködési készség (a 

közös nyereséget maximálja) 
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24-2. ábra: Kombinált konfliktuskezelési stratégia180 

24.4. MUNKAKÖRÖK 

24.4.1. Követelmény, ösztönzés 

A Humán Erőforrás Gazdálkodás tantárgykörben megismerte a hallgató a munkakörök 

fogalomrendszerét, annak emberi erőforrás tervezési stratégiáit. Jelen tanulási egységben a 

munkavállalók részére a követelmények megfogalmazásával kívánunk foglalkozni. A 

munkakörelemzés nyújt megfelelő információt, adott munkakör lényegéről, a munkakör 

betöltőjével szemben támasztott igényekről. 

Az információgyűjtés speciális munkakörök esetében jelentősebb, ahol a megfigyelés, 

mintavétel, munkanapfelvétel, kérdőív, elbeszélgetés segíti ezen folyamatot. Következik a 

munkakörelemzés, majd a döntés. 

Adott munkakör betöltéséhez ennek alapján figyelembe vehető specifikációk: 

◼ szakmai ismeret, tudás, 

◼ gyakorlati tapasztalat, gyakorlati idő 

◼ végzettség, képesítés 

◼ speciális végzettség 

 

180 forrás:Thomas-Kilmann alapján https://.www.san-diego-divorce-attorney.net 
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◼ fiziológiai és pszichikai feltételek (készség, képesség, problémamegoldó képesség, vita 

készség, stressztűrő képesség) 

A Munkaköri leírás rendelkezik a munkaköri feladatok konkrét és általános feladatairól, 

felelősségvállalás, munkaidő, munkarend és munkavégzés helye, ideje és a bérezésről. 

Az ösztönzési rendszer célja, hogy a megfelelő szakembert biztosítsa, adott munkakörre és azt 

képes legyen meg is tartani, motiválni. (ehhez ösztönzési stratégiát készít a munkaadó) 

A munkavállaló ösztönzésére alkalmazott módszerek: 

◼ szaktudás, képesség fejlesztés 

◼ munkaidő kihasználás, ledolgozás 

◼ rugalmas munkaidő alkalmazása 

◼ előléptetésre való lehetőség, törekvés 

Az ösztönzésre alkalmas formák: pénzbeli ösztönzés, nem pénzbeli ösztönzés, külső-belső 

motivációk (jutalom, céljutalom, prémium, cafetéria rendszer, szakmai konferencia, szakmai 

út, kutatási, publikációs lehetőség stb.) 

Az ösztönzésnél a követelmény: a bér legyen összhangban a végezett munkával, legyen 

méltányos a szervezetben más munkakörökhöz viszonyítottan. 

A juttatások célja: 

◼ növelni a munkavállalói elkötelezettséget 

◼ biztosítani a személyes szükségletek kielégítését 

◼ a szervezet kimutatja, hogy felelősséget érez a munkavállalói iránt 

◼ adószempontok kedvező javadalmazások alkalmazása 

◼ a munkavállaló megtartása 

24.4.2. Külső – belső környezet 

A szociális szolgáltatásokban a környezet alatt értjük a szolgáltatásokat, személyek változó 

összességét, melyre a külső környezet és belső tartalom adja meg a választ. Hatással vannak 

egymásra a szereplők, a szolgáltatást igénybe vevők. A belső környezetként értékelhető 

minden olyan tényező, amely befolyással van a szociális szolgáltató működésére, tervezési, 

szervezési, vezetési és ellenőrzési folyamatokra, illetve a folyamatok is hatással vannak rájuk. 

Mikrokörnyezetként a szervezet azon elemei, mellyel a szolgáltatás közvetlen kapcsolatban, 

azaz befolyásolni képes az elemeinek alakulását, változását közvetlenül tudja befolyásolni. 

Makro környezetként tekinthető mindazon tevékenység, amely közvetett befolyással van a 

szolgáltatók működésére, a gazdálkodás kereteit szolgálhatják. 

A belső környezetet alakító tényezők: a szolgáltató belső szervezeti felépítése, struktúrája, alá-

fölérendeltségi viszonyok és azok jellemzői. Ide sorolható a működéshez szükséges gépek, 

berendezések, anyagok, informatikai rendszerek környezete. A humánszolgáltatás 

rendszerében a belső környezeti elem a vezetés, irányítás, munkavégzési stílus – mivel ezek a 

munkavállalók egymáshoz való viszonyának meghatározásában jelentős szerepet töltenek be. 

(munkaerő, képesség, készség, demográfiai jellemzők, szakértelem, szolgáltatói kompetencia – 

piaci magatartás) 

Külső környezet: 
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Mikrokörnyezet: a szociális szolgáltató szűkebb környezete, mellyel a szociális szolgáltató 

folyamatos, ma már üzletszerű működés során kapcsolatban áll a környezettel. Elemei. a 

szolgáltatást igénybevevők, hozzátartozók,törvényes képviselők,  versenytársak (a szociális 

szolgáltatások piaci szereplői – állam, önkormányzat, egyházak, civil szolgáltatók) és a 

közvélemény. 

Makro környezet: a szociális szolgáltatás tágabb környezete, mellyel a szociális szolgáltató 

indirekt kapcsolatban áll. Eleme: a demográfiai tényezők, idősödő társadalom (egészségi 

állapot- demenciával élők, akadállyal élők) gazdasági környezet, változó igények, trendek, 

természeti környezet, politikai-jogi környezet (érdekképviseleti szervek) és a társadalmi 

környezet. 

 

24.4.3. Teljesítményértékelés, elégedettség 

Ez egy olyan fontos feladat, amely befolyásolni képes a munkaerő teljesítményét, munkához 

való viszonyát, a szociális szolgáltatáshoz történő elhívatottságát. 

A teljesítményértékelés alapja a célok kitűzése, melyek lehetnek rövid távúak, középtávúak és 

hosszú távúak – készülhetnek az egyén számára, munkacsoport számára, nagyobb részleg vagy 

telephely részére, valamint a teljes szociális szolgáltató részére. 

A célok: 

◼ munkakör meghatározása, munkakörelemzés, munkakör jellemzőinek ismerete 

◼ alkalmazottak jellemzői, kapcsolatai, egyéni képességek megismerése 

◼ munkacsoportok jellemzői, 

◼ vezetési stílusok, és gyakorlati alkalmazás minősége 

◼ megismerni a képzési igényeket, továbbképzési igényeket, 

◼ adatok megismerése a munkakörökhöz, demográfiai mutatók 

◼ információ a karriertervezéshez, előléptetésekhez, az utódlási tervekhez 

◼ alapja lehet a bér és jövedelme és egyéb juttatások megállapításához 

◼ visszacsatolás a munkavállalók részére, munka minőségéről véleménynyilvánítás, 

amely motivációs erőként hat a teljesítményre 

◼ közvetíti a személyzeti, humánpolitikai irányelveket a munkavállalók felé 

◼ a szociális szolgáltató milyen munkát vár el az egyéntől, csoporttól 

A teljesítményértékelés módszerei: egyéni beszélgetés,(kvalitatív, azaz kötetlen formájú 

jelentés, esszé) kérdőíves felmérés, tesztek kitöltése, konkrét feladat 

meghatározás,(kvantitatív) célkitűzés, és azok ellenőrzése, ösztönzés,, juttatás és elismerés. 

Értékelhető: az egyéni tulajdonságok, hogyan hajtja végre a munkát a munkavállaló 

- milyen a felelősségtudata,- szorgalma, - milyen megbízható, - milyen a kezdeményező 

készsége,- hogyan bánik az ellátást igénybe vevőkkel,- milyen a szakmai kifejezőkészsége, 

mennyire terhelhető, s milyen a feladat iránti elkötelezettsége 

 

Az értékelő interjú lehet: 

◼ közlő és meggyőző, 
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◼ közlő és megfigyelő, 

◼ problémamegoldó 

24.5. BELSŐ KÖRNYEZETI HATÁS 

24.5.1. Jellemző folyamatok - vezetés 

A humán erőforrás menedzsment figyelembe veszi a vezető/k tevékenységét, hatását a 

szervezetre, a munkavállalókra. A cél: megismerni a vezetési stílusokat, vezető és „vezetettek” 

interakcióját, a tekintély megjelenését, fajtáit. 

  



354 | 24. HumánErőforrás menedzsment   

 

 

Lewin alapján a vezetői stílusok a z alábbiak: 

◼ laissezfaire (ráhagyó) – alacsony teljesítmény, alacsony elégedettség, gyengébb 

ragaszkodás a vezetőhöz, csoporthoz, hiányzó motiváció 

◼ autokratikus – (mennyiségi) eredményes, vezető nélkül kevésbé dolgoznak, nagyobb a 

feszültség, magasabb az agresszió, vagy elfojtás, kialakul a függőség, nagyon alacsony az 

önállóság 

◼ demokratikus (kreatív, minőségi) eredményes a vezetés, nagyobb a munkavállalói 

érdeklődés és motiváció, csoporton belüli jó kapcsolatok kialakulása, magasabb a segítő 

megnyilvánulás, erős a csoporttulajdon védelme 

 

Minden munkaszervezetben a szervezeti struktúra bemutatja, hogyan épül fel a vezetés, 

milyen szinteken jelennek meg úgynevezett középvezetők, tagintézmény-vezetők, magasabb 

vezetők. A szociális szolgáltatások tekintetében speciális munkaterületen találhatunk 

vezetőket, úgymint: szociális szakmai vezetők, ápolásszakmai vezetők, mentálhigiénés 

csoportvezetők, szociális csoportvezetők, gazdasági vezetők, műszaki vezetők, humánpolitikai 

vezetők, élelmezésvezetők. 

A munkafolyamatokat tekintve jól láthatónak kell lenni az egymásra épülésnek, az 

elkülönülésnek, szakmai kompetencia határoknak, mellyel a munkavállalók tisztában kell, 

hogy legyenek. 

 

24.5.2. Szervezeten belüli szabályozás, stratégia 

„A szervezet két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységeinek vagy erőinek 

rendszere” (Chester Bamard) A szervezet legtöbbször egy közös cél elérésére, vagy valamilyen 

közös feladat elvégzésére jön létre. a szervezetben résztvevők együtt működnek egymással, 

koncepciójuk eredményeként jön létre a kívánatos működés. A szervezet léte azon múlik, hogy 

a tagok, a munkavállalók hogyan járulnak hozzá a működéshez. 

A szervezeten belül szabályozásra van szükség a működéshez, szükséges a szervezeti struktúra 

meghatározása, rövid és hosszú távú célrendszer megalkotása. Szükséges a hatáskör, a 

felelősségi viszony,valamint ezek összehangolása. mindezek hiánya rontja a hatékonyságot, 

emberi kapcsolatokat, torzíthatja az emberi magatartásformákat is. 

A szervezet felépítése: 

◼ elvek, előírások, útmutatások összessége 

◼ munkamegosztás, hatalmi viszonyok kijelölése 

◼ feladatmegosztás és koordináció 

A szervezeten belüli szabályozás jelen esetben nem más, mint az emberi tevékenység 

megszervezése a szociális szolgáltatás biztosítása a szolgáltatásokat igénybe vevők részére. 

Hatáskör megosztása: 

◼ belső szabályzatok megalkotása, alkalmazása (működést segítő szabályzatok, törvények 

szervezeten belüli alkalmazása, belső szabályzatok alapján) 
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◼ egyéni és csoportos kompetenciák megnevezése, szervezeten belüli stratégiai egység 

kialakítása 

◼ projektek, teamek, ad hoc és állandó bizottságok, mint összekötő egységek 

◼ utasítás, döntési jog biztosítása 

◼ ellenőrzési jogkör 

Az emberi erőforrás stratégia kialakításának főbb területei: 

Személyzetbiztosítás: 

◼ kulcsszemélyek felkutatása, megtartása, 

◼ hiányzó szakember keresése, biztosítása, 

◼ szükség szerinti munkaerő átcsoportosítás 

Minőség elérés, javítás 

minőségi rendszer bevezetése, összehangolása az emberi erőforrás menedzsmenttel 

Személyzetfejlesztés: 

◼ továbbképzési, tréning színvonalának növelése, 

◼ kompetencia és teljesítményfejlesztés, 

◼ kommunikáció javítása 

◼ csoportépítés 

◼ jövedelem és teljesítmény összehangolása 

◼ bérköltségek ellenőrzése 

Ösztönzés, teljesítmény: 

◼ teljesítménymérés, teljesítményprogram bevezetése 

◼ juttatások átgondolás, juttatási költségek – munkavállalói igények – Családbarát 

munkahelyi program, Egészségbarát munkahelyi program alkalmazása 

◼ nyugdíjazási tervek kialakítása 

◼ egészségügyi ráfordítások kialakítása,/átalakítása 

24.5.3. Alkalmazotti kapcsolatok, kommunikáció 

A kommunikáció egy olyan folyamat, ahol két vagy több személy, csoport, szervezet 

gondolatok, információk közös értelmezésére törekszik. 

A szociális szolgáltatásokban az értő kommunikációnak van létjogosultsága, hiszen a 

munkavállalók a szervezeten belül kapcsolatban állnak egymással, munkaköri csoportokkal, 

vezetőkkel – ugyanakkor munkavégzésük során a szociális szolgáltatást igénye vevőkkel is 

kommunikációs kapcsolatban állnak. 

A kommunikáció funkciója: 

◼ információ átadás, közlés – ez annál sikeresebb, minél pontosabb megfogalmazáson 

alapul 

◼ érzelmi kifejezések eszköze is lehet – elfogadás, feszültség levezetése 

◼ motiváció: minden formája a megfelelő kommunikáción keresztül valósul meg 

◼ a kommunikációs kapcsolatok irányának megválasztása: lefelé irányuló és általában 

utasítást, magyarázatot, visszacsatolást jelent, míg a felfelé irányuló kommunikáció: a 
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munkavállalóktól érkező javaslat, információ a teljesítményről, vagy segítségkérés, 

megoldási javaslat 

◼ ellenőrzés: az ellenőrzés egyik eszköze 

Akadályok a kommunikációban: 

◼ nem egy nyelven történik a kommunikálás, egymás melletti elbeszélés 

◼ a szervezet mértéből adódó nehézségek 

◼ véletlen vagy szándékos tévesztés a kommunikációban 

◼ érzékelési pontatlanság 

◼ értelmezéstorzítás, elferdítés – akaratlagos, véletlen 

◼ a kellemetlen tartalom miatt a közlés elutasítása, elhallgatása (önvédelem) 

◼ a visszacsatolás elmarad 

A kommunikációs gátak, nehézségek kijavításának lehetséges módjai: 

megfelelő nyelv és jelrendszer alkalmazása, a mindenkori visszacsatolása lehetőségének 

biztosítása, a közlések több formában való megjelenítése, bizalmi légkör kialakítás a 

csoportban, a szervezetben, megfelelően működő kommunikációs csatornák alkalmazása a 

szervezetben és szervezeten kívül. (szóbeli, írásbeli közlések, infokommunikációs eszközök 

alkalmazása, médiák) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A tantárgykör elsajátítása után alkalmassá válhat a hallgató adott szociális szolgáltatóban a 

humán erőforrás menedzsment szemléletű szervezeti kultúra – szervezet működtetésére. A 

szociális területen speciális ismereteket szerez a foglalkoztatáspolitikában, elsődlegesen a 

személyiségre, annak változóira, igényére építve. S szervezet külső-belső kapcsolatrendszerét, 

kommunikációját és problémamegoldását ismerhetik meg – melyet alkalmazva eljuthatnak egy 

jól működő, minőségi szolgáltatást nyújtó szervezethez. 

A segédanyag felépítésében a munkaszervezet felépítése, stratégiája, szociológiai, 

pszichológiai, vezetéstudományi ismeretek egymásra épülése, kiegészítése jelenik meg, 

melyhez a szakirodalom nyújt kiegészítést. 

A segédanyag ismeretei egy olyan munkaszervezetről ad információt, ahol a munkavállaló jól 

érzi magát és részesévé válik a jól működő szervezetnek, van pályaorientációs lehetősége, s 

megfelelő teljesítménnyel, elismeréssel, megfelelő kommunikációval elérheti maga a 

munkavállaló és maga a szociális szervezet is a célját. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen személyiségtípusokat ismer és melyek azok jellemzői? 

2. Nevezze meg azokat a feladatokat, amely a humán erőforrás alkalmazását segíti! 

3. A foglalkoztatásban milyen hatékony motivációs elemeket ismer, amely segíti a 

munkavállalót? 



  24.5. Belső környezeti hatás | 357 

 

 

4. Melyek a munkakör betöltésénél jelentkező specifikumok, elvárások? 

5. Ismertesse a vezetési stílusokat, azok jellemzőit! 
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25. ÁLLAMHÁZTARTÁS RENDSZERE 

FINANSZÍROZÁS A SZOCIÁLIS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI-, 

GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN 

KOVÁCS EDINA 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

25.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RENDSZERE 

Az államháztartáson az állam gazdálkodási rendszerének egészét értjük. Az állam olyan 

feladatokat lát el a köz érdekében, amelyeket a gazdaság többi szereplői nem tudnának 

megoldani. Ezeket a feladatokat közfeladatoknak nevezzük. Ezek közé tartozik pl. az 

egészségmegőrzés, közoktatás, szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, 

közművelődés, kutatás, sport, stb. 

Az államháztartás a közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő 

rendszere. (24) 

Az államháztartás 2010. január 1-je óta, két alrendszert foglal magában181 

I. KÖZPONTI ALRENDSZER 

a) az állam, 

b) a központi költségvetési szerv, 

c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, (pl: MTA 

közfeladat ellátására) 

d) a tv. hatálya alá tartozó köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv. 

(pl.: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont, Nyelvtudományi Kutatóközpont) 

 

 

181 Az államháztartási törvény 2010. január 1-je előtt négy államháztartási alrendszert sorolt fel: a)központi 

költségvetés; b)társadalombiztosítási költségvetés; c)elkülönített pénzügyi alapok mérlege; d)helyi önkormányzatok 

gazdálkodása (mérlege). 2010. január 1-je óta a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalombiztosítási alapok és 

az elkülönített állami pénzalapok a központi alrendszer részét képezik. 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6zponti_k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6zponti_k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1s_p%C3%A9nz%C3%BCgyi_alapjai_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elk%C3%BCl%C3%B6n%C3%ADtett_%C3%A1llami_p%C3%A9nzalapok_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Helyi_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok_gazd%C3%A1lkod%C3%A1sa_(m%C3%A9rlege)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Helyi_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok_gazd%C3%A1lkod%C3%A1sa_(m%C3%A9rlege)
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II. ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZER 

a) helyi önkormányzat, 

b) helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok 

c) társulások, 

d) térségi fejlesztési tanács, 

e) a fenti pontokban foglaltak által irányított helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi 

önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv. (2011. évi 

CXCV. törvény az államháztartásról ) 

25.2. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

25.2.1. A közbevételek rendszere 

Az államháztartás valamennyi költségvetési bevétele közbevételnek minősül, függetlenül az 

adott pénzeszköz eredetétől (azaz, hogy mely természetes vagy jogi személy fizeti be) és 

jogcímétől. 

A közbevételeket alapvetően a közbevétel alapjául szolgáló jogviszony jellege szerint 

csoportosíthatjuk: 

◼ Közhatalmi (az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli fizetési kötelezettségek) 

bevételek 

a) adójellegű bevételek, 

b) díjjellegű bevételek, 

c) szankciójellegű bevételek 

◼ Magánjogi bevételek - az állam tulajdonosi pozíciójából erednek (privatizációból, 

koncessziós szerződésekből származó bevételek; az állami/ önkormányzati tulajdonú 

tőke után befolyó bevételek, pl. kamat, osztalék, bérleti díj; a költségvetési szervek 

tevékenységéből származó egyes bevételek, pl. vállalkozási tevékenységek bevételei) 

25.2.2. Az államháztartási kiadások 

Az államháztartás magában foglalja azokat a közfeladatokat, amelyeket az állam a közhatalom 

birtokosaként, helyzetéből, kötelezettségeiből adódóan, a köz érdekében, közfunkcióként lát 

el. 

Az államháztartás kiadásai alapvetően négy funkciócsoport ellátásához kapcsolódnak: 

◼ AZ ÁLLAM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TRADICIONÁLIS FUNKCIÓ , 

a) Jogalkotás feladatai (a társadalmi élet jogi kereteinek biztosítása, parlamenti 

jogalkotás, kormányszintű jogalkotás, helyi jogalkotás), 

b) a jogalkalmazás feladatai (a bíróságok, illetőleg a közigazgatási szervek által 

végzett jogalkalmazás), 
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c) az állami szuverenitás biztosítása (honvédelem, államhatár védelme, határőrizeti 

rendszer működtetése stb.), 

d) a belső rend védelme és a közbiztonság fenntartása (nemzetbiztonsági feladatok 

ellátása, bűnözés elleni tevékenység, rendészeti tevékenységek stb.). 

◼ JÓLÉTI FUNKCIÓ 

a) az állami-önkormányzati szociális ellátó rendszer működtetése (szociális 

otthonok, pénzbeli segélyezési formák, természetbeni juttatások, hajléktalanokról 

való gondoskodás stb.), 

b) az állami-önkormányzati egészségügyi ellátó rendszer működtetése (egészségügyi 

alapellátás, járó-, illetve fekvőbeteg szakellátás, speciális egészségügyi 

szolgáltatások, stb.), 

c) az állami nyugdíjrendszer és egészségbiztosítási rendszer fenntartása (közös 

kockázatvállaláson és a szolidaritás elvén nyugvó kötelező társadalombiztosítás 

működtetésével), 

d) az állami-önkormányzati oktatási rendszer működtetése (óvodai ellátás, alapfokú 

és középfokú közoktatás, felsőoktatás stb.), 

e) az állami gyermek- és ifjúságvédelem intézményrendszerének fenntartása 

(nevelési segélyek, gyámhatósági eszközök, ifjúságpolitika stb.), 

f) a munkanélküliség kezelése (segélyezés, passzív és aktív foglalkoztatáspolitika 

stb.). 

◼ GAZDASÁGPOLITIKAI FUNKCIÓ 

Az állam a legnagyobb jövedelemtulajdonos, alkalmas és képes a gazdaság egészének 

befolyásolására. Vagyoni értékű jognak tekinthetők a pénzben kifejezhető értékkel bíró 

jogok, így - a földhasználati jog, a haszonélvezeti jog. 

a) Allokációs funkció: az erőforrások megszerzésével és felhasználásával biztosítja a 

közösségi fogyasztást. 

b) Elosztási funkció: korrigálni igyekszik a piaci viszonyok hatásaiból származó 

túlzott mértékű jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat. 

c) Stabilizációs funkció: elsődleges célja a gazdasági növekedés feltételeinek 

biztosítása. 

◼ államadósság kezeléséhez kapcsolódó funkció 

Tőketörlesztés, kamatfizetés, a kettő együtt adósságszolgálat 

(25) 

áld 

25.3. A SZOCIÁLIS, A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra heterogén fenntartói struktúra és 

feladatszerkezet jellemző. A szolgáltatások finanszírozását is ennek megfelelően nagy 

változatosság jellemzi. 
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1) Fenntartói struktúra változása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) lényegesen átalakította a feladatmegosztást a különböző kormányzati szintek között, 

továbbá bevezette a korábbi két évtized forrásszabályozási rendszerét felváltó 

feladatfinanszírozási rendszert. 

A feladatrendszerben alapvető változás, hogy a közigazgatási egységek között a törvény 

differenciált feladat- és hatáskört határoz meg. A települési önkormányzatok kötelesek ellátni 

mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, melyek a helyi lakosság alapvető 

létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit 

biztosítják. A járásszékhely, megyeszékhely városok olyan feladatokat látnak el, melyek saját 

területükön és vonzáskörzetükben gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai előírásoknak 

megfelelően képesek biztosítani. E feladatok meghatározásánál az adóerőképességet, mint a 

gazdasági teljesítőképesség egyik mutatóját, a lakosságszámot, a közigazgatási terület 

nagyságát és a feladat jellegét. (26)182 

Az önkormányzatoknak továbbra is megmaradt a lehetősége arra, hogy szabadon vállaljon fel 

közfeladatokat, de ez "nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati 

feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított 

külön források terhére lehetséges." (27) 

2) Területi és települések közötti kiegyenlítési technikák 

A területi és települési ellátási különbségeket mind a forrásszabályozási, mind a 

feladatfinanszírozási rendszer igyekezett kezelni. Mindkét forma esetén érvényesülnek 

bizonyos kiegyenlítési technikák, ugyanakkor azok formája és hatásmechanizmusa eltérő. 

Az 1990 - 2010 közötti időszakra jellemző forrásszabályozási rendszerben a személyi 

jövedelemadó és a gépjárműadó keletkezési helyére való visszajuttatása, az adó megosztása 

meghatározó elemként szolgálta ezt a célt. Kiegyenlítő funkcióval bírt maga a normatív 

támogatási rendszer, a cél- és címzett támogatások, valamint a kisegítő támogatások. A 

különbségek ennek ellenére megmaradtak. 

A 2010 után kialakult feladatfinanszírozási rendszer egy másik szemléletmódot követ, a 

területi különbségeket a feladatok, szolgáltatások centralizálásával tervezi elérni, arra 

hivatkozva, hogy az állam egységesen ugyanolyan költséggel, ugyanolyan színvonalon tud 

bizonyos szolgáltatásokat nyújtani az ország egész területén. A másik alkalmazott eszköz a 

beszámítás, vagyis egyes támogatásokat a települések adóerő-képességéhez köt. A normatív 

kötött felhasználású támogatások esetében a támogatás minimin összegének 

meghatározására, illetve a településkategóriák alapján történő differenciálásra is van példa. 

(26) 

 

182 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területéről példaként hozható erre települési szinten a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ differenciált ellátási területe és 

szolgáltatástartalma.  
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A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási rendszer sem tudott megfelelően válaszolni 

szükségletek regionális és területi eltéréseire. Alapvető problémaként jelentkezett, hogy a 

szolgáltatások döntő részénél a szolgáltatások biztosításának kötelezettsége a települési 

lakosságszámhoz és nem az adott szolgáltatásra mutatkozó tényleges helyi szükségletekhez 

kapcsolódik. Ráadásul a jogszabályok csak a szolgáltatások indítási feltételeit határozták meg 

(elsősorban személyzet és infrastruktúra vonatkozásában), a szolgáltatási kapacitások és 

tartalmak szükségletekhez való igazítása nem történik meg. A finanszírozási feltételek sem 

ösztönöznek a szükségletek figyelembe vételére, plusz erőforrások bevonására. (28) Az állam 

szabályozó és felügyelő szerepének megerősítése, az állam által finanszírozott szolgáltatások 

kapacitásainak tervezhetősége céljából, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások területén 2007. január 1-jén bevezetésre került az ITKR (irányított területi 

kiegyenlítési rendszer), amely szerint a nem állami fenntartásban működő szolgáltatások 

esetében a működési engedély megléte önmagában nem jelent finanszírozásra való 

jogosultságot. Az újonnan létrehozni kívánt nem állami fenntartású szolgáltatások, férőhelyek 

esetén szakértő bizottság döntött a finanszírozási rendszerbe történő befogadásról, az új 

szolgáltatások, férőhelyek szükségességéről. (29) 

A 260/2007. (X. 4.) Kormányrendelet az előző szabályozáshoz képest pontosította azon 

szolgáltatások körét, amelyekre nem kell befogadást kérni. Ilyenek lettek az étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, lakóotthoni ellátás, családi napközi, 

otthont nyújtó és utógondozói ellátás, valamint olyan szolgáltatás, illetve férőhely, amelynek 

kialakítására a fenntartó állami vagy európai uniós támogatásban részesült. 

A kapacitásszabályozásnak a nem állami fentartók mellett az önkormányzati és egyházi 

fenntartókra való kiterjesztése először a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 

2007. évi CLXIX. törvényben jelenik meg, ahol az új belépők a  jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és az utcai szociális munka 

vonatkozásában a fajlagos támogatás 50%-ára voltak jogosultak. 

A jelenlegi befogadási rendszer alapjai 2012. 01. 01-től dichotom szabályozással bekerültek a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szoc.tv.) 58/A. §-ba183, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 145.§-ba. 

 

183 Szt. 58/A. § 

„(2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében 

a) az új szociális szolgáltató, intézmény, 

b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, 

c) nappali és - a külső férőhelyek kivételével - szakosított ellátásnál az új férőhelyek 

után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való 

jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály 

szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak 

az minősül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális 

szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.” 
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Bevezetésre került a házi segítségnyújtás esetében 2014. december 31-ig egy speciális 

kapacitászár – "A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója - ide nem értve az egyházi 

fenntartót - esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti 

létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő 

befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési 

önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát" /Szoc.tv. 58. § 2(b)/. 

2013. december  6-ai hatállyal pontosításra kerültek a fejlesztési források (fejlesztési 

támogatás helyett költségvetési támogatás és az uniós források nevesítése), és a kapacitás  

átcsoportosításra, átadásra vonatkozó szabályok.184 

2015. január 1-től bekerült a Szoc.tv. 58/A. § (2f) pontjába a méltányosságból történő 

befogadás lehetősége, különösen a megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a 

területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek 

ellátásának biztosítása érdekében. Mindez a költségvetési források, a területi lefedettség, a 

szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével történik. 
185 

2016. január 01-vel hatályba lépő módosítás megteremtette a kapacitásvisszavonás 

intézményét, miszerint alapszolgáltatások esetében a már befogadott kapacitások 

visszavonhatóak kihasználatlan kapacitásokra és a szolgáltatók jogellenes működésére 

tekintettel.186 

Megszűntetésre került a fenntartók közötti ellátotti létszám és férőhelyszám átadás lehetősége, 

valamint a fenntartóváltás is befogadás kötelessé válik. 

A Szoc.tv. 138. §-ának módosításával 2016. december 22-én került bevezetésre a házi 

segítségnyújtás esetében egy újabb „belső kapacitássapka". A nem önkormányzati fenntartású 

szolgáltatóknál a 2016. február 1-jén az igénybevevői nyilvántartásban szereplő, személyi 

gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak száma minősült a törvény erejénél fogva 

befogadottnak. A személyi gondozásra történő további befogadás a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett kapacitás szerint történik, amelynek 

mértéke nem haladhatja meg országosan és mindösszesen a 35 000 fős ellátotti számot.187 

A jelenleg is hatályos rendelkezés szerint a központi költségvetésről szóló törvényben 

biztosított támogatásra való jogosultság feltétele az új férőhelyeknek a szociális szolgáltatások 

területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő 

befogadása. A Szoc. tv. 2017. július 12-ei hatállyal történő módosításától nem kell befogadást 

kérnie 

a) az állami és önkormányzati fenntartók feladatellátása esetén, 

b) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén, 

c) utcai szociális munka esetén, 

 

184 Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CCIII. törvény 12. § 

185 2014. évi CI. tv. 3.§ (2) bekezdés 

186 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2015. évi CCXXIII. törvény 2.§ (2) bekezdés  

187 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 2016. évi CLXVI. törvény 21.§ 
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d) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén, valamint 

e) támogatott lakhatás esetén, 

f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti 

fejezetből finanszírozott szociális szolgáltató, intézmény (székhely, telephely) és az 

általa nyújtott szociális szolgáltatás, valamint az ehhez tartozó ellátotti létszám, 

férőhelyszám vagy feladatmutató esetén, valamint 

g) a családok átmeneti otthona keretében létrehozott külső férőhelyek esetében188 

25-1. táblázat: Befogadott kapacitások száma (fh) és megoszlása (%) a fenntartók típusa szerint 2017. év 

Engedélyezett befogadott 

kapacitás (fh, %) 

Összesen 

(fh) 

Állami 

(%) 

Önkormány-

zati (%) 

Egyházi 

(%) 

Nem állami 

(%) 

Gyermekjóléti alapellátás 59 795 0,07% 70,86% 5,51% 23,56% 

Gyermekvédelmi szakellátás 39 463 68,94% 0,00% 28,55% 2,51% 

Szociális alapszolgáltatás 323 065 0,81% 66,48% 21,09% 11,61% 

Szakosított szociális ellátás 97 468 35,06% 27,65% 17,11% 20,17% 

Összesen 519 791 12,32% 54,66% 19,12% 13,90% 

Forrás: EMMI 

2017. évben az engedélyezett, ezen belül a központi költségvetési támogatásra is jogosult 

férőhelyek száma közel 520 ezer volt. A férőhelyek 62%-ban (323 065) a szociális 

alapszolgáltatásokat fedik le. Az összes férőhely több mint 50%-át az önkormányzati 

fenntartású szolgáltatók, intézmények teszik ki, melyeken legnagyobb gyakorisággal 

gyermekjóléti alapellátást és szociális alapszolgáltatásokat nyújtanak. Egyházi fenntartásban a 

férőhelyek közel 20%-a működik, közöttük is a gyermekvédelmi szakellátást nyújtók 

dominánciája érvényesül. Az állami fenntartású intézmények legnagyobb arányban a 

gyermekvédelmi szakellátásban és a szakosított szociális ellátásokban jelennek meg. 

3) Állami és önkormányzati fenntartók finanszírozása 

A helyi önkormányzatok finanszírozása tekintetében, a Mötv-ben foglaltak szerint a korábbi 

forrásszabályozási rendszert feladatalapú finanszírozási rendszer váltotta fel. Míg az előbbi az 

adóbevétek megosztása és a normatív, általános célú, azaz felhasználási kötöttség nélküli 

állami támogatásokra épült, addig az új rendszer az egyes feladatokhoz megállapított, kötött 

felhasználású normatív állami támogatásokra. (26) 

A helyi költségvetést jelentősen befolyásolja, hogy az alapfokú oktatás, egyes egészségügyi és 

a személyhez fűződő szociális ellátások központi kormányzati feladatellátásba kerültek. Az 

alapfokú oktatás és a fekvőbeteg ellátás generálta korábban az egyik legnagyobb helyi 

 

188 Gyvt. 145. § (2g) A gyermekek átmeneti otthonára és a családok átmeneti otthonára a (2a)-(2f) bekezdés szabályai 

helyett az Szt. 58/A. § (2a)-(2f) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a családok átmeneti otthona keretében 

létrehozott külső férőhelyek esetében a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás befogadás 

nélkül is jár. 
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költségvetési kiadási tételt. A változások hatására egyes települések esetében nagyságrendileg 

akár felére, harmadára is visszaesett a helyi költségvetés főszáma. A feladatszerkezet és a 

finanszírozási rendszer átalakítását követően a helyi önkormányzati alrendszer kiadásai a 

GDP-hez mérten háromnegyedére csökkentek, vagyis  annak korábbi 11-12%-os mértékéről 

8,8 - 9%-ára estek vissza. 

Ezzel párhuzamosan az önkormányzat támogatási jogcímei is beszűkültek, a korábbi 7-8 

helyett, mára lényegében négy formában jelennek meg. Nagyságrendben a legnagyobb 

támogatási forma a normatív kötött felhasználású támogatás lett, a feladatfinanszírozás 

lényegében csak feladatokhoz kötött felhasználást jelent. 

25.3.1. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 

finanszírozási formái 

a) Közvetlen a központi költségvetési törvényben meghatározott jogcímeken biztosított 

támogatás 

A Költségvetési törvény 2. számú mellékletében nevesített támogatási formák 

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása 

o Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 

o A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

o Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat 

▪ Család- és gyermekjóléti központ 

▪ Szociális étkeztetés 

▪ Házi segítségnyújtás 

▪ Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

▪ Időskorúak; 

▪ Fogyatékos és demens személyek; 

▪ Pszichiátriai és szenvedélybetegek; és 

▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

▪ Családi bölcsőde 

▪ Hajléktalanok átmeneti intézményei 

▪ Támogató szolgáltatás 

▪ Közösségi alapellátások 

▪ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

o A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 

valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

Kötött felhasználású támogatás azon települési önkormányzatok számára, akik a 

jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően működtetett - időskorúak 

átmeneti és tartós bentlakásos ellátását; hajléktalan személyek tartós bentlakásos 

ellátását; gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeket; 

fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott 

támogatott lakhatást tartanak fent. 

▪ A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú 

bértámogatása 
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▪ Intézményüzemeltetési támogatás 

o Gyermekétkeztetés támogatása 

▪ Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás és üzemeltetési 

támogatás) 

▪ A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 

o Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 

▪ A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 

 

A Költségvetési törvény 8. számú mellékletében nevesített támogatási formák nem állami 

szociális fenntartónak 

o Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 

intézmény fenntartóját megillető támogatások 

I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása 

II. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása, 

▪ A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak átlagbérének elismert  kiegészítő támogatása 

▪ A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás 

III. Kiegészítő szabályok (a támogatás igénybevételének feltételit tartalmazza) 

IV. Szociális ágazati összevont pótlék 

V. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése 

VI. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos Kezdet 

Gyerekház, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos 

menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás 

b) Közvetlen a központi költségvetési törvényben meghatározott jogcímeken kapott 

támogatás átadásával189 

c) Pályázati úton finanszírozási szerződés, illetve támogatási szerződéssel való 

rendelkezés alapján. Ilyenek a Biztos Kezdet Gyerekház, alacsonyküszöbű ellátás, 

krízisközpont, félutas-ház, titkos menedékház, utcai szociális munka + fejlesztő 

foglalkoztatás. 

d) Emberi Erőforrások Minisztériumának (továbbiakban: EMMI) költségvetési 

fejezetéből, (pl. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a minisztérium önálló 

intézményeként). 

e) EMMI fejezeti kezelésű előirányzatból egyedi támogatási szerződéssel (pl. a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ által Kaposváron 

 

189 A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási 

szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés 

keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez a III.3.a)-b) és a III.5.a) pont szerinti 

jogcím, amely esetében az adott alpont szerinti feladatra nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is 

az a települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami 

fenntartó biztosítja az ellátást. 
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működtetett  Biztos Kezdet Gyerekház, Gödön a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális 

Intézmény kiváltása során létrehozott új szolgáltatások) 

f) EMMI fejezeti kezelésű előirányzatból lebonyolítási szerződéssel más szervezeten 

keresztül (pl. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ellátási szerződés útján finanszírozott 

ellátások, fejlesztési pályázatok) 

g) Uniós forrásból („átterelés” ilyen volt a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint ilyen lesz a 

tanoda) 

25.3.2. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 

finanszírozási típusai 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása a költségvetési 

törvényben meghatározott módon,  többféle szisztéma mentén történik. 

Több szolgáltatás esetében a támogatásra való jogosultság alapját az ellátást biztosító szolgálatok 

száma adja, ami kiegészülhet teljesítménytámogatással is.  Más szolgáltatások esetén az ellátottak 

száma alapján illeti meg a támogatás a fenntartót (Pl. étkeztetés). Személyi gondozásnál a 

számított ellátotti létszám vehető figyelembe. Több bentlakást biztosító ellátásnál az elismert 

szakmai dolgozók átlagbéralapú bértámogatására és a működtetéshez szükséges szakmai dologi 

és az infrastruktúra működtetéséhez szükséges támogatásra jogosult a fenntartó.  (30), illetve 

(2018. évi L. törvény , Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről) 
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25-2. táblázat Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások csoportosítása a finanszírozás 
típusa szerint 

FINANSZÍROZÁS TÍPUSA  SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA   

Szolgálatalapú Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, Utcai szociális munka, 

Alacsonyküszöbű ellátás, Krízisközpont, Félutásház, Titkos 

menedékhely, Biztos Kezdet Gyerekház,   

Szolgálatalapú+ 

teljesítménytámogatás 

Közösségi ellátások, támogató szolgáltatás  

Fejkvóta Étkeztetés, nappali ellátások, hajléktalanok átmeneti 

intézményei 

Kvázi fejkvóta Házi segítségnyújtás 

Nem állami szakosított szociális ellátás, gyermekvédelmi 

szakellátás, Gyermekek- és családok átmeneti otthona, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Feladatalapú  

(bér+üzemeltetési) 

Önkormányzati fenntartású idősek otthona, hajléktalanok 

otthona, időskorúak gondozóháza, Bölcsőde, Mini bölcsőde, 

Családok- és gyermekek átmeneti otthona 

Kombinált Család- és gyermekjóléti szolgálat, és - központ 

Forrás: Költségvetési törvény alapján saját szerkesztés 

25.3.3. Az egyes fenntartótípusok finanszírozásának 

sajátosságai 

Az állami fenntartású intézmények az EMMI költségvetési fejezetéből kapják a támogatást. 

Az önkormányzatok a mindenkori Költségvetési törvényben meghatározott alaptámogatás 

mellé a fajlagos összeg százalékában meghatározott társulási kiegészítő támogatásra jogosultak, 

amennyiben a társulás megfelel a Költségvetési törvény 2. számú mellékletében található 

Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontjainak. (30); (31) 

Mindemellett kivételes esetben, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatást, pályázat 

útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. 

Az egyházak által fenntartott intézmények finanszírozása az állami és helyi önkormányzati 

intézményekkel azonos szempontok szerint, azokkal azonos mértékben történik, ezért a 

Költségvetési törvényben meghatározott támogatások mellé egyházi kiegészítő támogatásra 

jogosultak. A kiegészítő támogatás összegének számításához az önkormányzatok a szociális 

ágazati működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét veszik alapul, mely megállapított 

összegből kerül meghatározásra a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított 

összege. 
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A kiegészítő támogatás mértékét az előző év összes önkormányzati támogatásának tényleges 

adatai ismeretében, a bevett egyházakkal történő egyeztetésnek megfelelően az éves költségvetés 

végrehajtásáról szóló törvényben előírtak szerint kerül meghatározásra. (1997. évi CXXIV. 

törvény , az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről) 

A nem állami fenntartók nem jogosultak kiegészítő támogatásokra. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása, mint közfeladat az 

államháztatás rendszeréből valósul meg. Az államháztartás két alrendszerre osztható, a 

központi és az önkormányzati alrendszerre, melyek eltérő finanszírozási struktúrája a 

szolgáltatások finanszírozásában is megjelenik. 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra heterogén fenntartói struktúra és 

feladatszerkezet jellemző, melyet a tantárgy részletesen bemutat. A szolgáltatások 

finanszírozását is ennek megfelelően nagy változatosság jellemzi. Abban azonban megegyezik, 

hogy a kapacitásszabályozási rendszer bevezetésével igyekszik kiegyenlíteni a területi 

ellátásbeli egyenlőtlenségeket, valamint a kvázi feladatfinanszírozási rendszerrel próbál 

ösztönözni a szükségletalapú szolgáltatási rendszer kialakítására. 

Szociális-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások finanszírozását 

alapvetően az aktuális költségvetési törvény szabályozza, de számos más finanszírozási 

formával is találkozunk. A finanszírozás típusa is nagy változatosságot mutat a különböző 

szolgáltatási típusok között. Eltérő, és sajátos finanszírozási struktúrája van a különböző 

fenntartótípusoknak is. 

A szociális ellátásszervezés során fontos tisztában lenni a szolgáltatások finanszírozási 

rendszerével, a szolgáltatások tervezhetősége, kontrolling rendszerének kialakítása 

érdekében. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Az államháztartási kiadások melyik funkcióját tölti be a szociális ellátórendszer? 

Ismertessen további funkciókat. 

2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszeren belül milyen finanszírozási 

formákat ismer? 

3. Ismertesse azokat a területi és települési kiegyenlítési technikákat, melyeket alkalmaz a 

finanszírozási rendszer. 

4. Milyen szerepe van a kapacitásszabályozásnak? Mit jelent a befogadás? 

5. Ismertesse a különböző fenntartó típusok finanszírozási sajátosságait! 
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26. ÖNISMERET ÉS 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

SZABÓ LÍVIA 

Okt-Operisz Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. 

Képzési vezető 

26.1. AZ ÖNISMERET FOGALMA, SZINTJEI, AZ ÖNISMERET 

MODELLJEI 

Önismeret fogalma 

Az önismeret alatt az ember önmagáról való tudását értik köznapi értelemben. Keményné Dr. 

Pálffy Katalin szerint önismeret az, amikor az embernek „…áttekintése van a saját 

személyisége összetevőiről, határairól, és lehetőségeiről, betekintése van 

viselkedésének rúgóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, helyesen ítéli meg az emberi 

kapcsolatokban játszott szerepét, határát.”190 

Önismeret szintjei 

Az egyén önmagára vonatkozó ismeretei három szinten szerveződnek, melyek az alábbiak: 

Első szint, az "önismeret felszíne", amely az egyén saját adottságairól, képességeiről 

ismereteiről való tudásának szintje. Az egyéni érdeklődés, célok, kitartás, akaraterő, a 

feszültség-és kudarctűrő képességről való ismeretek tartománya. 

A második szint, az "önismeret mélyebb szintje", a múltbéli események az egyén saját 

érzéseire, viselkedéseire gyakorolt hatásának ismerete; a vágyak, indítékok eredetére, 

jelenben történő megnyilvánulásaira vonatkozó tudása az embernek. 

A harmadik szint, az "önismeret társas szintje", annak az ismerete, hogy a társas környezete 

hogyan látja az egyént, ez mennyire felel meg az önmagáról kialakított képpel; hogyan tud 

megfelelni a társas szerepeiben, milyen hatást vált ki másokból (Keményné Dr. Pálffy, 1989.). 

 

190 Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 15.p. 
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Önismereti modellek 

Az önismereti modellekben az önismeret fejlesztésének, a személyiség fejleszthetőségének 

elméletei ötvöződnek. E modellek hozzájárulnak személyiségünk néhány aspektusának 

tudatosításához és fejlesztéséhez. 

Joseph Luft és Herry Ingham pszichológusok megalkották 1955-ben a Johari ablak („The 

Johari Window”) néven ismert önismereti modellt, amely szerint énünk négy területre 

osztható az ismerem (known to self) nem ismerem (not known to self) és mások ismerik 

(known to others) mások nem ismerik (not known to others) mezők mentén. 

26-1. táblázat: Johari ablak 

 
ÉN ismerem 

(known to self) 

ÉN nem ismerem 

(not known to self) 

MÁSOK ismerik 

(known to others) 

Nyílt terület 

(Areas of Free Activity) 

Vak terület 

(Blind Area) 

MÁSOK nem ismerik 

(not known to others) 

Rejtett terület  

(Hidden Area) 

Ismeretlen terület 

(Areas of free Activity) 

 

◼ Nyílt terület (Areas of Free Activity): olyan viselkedések, motivációk tartoznak ide, 

amelyek az én és mások számára is észlelhetők. 

◼ Vak terület (Blind Area): olyan viselkedésmódok, cselekvések, amelyek mások számára 

észlelhetők, azonban az én előtt ismeretlenek. 

◼ Rejtett terület (Hidden Area): olyan tények, viselkedések, érzések, amelyeket az én 

mások elől szándékosan elrejt. 

◼ Ismeretlen terület (Areas of free Activity): a tudattalannal azonosítható az én és mások 

számára is ismeretlen terület (Rudas, 1990.). 

A négy terület nagyságát, a határok elmozdulásának irányát befolyásolja az egyén 

személyisége, a szituáció, az egyén és mások közötti kapcsolat jellege, a történeti előzmények 

(Rudas, 1990). 

 

Egy másik önismereti modell önismereti kerék S. Miller, E.S. Nunally és D.B. Wackman 

nevéhez fűződik. Az öt egymással kölcsönhatásban álló kerék részei az érzet, értelmezés, 

érzés, szándék, cselekvés. 
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26-1. ábra: Önismereti kerék191 

◼ Érzet alatt az érzékszerveink által felvett információkat értjük, így amit látunk, hallunk, 

tapintunk stb. A környező világ és önmagunk észlelése a bejövő ingerek által. 

◼ Az értelmezésen keresztül társítunk jelentést a felvett információknak. A 

jelentéstulajdonítás mögött múltbéli egyedi tapasztalatok állnak. 

◼ Az érzés indulataink és érzelmeink megtapasztalása. Az érzetekre adott nem gondolati 

és logikai jellegű válaszokat jelenti. 

◼ A szándékkal akaratunkat és szándékainkat fejezzük ki. 

◼ A cselekvés aktivitást, a végrehajtott viselkedést fejezi ki (Rudas, 1990.). 

Hiányos az önismeret, ha az öt folyamat közül valamelyik, vagy több terület hiányzik. 

Az önismereti kerék hiányosságait mutatják az alábbiak szerinti változatok: 

Értelmezés-cselekvés. Az viselkedésből hiányzik az érzések és szándékok tudatosítása. 

Gyakran ítélkezés, feltételezés általi cselekvésben nyilvánul meg. 

Értelmezés–érzés–cselekvés. A külső világ érzékelés általi megismerése hiányzik. A 

cselekvés többnyire érzelmek által vezérelt. A saját érzésekkel való törődés, a túlzott töprengés 

mellett nem veszi számításba a külvilágot. 

Érzékelés–érzés–cselekvés.  Kimarad a gondolkodás, és a tudatos szándék, az értelmezés. Az 

érzetekre érzelmileg reagál az egyén, ez irányítja a viselkedését. 

Értelmezés–érzés. Ez az aktivitás hiányával jellemezhető. A gondolati, érzelmi gazdagság 

cselekvés nélküli (Rudas, 1990.). 

Az egyén önismereti munkáját segítik a különböző csoportokban átélt élmények. A csoport 

fejlődésével, az egymás közötti bizalom, kommunikáció megteremtésével, a csoport egyénre 

ható erejével lehetséges a nyílt terület határainak pozitív irányba történő elmozdulása, ezáltal 

a többi terület csökkenése, valamint a hiányos területek felismerése és tudatos fejlesztése. 

 

191 Forrás. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Karriertervezes/ch14.html 
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26.2. ÉRZELMEK OSZTÁLYOZÁSA, ÖSSZETEVŐI, ÉRZELMEK 

KIFEJEZÉSE 

Az érzelem komplex jelenségvilágának vizsgálata a pszichológia területe. A fogalom 

meghatározásának számtalan változata létezik, melyből néhányat idézve az érzelem 

"…szubjektív és objektív tényezők összjátékának bonyolult halmaza, amelyeket idegi és 

hormonális rendszerek közvetítenek…"192, más meghatározásban "…számos tényező 

egységes összjátéka."193 Ez utóbbi megfogalmazás szerint az érzelmekben szerepet játszó 

tényezők a kognitív folyamatok, fiziológiai folyamatok, cselekvéses hajlandóság, szubjektív 

érzések és instrumentális viselkedések (N. Kollár-Szabó , 2004.). 

Az érzelmeknek több összetevője van, melyek együttesen alkotják az érzelmeket. Az 

érzelemkutatások egyik területe az érzelmek összetevőinek egymásra gyakorolt hatása. 

Az érzelem összetevőit kutatók szerinti lista a következő: 

1. Az érzelem szubjektív élménye. 

2. Belső testi válaszok, a vegetatív idegrendszer reakciói. 

3. Érzelmekről, helyzetről alkotott gondolatok. 

4. Arckifejezések. 

5. Érzelmi reakciók. 

6. Cselekvéses tendenciák 

(Atkinson, 1999.). 

 

Az érzelmek többféle funkciót töltenek be az egyén életében (Rolls 2000, Plutchik 1994 

nyomán, N. Kollár-Szabó , 2004). A kutatók vizsgálataik során megállapították, hogy az 

érzelmek: 

◼ felkészítik a szervezetet a túlélési esély növelése érdekében a legmegfelelőbb válaszra 

azáltal, hogy kiváltják a szervezet fiziológiai aktivitását, továbbá jelzik a cselekvésre 

vonatkozó szándékot, 

◼ fontos szerepet játszanak a kommunikációban, 

◼ erősítik, szabályozzák a társas kapcsolatokat, 

◼ jelentős szerepük van a viselkedés szabályozásában, 

◼ szerepet játszanak az egyén számára legkedvezőbb cselekvés kiválasztásában, 

◼ cselekvésre késztetnek, motiválnak, 

◼ szerepet játszanak a viselkedés fenntartásában, a célok elérésében, a kitartásban 

(Rolls 2000, Plutchik 1994, Oatley és Jenkins 2001,  nyomán N. Kollár-Szabó , 2004). 

Az érzelmek kifejezése, azaz az érzelmek kommunikációja fontos szerepet tölt be a társas 

kapcsolatokban. Az érzelmek pontos, egyértelmű kifejezése az érzelmi állapotot, vágyakat, mások 

viselkedésének a személyre gyakorolt hatásait tükrözi. 

 

192 N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak Osiris Kiadó, Budapest 2004. 96.p. ( Kleinginna és 

Kleinginna  1981. nyomán, N. Kollár - Szabó , 2004) 

193 N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak Osiris Kiadó, Budapest 2004. 96.p. ( Fisher, Shaver, 

Carnocharn, 1990. nyomán, N. Kollár-Szabó , 2004) 
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Az érzelmek kifejezése több csatornán (verbális, vegetatív, metakommunikáció) lehetséges. 

Darwin kutatásai során tett megállapítása, hogy az érzelemkifejezések evolúciós történettel 

rendelkező, a túlélést szolgáló veleszületett válaszok (Atkinson, 1999). 

Bizonyos arckifejezések egyetemlegességére vonatkozó elméletek és vizsgálati eredmények a 

kutató fenti elméletét igazolják. Ekman (1982) amerikai egyetemisták körében végzett kutatása 

során a főiskolások más népcsoporthoz tartozók videófelvételein bemutatott érzelemkifejezéseit 

majdnem pontosan meg tudták határozni (Atkinson, 1999). Az azonosított (egyetemesnek 

tekintett) arckifejezések által közvetített érzelmek az öröm, düh bánat, undor, félelem, 

meglepődés. 

 

 

26-2. ábra: Alapvető érzelmek arckifejezései194 

 

 

Az érzelemkifejezések biológiai meghatározottsága mellett megjelenik az érzelmek 

megnyilatkozásának kulturális sajátossága is. Bizonyos érzelmek felismerése az azonos kultúrába 

tartozók esetében egyértelmű, míg más kultúrába tartozók esetén félreérthető (Atkinson, 1999). 

26.3. ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE ÉS AZ EMPÁTIA 

Az empátia alkalmazása, az ilyen formán szerzett ismeretek a segítő szakmákban dolgozók 

szakmai eszköztárának része.  A fogalom egyszerűsített, köznapi szóhasználatban történő 

fordítása beleélés, beleérző képesség. Buda Béla Empátia - a beleélés művészete című 

könyvében az empátia fogalmának és jelenségének leírásával, magyarázatával kíván segítséget 

nyújtani a segítő szakembereknek. Meghatározásában "…az empátia a személyiség olyan 

képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat során 

 

194 Forrás: http://peghungary.blogspot.com/p/ekman-alaperzelmek.html 
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bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a beleélésnek a nyomán meg tud érezni és érteni 

a másikban olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon 

nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A 

megértés és megérzés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéződnek a 

másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy 

a másikba vetíti önmagát."195 

Buda Béla "empátiát használó" és "empátiásan megértett" személyek közötti kommunikációt 

feltételez, melyben megtörténik az élmények tudatos feldolgozása és a lelki megértés a másik 

személyről szerzett összefüggések értelmezésén és megnevezésén keresztül (Buda, 2012.). 

A szerző különbséget tesz az empátia szintjei, "mélységi lépcsői" között, melyek a következők: 

◼ logikai behelyettesítés útján a másik ember helyzetének átgondolása, egyszerűbben a 

helyzet szemlélése a másik fél szemszögéből, 

◼ a másik ember érzelmi viszonyulásainak megértése empátiás úton, 

◼ a másik ember "promotív"196 kommunikációjának helyes értelmezése, amely 

metakommunikációs érzékenységet is feltételez az értelmező részéről, 

◼ érzelmi ellentmondások, kettőségek beleéléses megértése, 

◼ a lelki folyamatok egyedi összefüggéseinek megértése, 

◼ a lelki folyamatokban rejlő történetiség megértése (Buda, 2012.). 

Az empátia fogalmának, jelenségének összetettségére utal, hogy megjelennek benne affektív (pl. 

empatikus törődés, aggodalom stb.) és kognitív (a másik nézőpontjának felvétele) komponensek 

egyaránt(Preston 2002 nyomán, Kovács, 2017). 

Az empátiás képesség vizsgálatai során tett megállapítások egyike, hogy vannak jó és kevésbé jó 

empátiás készségű emberek. Ezt a szakirodalom diszpozicionális empátiának nevezi (Davis 1983 

nyomán, Kovács 2017. ).Szituatív empátia az adott pillanatban megnyilvánuló empátiás képesség, 

amelyre hatást gyakorol az egyén aktuális állapota (pl. fájdalom, problémák stb.) (Davis 1983 

nyomán, Kovács 2017.). 

Az empátia tanulhatóságáról, módszereiről szóló tanulmányok kiemelik a csoportmódszerek, az 

egyéni önfejlesztés jelentőségét az empátia fejlesztésében . A csoportok személyiségfejlesztő 

hatásának egyik eredménye, hogy az interakciós helyzeteken keresztüli növelheti az önismeretet, 

melynek az empátiás megértés is a része. Interakciós helyzetekben a tagok egymásra adott 

visszajelzései igazolhatják, vagy kétségbe vonhatják az egyén empátiás képességét és ezek a 

visszajelentések változást idézhetnek elő az egyén viselkedésében( (Buda, 2012.). 

Tréningcsoportokban különböző technikák alkalmazásával pl. strukturált gyakorlatok, kérdőívek 

alkalmazása, a feladatok élményszintű feldolgozásán keresztül lehetséges az empátia gyakorlása. 

 

195 Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana Károli Könyvek, 2012. 45.p. 

https://www.scribd.com/doc/310173911/2011-0001-541-buda-bela-empatia  letöltés:2018. november 11. 

196 promotív kommunikáció:"… olyan megnyilvánulások, amelyek bizonyos információk közlésén kívül, vagy 

amellett, még rejtett üzenetet is hordoznak arra nézve, hogy a másik ember tegyen, vagy ne tegyen valamit…" (Buda 

2011). https://www.scribd.com/doc/310173911/2011-0001-541-buda-bela-empatia letöltés:2018. november 11. 
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26.4. A SZEMÉLYISÉG FOGALMA, SZEMÉLYISÉGTIPOLÓGIÁK, 

SZEMÉLYISÉG SZERKEZETE, DINAMIKÁJA 

Az emberi személyiséget érintő témakörök egésze, vagy valamelyike nem csupán a szakemberek, 

hanem lényegében minden ember érdeklődését felkelti, hiszen az emberi természet 

megismeréséhez és működésmódjához visz közelebb. A személyiséglélektani ismeretek a 

szociális képzésben résztvevők tudásának fontos elméleti alapját képezik. A kutatók a személyiség 

lényegét kifejező definíciói tartalmazzák a személyiség leírható, minden emberre vonatkoztatható 

jellegzetességeit. Egy ilyen, az alkotói által jónak ítélt, meghatározás szerint "A személyiség a 

személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus szerveződése, amely a 

személyre jellegzetes viselkedés-, gondolat-és érzésmintázatokat létrehozza."197 

Ebben a meghatározásban a személyiség: 

◼ szerveződés, 

◼ aktív folyamat 

◼ kötődik a fizikai testhez, 

◼ oki tényező, a személy világhoz való viszonya vonatkozásában, 

◼ mintázatokat (ismétlődések, állandóságok) mutat, 

◼ sokféleképpen (viselkedések, gondolatok, érzések) jelenik meg (Carver - Scheier, 2006.) 

 

A személyiség a típus és vonáselméletekben 

A személyiség típusokba sorolása nagyon korai időkre vezethető vissza. Hippokratész (i.e. 

400 körül) majd Galénosz (i.sz. 150 körül) állítása, hogy négy testnedv valamelyikének 

túlsúlya szerint az embereket különböző csoportokba lehet sorolni (Carver - Scheier, 2006.). 

26-2. táblázat: Hippokratész-Galénosz tipológiája 

kolerikus ingerlékeny sárga epe 

melankolikus lehangolt fekete epe 

szangvinikus derűlátó vér 

flegmatikus nyugodt nyálka 

 

Carl Jung (1933) tipológiájában megkülönböztet introvertált és extravertált személyeket. 

Az introvertáltakra jellemző a félénkség, magányos tevékenységek végzése, hajlamosak 

visszahúzódni a saját világukba, ezzel szemben az extravertáltak nem félénkek, és szívesebben 

töltenek időt másokkal (Carver - Scheier, 2006.). 

 

197 Charles S. Carver - Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia Osiris Kiadó, Budapest 2006, 30.p. 
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A fenti típuselméletek szerint az emberek vagy az egyik, vagy a másik csoportba tartoznak, míg 

a vonások mentén történő különbségtétel lényege, hogy folytonos változók mentén az egyének 

személyiségjellemzőik mértékében eltérhetnek egymástól. 

A személyiség vonáselméleteit képviselők közül Cattel vizsgálatai során tett megállapítása, 

hogy a személyiség tizenhat dimenzió mentén írható le, Eysenck pedig két 

személyiségdimenzió mentén négy személyiségkategóriát különböztetett meg. 

Hans Eysenck kutatásaihoz felhasználta a Hippokratész és Galénosz, továbbá Jung és W. Wundt 

megfigyeléseit(Carver - Scheier, 2006.). 

A két dimenzió (szupervonás) az introverzió-extraverzió és az emocionalitás-stabilitás 

(neuroticizmus). E dimenziók kombinációi alkotják az emberek négy csoportját, amely a 

Hippokratesz, Galénosz tipológiájából ismertekkel azonosítható. 
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26-3. ábra: Eyesenck személyiségfaktorai198 

A személyiség ötfaktoros,  más néven "nagy ötök" (big five) modellje szerint a személyiség 

alapszerkezete öt magasabb rendű faktor, dimenzió mentén szerveződik (Goldberg 1981., 

Wiggins 1996. nyomán Carver - Scheier, 2006) . Ezek a magasabb rendű faktorok az alábbiak: 

◼ Extraverzió, 

◼ Barátságosság, 

◼ Lelkiismeretesség, 

◼ Emocionalitás, 

◼ Intellektus. 

 

Az ötfaktoros és Eysenk modell közötti egyik hasonlóság, hogy a főbb dimenziók magukba 

foglalnak szűkebb tartományú vonásokat (Carver - Scheier, 2006 ). 

 

198 Forrás: Készítette: Csikós Eszter (User:Mirus Luna) - ATKINSON, R.L. - ATKINSON, R.C. - SMITH, E.E: - 

BEM, D.J.: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1995. 391.old., CC BY-SA 2.5, 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?curid=262323 
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A személyiség rétegmodellje 

Csirszka János rétegmodelljében a személyiség három dimenzióját különbözteti meg: 

◼ Biológiai alap dimenziója: az emberi test, a szervezet. 

◼ Lélek dimenziója: az élménytartalmak dinamikus struktúrája; funkciói az 

önmegvalósítás, a magatartás irányítása. 

◼ Szellem dimenziója: transzcendencia, az abszolút értékekkel való kapcsolat (Horváth-

Szabó Katalin, 2010.). 

A személyiség szerkezete, a modell rétegei: 

◼ Személyiség pereme: vonás szintje, a tulajdonságokon keresztüli megnyilvánulások 

rétege a személyiség "köpenye", amely takar, véd, elrejt; 

◼ Személyiség birtoklási zónája: karaktervonások rétege; a  hajlamok, képességek, 

erények zónája; 

◼ Személyiség centruma: a személyiség mélye, a valódi én (Horváth-Szabó Katalin, 2010.). 

A személyiség pszichoanalitikus nézőpont szerinti szerkezete 

Sigmund Freud nevéhez köthető a személyiség topografikus és strukturális modellje. 

A topografikus modellben az emberi lelket Freud jéghegyhez hasonlította. A jéghegy 

szimbolizálja a tudatos, tudatelőttes, tudattalan lelki tartományok szintjeit. A jéghegy csúcsa 

(víz fölötti része) a tudatos lelki tartalmak területe, amelyekről az embernek az adott 

pillanatban tudomása van és beszél róla. A jéghegy víz alatt is látható része a tudatelőttes 

tartománya a léleknek, amelyhez a tudatos rész hozzáférhet pl. felidézés útján. A jéghegy 

legnagyobb láthatatlan része a tudattalan területe, amely közvetlenül nem hozzáférhető a 

tudatosság számára, ugyanakkor működése hatással van rá (Carver - Scheier, 2006 ). 

A strukturális modell megalkotásával Freud (1923.) bevezette az ösztönén (id), az én (ego) 

és a felettes-én (szuperegó) fogalmakat, amelyek egyúttal a személyiség összetevői is. 

Az ösztönén a legrégebbi, születéstől jelen lévő, tudattalan minőség.  Örömelv alapján 

működik, melynek célja az öröm keresése, a fájdalom elkerülése. Szükségleteit az ösztönök 

irányítják, melyek egyúttal a feszültség forrásai. Amennyiben a szükségletkielégítés 

akadályozott, az úgynevezett elsődleges folyamatokon (pl. fantázia, álom) keresztül próbálja 

meg kielégíteni, ezáltal csökkentve a feszültséget (Hargitai, 2007). 

Az én az ösztönén része, közvetít az ösztönén és a valóság között.  Valóságelv alapján működik, 

melynek célja az örömszerzés mellett, a feszültség csökkentésének késleltetése, elhalasztása a 

szükséglet kielégítésére alkalmas tárgy megjelenéséig. Ezt a másodlagos  folyamatokon 

(pl.gondolkodás, következtetés, problémamegoldás) keresztül végzi (Hargitai, 2007). 

A felettes én a személyiség morális, erkölcsi tartománya, dönt a helyes és helytelen között a 

szülői és társadalmi szabályokkal összhangban. Két alrendszere az énideál és a lelkiismeret.  

(Hargitai, 2007). 
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Az érett személyiség 

A személyiségfejlődés folyamatában a megfelelő, reális önismerettel rendelkező G. W. Allport 

kritériumai szerinti érett személyiségre jellemző: 

1. az én érzésének kiterjesztése 

2. meghitt viszony másokkal 

3. érzelmi biztonság 

4. valósághű percepció 

5. az én tárgyiasítása (önismeret, humor, önirónia) 

6. egységes életfilozófia (életcél, értékorientáció, vallásos érzés, fejlett lelkiismeret) (Adler 

nyomán, Ferenczi,2005) 

Énvédelem, elhárító mechanizmusok 

Az elhárító mechanizmusok az én védelmét szolgálják, "… olyan eljárások vagy taktikák, 

amelyeket az én fejleszt ki, hogy könnyebben megküzdhessen a szorongással."199 

Anna Freud munkásságának része az elhárító mechanizmusok működésének leírása, 

rendszerezése. Az alábbi eljárásokról elmondható, hogy működhetnek tudattalanul, továbbá 

torzíthatják, átalakíthatják, hamisíthatják a valóságot (Carver - Scheier, 2006 ). 

◼ Elfojtás: valamilyen gondolat távoltartása a tudattól 

◼ Tagadás: elutasítása valamilyen esemény bekövetkeztének, vagy állapot fennállásának 

◼ Kivetítés (projekció): elfogadhatatlan vágyak, tulajdonságok másnak tulajdonítása 

◼ Racionalizáció: elfogadhatatlannak ítélt viselkedésre adott magyarázatok 

◼ Reakcióképzés: ellentétes érzelmek kifejezése az elfogadhatatlannal szemben 

◼ Regresszió: visszatérés egy korábbi, hatékonyabb működésmódhoz 

◼ Eltolódás és szublimáció: az eltolódás az impulzus áthelyezését, a szublimáció az 

impulzus átalakításával csökkenti a feszültséget(Carver - Scheier, 2006 ). 

 

26.5. TRANZAKCIÓANALÍZIS NÉHÁNY KULCSFOGALMA 

A tranzakciónalaízis (TA) a Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Társaság definíciója szerint 

"…személyiség-és szisztematikus pszichoterápiás elmélet, amely a személyiség fejlődésével és 

a személyes változással foglalkozik."200(Stewart, Joines, 1992 nyomán Magyar, 2002) 

A társas érintkezés, az emberi kapcsolatok működésének jellegzetességeit, dinamikáját 

vizsgáló elméletet, továbbá ennek továbbfejlesztett változatait széles körben, így pl. a 

szervezetfejlesztés, tanácsadás területén is alkalmazzák a képesítést megszerzett és a 

 

199 Charles S. Carver - Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia Osiris Kiadó, Budapest 2006, 30.p. 

200 Magyar Judit: Lehet-e örömmel tanítani,  nevelni? A tranzakcióanalízis a pedagógiában In.: Mészáros Aranka 

(szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. 430.p. 
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módszert ismerő és alkalmazni tudó szakemberek. A tranzakcióanalízis a szakirodalom szerint 

személyiség-, kommunikációs-, fejlődés-és pszichopatológiai elméletet is magába foglal 

(Magyar, 2002). Személyiségelméletének az énállapot-modell, kommunikációs elméletének az 

emberek közötti tranzakciók, fejlődéselméletének a sorskönyv fogalma kulcsfontosságú. 

 

A TA filozófia alaptételei szerint: 

◼ az emberekkel minden rendben van, minden ember oké, 

◼ minden értelmileg ép ember képes a gondolkodásra, 

◼ az emberek végzetüket maguk határozzák meg, ez az elhatározás megváltoztatható, 

továbbá felelősek a saját életükért (HATA). 

Életpozíció 

A minden ember oké alaptétel mögött a pozíció szükséglete (TA széles fogalomrendszeréből az 

egyik) jelenik meg. Az életpozíció a TA fogalmi szótárában "Önmagunkra, a másikra és a 

világra vonatkozó, a korai döntések nyomán kialakuló viszonyulási rendszer, pozitív, 

vagy negatív beállítódás."201 

Négy fő típusa az ÉN és a TE  oké (pozitív viszonyulás +) , valamint az ÉN és TE nem oké (negatív 

viszonyulás -)  Ernst által javasolt OK keretében ábrázolható. 

 

Én nem vagyok OKÉ,  

Te OKÉ vagy 

- + életpozíció 

Én OKÉ vagyok,  

Te OKÉ vagy 

+ + életpozíció 

Én nem vagyok OKÉ,  

Te nem vagy OKÉ 

- -  életpozíció 

Én OKÉ vagyok,  

Te nem vagy OKÉ 

+ -  életpozíció 

26-4. ábra: OK keret 

Az énállapot-modell, énállapot 

A strukturális énállapot-modell szerint a személyiség három része a szülői énállapot, felnőtt 

énállapot és a gyermeki énállapot. 

 

201 TA fogalmi szótár 2013. http://www.hatterkiado.hu/sites/default/files/TA-fogalmi-szotar-_v1.0_2013-10-

31.pdf  letöltés: 2018. november 11. 17.p. 

http://www.hatterkiado.hu/sites/default/files/TA-fogalmi-szotar-_v1.0_2013-10-31.pdf
http://www.hatterkiado.hu/sites/default/files/TA-fogalmi-szotar-_v1.0_2013-10-31.pdf
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Az énállapot fogalma a TA szerint "… az egymáshoz kapcsolódó viselkedésmódok, érzések és 

gondolatok együttese. Ez az a mód, ahogyan a személyiség egy részét az adott időpontban 

manifesztálja."202 

 

26-5. ábra: Énállapotok egysége 

 

A három egymás fölé helyezett kör ábrázolja az énállapotokat. A szülői énállapotban a 

szülőktől, szülőfiguráktól másolt érzések, viselkedésék, gondolatok érvényesülnek. A 

gyermeki énállapot a legősibb része a személyiségnek, a gyermekkori viselkedések, érzések 

és gondolatok spontán megnyilvánulásai által vezérelt. A felnőtt énállapotban az "itt és most" 

helyzetre adott reakciók, tárgyilagos, objektív viselkedésben, logikus gondolkodásban 

nyilvánulnak meg (Stewart, Joines 1992. nyomán, Magyar, 2002). 

A viselkedés mögötti énállapotok felismerésének képességének fejlesztésével konstruktívabbá 

válik az egyén a társas kapcsolataiban. Az énállapotok felismerésének egyik típusa a Berne 

szerinti felosztásban a viselkedéstani diagnózis. Ebben az esetben a figyelem az alábbiakra 

irányul: 

◼ szavak, 

◼ hanglejtések, 

◼ mozdulatok, 

◼ testhelyzetek, 

◼ arckifejezések (Stewart, Joines 1992.). 

 

202 Dávidné B. Hidvégi Julianna : A tranzakcióanalízis és alkalmazása a gyász feldolgozásának terápiás 

támogatásában Kapocs 4. évf. .1 sz. (2005. február) 

http://epa.oszk.hu/02900/02943/00016/pdf/EPA02943_kapocs_2005_1_01.pdf letöltés: 2018. november 11. 

4.p. 

Szülői 

énállapot 

Felnőtt 

énállapot 

Gyermeki 

énállapot 

http://epa.oszk.hu/02900/02943/00016/pdf/EPA02943_kapocs_2005_1_01.pdf
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A tranzakció, megerősítések, időstrukturálás 

A kommunikációs folyamatban résztvevők választják ki, hogy melyik énállapotból indítják az 

üzenetet egymás felé. Amikor valaki kommunikál kiválasztja, hogy melyik énállapotból fordul a 

másik felé. A másik a válaszában hasonló módon jár el. A tranzakció ezt a kommunikációcserét 

jelenti (Stewart, Joines 1992 .). Az egyes tranzakciókat, ezek irányait a három énállapotok közötti 

nyilakkal jelölik. 

A tranzakciók során a megerősítés lehet pozitív, vagy negatív. A Berne által bevezetett SZTRÓK 

("stroke") megnyilvánulások a szakirodalom szerint a pozitív fizikai érintéstől, simogatástól, a 

negatív ütésig is terjedhet. (Stewart, Joines 1992 .). 

Az elfogadás jelzése és annak elfogadása a másik részéről fontos része az emberi kapcsolatoknak. 

Az időstruktúrálás a TA fogalmi szótár szerinti értelmezésben az idő eltöltésének pszichológiai 

szempont szerinti módjai, melyek az alábbiak lehetnek: 

◼ visszavonulás, vagy visszahúzódás, 

◼ rítus, 

◼ időtöltés, 

◼ aktivitások, tevékenységek, 

◼ játszmák, 

◼ intimitás. 

 

Játszma 

Az emberi játszmák elmélete Eric Berne nevéhez köthető és a tranzakcióanalízis egyik 

kulcsfogalma. Berne megfogalmazásában „a játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos 

sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad.”203 

Eric Berne Emberi játszmák című könyvében csapdás, "trükkös" lépések sorozataként definiálja, 

melynek két ismertetőjegye a rejtett jelleg és a nyereség. 

A játszmákra jellemző vonások: 

◼ ismétlődők, 

◼ tudatosság nélküliek, 

◼ magába foglalja a meglepetés, zavar momentumát, 

◼ rejtett tranzakciók húzódnak meg mögötte, 

◼ mindig azzal végződnek, hogy a játékosok helyettesítő érzelmeket tapasztalnak meg 

(Stewart, Joines 1992 .). 

 

A játszmák mögötti rejtett motívumok lehetnek: 

◼ mások figyelmének kivívása, abban az esetben is, ha ez előre láthatóan negatív 

következménnyel jár, 

 

203 Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. 

459.p. 
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◼ idő kitöltése, 

◼ előítéleteink, attitűdjeink, vélekedéseink megerősítése, 

◼ negatív élmények, érzések kifejezése nem annak, akit illet, 

◼ korábbi helyzetmegoldási modellek megerősítése, 

◼ valódi érzések elfedése, 

◼ csoporton belüli pozíció megerősítése, vagy megváltoztatására tett kísérlete (Oláh, 

2002.) 

 

Stephen Karpman által kidolgozott modell a játszák szereplőit, a közöttük zajló tranzakciók 

irányát fordulatait ábrázolja és a játszmaelemzés egyik fontos eljárása. A három szereplő az 

üldöző, a megmentő és az áldozat, amely a tranzakciók során váltakozik, attól függően, hogy 

aktuálisan melyik szerepben van az egyén (Birtalan, 2010.) 

 

26-6. ábra: Drámaháromszög204 

 

A humán szakmák területén dolgozók számára különösen fontos a megfelelő önismeret. Időről 

időre szükséges a megerősítése és fejlesztése mind a személyes, mind pedig a szakmai lét 

során. Az önismeret magas szintje az egyénnél pozitív hatást gyakorol a társas és szakmai 

kapcsolataira, a felmerülő problémák, bizonytalanságok kezelésére, további készségek 

fejlesztésére, az elégedettség, értékesség érzésének megélésére. 

  

 

204 Forrás: https://insideout.hu/drama-nelkul/ 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezetben az önismeret témakörén belül az önismeret fogalma, szintjei, az önismereti 

modellek kerültek bemutatásra. A fejezet ismertet személyiséglélektani fogalmakat, a 

személyiség típusokba sorolásához és szerkezetéhez kapcsolódó ismereteket. Rövid 

kulcsfogalmakon keresztül a tranzakcióanalízis, azon belül az életpozíció, az énállapot modell, 

az emberi játszmák elmélete is megjelenik a fejezetben. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel a Johari ablak területeit és jellemezze azokat! 

2. Ismertesse az empátia fogalmát? 

3. Soroljon fel legalább hármat az ismertetett elhárító mechanizmusok közül! 

4. Ismertesse Freud strukturális modelljéből a személyiség összetevőit! 

5. Soroljon fel az emberi játszmákra jellemző vonásokat! 
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27. PSZICHOLÓGIA 

MENTÁLHIGIÉNÉ, SZERVEZETPSZICHOLÓGIA, 

SZUPERVÍZIÓ 

SZABÓ LÍVIA 

Okt-Operisz Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. 

Képzési vezető 

27.1. A MENTÁLHIGIÉNÉ, A LELKI EGÉSZSÉG FOGALMA 

A mentálhigiéné fogalma alatt hétköznapi és szakmai szóhasználatban is lelki 

egészségvédelmet értünk. Ahogy minden fogalom maghatározásnak így, a mentálhigiéné 

definiálásának is ismertek azok a meghatározásai, amelyek a tudományterület fejlődését és az 

értelmezésekben rejlő értékek közvetítésével szemléletformáló hatást indukáltak. 

A mentálhigiéné túlmutat a hagyományos értelemben vett, az Egészségügyi Világszervezet 

meghatározása szerinti egészség fogalmán, mely szerint "az egészség a teljes fizikai, mentális és 

társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya"(idézi Barabás, 

2006.), és minden további az egészséget leíró fogalomkörön. Grezsa Ferenc, S. Takács 

Zsuzsanna, Demetrovics Zsolt egyfajta lelki kultúraként, ennek előmozdítását segítő 

szemléletmódként és tevékenyégként is értelmezik, lényegét pedig az emberi értékek 

elmélyítésében, kibontakozását segítő fejlesztésben, támogatásában - promóció - ragadják 

meg. 

A terminus megjelenése és a mentálhigiénés mozgalmak kezdete hivatalosan Clifford 

Whitthingam Beers amerikai üzletember 1908-ban megjelent A Mind That Found Itself című 

könyvének megjelenéséhez köthető. A szerző két év elmekórházban szerzett tapasztalatai 

alapján fogalmazta meg kritikáját a reformok megtételét követelve a fennálló viszonyok 

megváltoztatásának és a megelőzés vonatkozásában (Buda, 1998.). 

A hazai első átfogó fogalommeghatározás Buda Béla és Veér András nevéhez fűződik. A 

meghatározásból idézve  „… a mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és 

magartászavarok megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, 

mindazoknak a folyamatoknak és intézkedéseknek összessége, amelyek az emberi személyiséget 

és közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejletebbé, magasabb szervezettségűvé teszik.”205 

 

205 Buda Béla: A mentálhigiéné fogalma. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00081/pdf/ 

EPA01551_educatio_1998_2_229-238.pdf - 231-232.p. letöltés:2018. november 6. 

http://epa.oszk.hu/01500/01551/00081/pdf/EPA01551_educatio_1998_2_229-238.pdf%20-%20231-232.p
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00081/pdf/EPA01551_educatio_1998_2_229-238.pdf%20-%20231-232.p
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00081/pdf/EPA01551_educatio_1998_2_229-238.pdf%20-%20231-232.p
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Tomcsányi Teodóra szerint a lelki egészség  "…pozitív életérzéssel járó belső folyamategyensúly 

és ebből következő viselkedés, mellyel az egyén biztosítja belső stabilitását és a társadalomban 

elfoglalt megfelelő helyét szüntelen változások - nehézségek, zavarok, terhelések, sőt olykor 

szomatikus betegségek és fenyegetettség - közepette is."206 Hangsúlyos a fogalomban a lelki 

egyensúly megteremtésére törekvő magatartás, továbbá az ebből következő pozitív életérzés. 

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség Programnyilatkozatában (1995) a mentálhigiénés 

tevékenység alapelveiként fogalmazzák meg az alábbiakat:” A mentálhigiéné egyaránt jelent 

szemléletet, elméletet, tevékenységi területet, illetve intézményrendszert. Mint szemlélet, a 

mentálhigiéné elsődlegesen a proszociális értékek, valamint az élet minőségének fejlesztésére, az 

életigenlő magatartás támogatására irányul. Ezáltal hozzájárul az erkölcsi értékek 

megszilárdulásához, az önpusztító, destruktív és aszociális megnyilvánulások és minták 

gyakoriságának mérséklődéséhez is. Elméletének középpontjában - a humán tudományok 

ismereteit integrálva - a holisztikus emberkép áll. A különböző pszichoszociális problémákat az 

emberi kapcsolatok kontextusában értelmezi és annak keretében igyekszik befolyásolni. A 

mentálhigiéné tevékenységi területe, illetve intézményrendszere átfogja a humán 

szolgáltatásokat, a kultúrát, a közművelődést, a közoktatást, a szociális gondoskodást, az 

egészségügyet, a hitéletet, a tömegtájékoztatást, a polgári kezdeményezéseket, a törvényhozás és 

a kormányzat működését.”207 

A fenti meghatározás széles spektrumon történő értelmezése vonatkozásában tükröződik a 

mentálhigiéné komplexitása, holisztikus megközelítése, közösségi jellege. 

27.2. A MENTÁLHIGIÉNÉ PARADIGMÁI 

Dr. Bagdy Emőke a Mentálhigiéné-korszakok, paradigmák és az ezredforduló jellegzetességei 

című tanulmányában ismerteti a mentálhigiéné fogalmi változásainak korszakait, a paradigma-

elmélet-gyakorlat összefüggésrendszerében. 

Az első korszak a medikális paradigma időszaka, amelyben az egészség-betegség kettősége 

érvényesül. Az egészség egyúttal a betegség hiányát jelenti. A két állapot szembenállása, a 

diagnosztikus, terápiás beavatkozások jellemzik e korszakot és a betegség, hiányállapot 

megszüntetésére irányul. 

A második korszak a második világháborútól a nyolcvanas évekig a "pozitív mentálhigiénés ", a 

non-medikális paradigma időszaka (Jahoda nyomán, Bagdy, 2004). Középpontjában az ebben 

az időszakban kibontakozó CarlRogers és Abraham Maslow nevéhez köthető humanisztikus 

nézőpont által képviselt irányzat emberképe, az egészséges, élményeket átélő, alapvetően jó 

ember áll, aki felelős önmagáért, a környezetéért és aki törekszik az önmegvalósításra a 

környezettel való kölcsönhatásban. Az empátiás, elfogadó emberi kapcsolatok, a társak, a 

közösség támogató, segítő ereje az egyén egészséges fejlődésének feltétele. 

 

206 Tomcsányi Teodórát idézi Farkas Péter: A pedagógusi szakma mentálhigiénés aspektusai, a pedagógusok lelki 

egészsége Keresztény Szó 22. évf. 10. sz., 2011. október 

http://epa.oszk.hu/00900/00939/00132/keresztenyszo_EPA00939_2011_10_7.html letültés:2018. november 6. 

207 http://www.mamesz.hu/rolunk/alapdokumentumaink/64-programyilatkozat letöltés::2018. november 6. 

http://epa.oszk.hu/00900/00939/00132/keresztenyszo_EPA00939_2011_10_7.html%20letültés:2018
http://www.mamesz.hu/rolunk/alapdokumentumaink/64-programyilatkozat
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A harmadik korszak a nyolcvanas évektől napjainkig datálható, melynek a kulcsterületei, 

melyek egyben az egészséget alapvetően meghatározó tényezők Dr. Bagdy Emőke szerint: 

◼ Wellnes (jól-lét), 

◼ Fitness (alkalmasság, állóképesség, megfelelés, jó kondíció), 

◼ Happiness (boldogság, megelégedettség), 

◼ Hardiness (erő, szívósság)"208. 

A lelki egészség feltételei vonatkozásában végzett vizsgálatok körében a kutatók a lelkileg 

egészséges személyiséget, a lelki egészséget, az alábbiakban olvasható jellemzők mentén 

határozták meg. 

A pszichoanalitikus megközelítés szerint a lelkileg egészséges egyén képes: 

◼ környezete feletti uralomra, 

◼ adekvát valóságérzékelésre, 

◼ integráltságra 

◼ pozitív tiszteletet és elfogadást nyújtani mások iránt, 

◼ a folyamatos fejlődésre és növekedésre az önmegvalósítás irányában, 

◼ autonómiára. (Jahoda nyomán, Buda, 2003) 

Az egészséglélektani megközelítések szerinti jellemzők az következők: 

◼ képességek, 

◼ öncentrálás/önkontroll, 

◼ jólét, lelki egyensúly, 

◼ saját értékek tudata, 

◼ expanzivitás, 

◼ autonómia, 

◼ késztetettség/ késztetési erők.  (Becker nyomán, Buda, 2003) 

◼ megküzdési (coping) képesség, 

◼ feszültségek, stresszek uralásának képessége, 

◼ megfelelő énkép és önazonossági érzés, 

◼ önértékelés, 

◼ önfejlesztés, a fejlődőképesség, 

◼ autonómia, 

◼ változási képesség, 

◼ szociális támogatások igénybevétele, részvétel társadalmi mozgalmakban(Tudor 

nyomán, Buda, 2003.) 

Doku a lelki egészség összetevőit az alábbiakban foglalja össze: 

◼ képesség a szeretet nyújtására és elfogadására, 

◼ biztonság és státusz „adekvát” átélése a társadalomban, 

◼ spontaneitás megfelelő mértéke, az érzelmi válaszok (pl. harag, öröm, szomorúság) 

megfelelő skálája, 

◼ hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok, nem túl kevés), 

 

208 Dr. Bagdy Emőke Ph.D. Mentálhigiéné-korszakok, paradigmák és az ezredforduló jellegzetességei Honvédorvos 

2004. (57) 1.sz. 
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◼ gazdag fantáziavilág, amely a kreativitást segíti, 

◼ az önismeret, önértékelés olyan foka, mely elősegíti a saját én és a másik ember 

ártalmak utáni reparációjának megvalósítását, az ehhez szükséges képességek 

gyakorlását, 

◼ a tapasztalatokból való tanulás képessége 

◼ a csoport igényeinek teljesítési képessége, együtt azzal a választási szabadsággal, hogy 

ezt mikor és mennyiben teszi, figyelembe véve saját felelősségét is, mint csoporttag, 

◼ az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját viselkedés vagy cselekvés 

hatására másokat illetően, 

◼ a saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége. (Tudor nyomán, Buda, 

2003) 

27.3. A MENTÁLHIGIÉNÉ MÓDSZEREI: PREVENCIÓ, POZITÍV 

PSZICHOLÓGIA, EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ 

A mentálhigiéné egyik központi fogalma és egyben feladata a megelőzés, vagyis a prevenció. 

Pikó Bettina Magatartástudomány és prevenció: A preventív magatartásorvoslás jelentősége 

című tanulmányában a prevenció szintjeit az alábbiakban szemlélteti: 

 

27-1. ábra: A prevenció szintjei Pikó Bettina nyomán 

 

A primordiális megelőzés olyan intézkedések körét fogalja magába, amelyek indirekt módon 

járulnak hozzá a betegségek megelőzéséhez. A jogi, ill. egyéb szabályozók hosszú távon hatást 

gyakorolnak az egészségre ható tényezőkre, így hosszú távon kihatnak a lakosság egészségi 

állapotára is. 

Az elsődleges megelőzés a "specifikus rizikótényezők kontrollját, kiemelten az egészséggel 

összefüggő káros életmódbeli tényezők csökkentését és az egészségtudatos viselkedés 

Primordiális megelőzés 

(jogi szabályozás, 

kereskedelmi szabályozás, 

a környezet védelme,

etikai követelmények betartása, 

társadalmi normák alakítása.) 

Elsődleges megelőzés 
(egészségfejlesztés és 
egészségnevelés, 
kockázatészlelés és 
egészségtudatosság formálása, 
önbizalomfejlesztés, 
konfliktusmegoldási és 
stresszkezelési technikák 
elsajátítása, társas támogatás)

Másodlagos megelőzés 
(szűrővizsgálatok, preventív 
egészségmagatartás formálása, 
orvishoz fordulási szokások, 
laikus betegségképzetek 
megismerése)

Harmadlagos megelőzés 
(ártalomcsökkentés, 
szövődmények megelőzése, 
rehabilitáció, Compliance, 
életmódkontroll)
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elősegítését jelenti."209 Az egészségügyi felvilágosítás az ismeretek átadására, mint például a 

dohányzás káros, az egészségre gyakorolt hatásai és következményei helyezi a hangsúlyt. A 

modern egészségfejlesztés elsősorban az önismeret, a kompetencia-és készségfejlesztés, a 

konfliktusmegoldási- és stresszkezelési technikák megerősítésével és fejlesztésével kíván 

pozitív hatást kifejteni az egészségtudatos magatartás irányába. 

A másodlagos megelőzés a betegségek időben történő felimerését, diagnosztizálását, azonnali 

gyógykezelés biztosítását foglalja magába. Az orvoshoz járás és a szűrővizsgálatokon való 

részvétel fontosságának tudatosításával, ismeretek átadásával járul hozzá az egészségtudatos 

magatartás formálásához. 

Míg a korábban leírt megelőzési szintek a betegségmegelőzést, addig a harmadlagos megelőzés 

elsősorban az állapotromlást, a gondozás és rehabilitáció keretében a szövődmények 

kialakulásának megelőzését, a megfelelő életminőség elérését jelenti, melyben a beteg aktív 

résztvevőként közreműködik a saját egészségi állapotának alakításában (Pikó, 2003.) 

A pozitív pszichológia, mint az "emberi erények és erősségek tudománya és művészete"210 a 

pozitív emberi jellemvonások fejlesztésére, lelki edzettség fontosságára helyezi a hangsúlyt - 

címkézés nélkül - hozzájárulva a problémák, betegségek megelőzéséhez. E szemléletben nem 

az abnormális viselkedés, annak korrekciója, hanem az adaptáció folyamata hangsúlyos, amely 

a védőfaktorok támogatására, az erősségek fejlesztésére fókuszál (Pikó, 2003.). 

WHO Ottava Charter állásfoglalása az egészségpromóció tartalma alatt a következőket érti: 

" „… az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy fokozzák 

kontrolljukat egészségük felett, ill. javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának 

elérése érdekében az egyén vagy csoport képes kell legyen megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni 

szükségleteit és/vagy megváltoztatni környezetét, ill. megküzdeni azzal. Az egészségpromóció 

nem csupán az egészségügy felelőssége, hanem az egészséges életmódon át terjed ki a jólétig”211 

(Buda, 1998). 

Míg korábban az egészségpromóciót egészségmegőrzésnek nevezték kapcsolták, addig 

napjainkban tágabb értelemben vett egészségfejlesztésnek tekinthető, melynek 

középpontjában az életmód megváltoztatása áll (Pikó, 2003). 

A lelki egészségpromóciós tevékenység esetében tehát nem a betegségek megelőzése, vagy 

elkerülése a cél, hanem sokkal inkább az "egészség eladása", az egészségtudatosság terjesztése, 

és az egészségnek, mint a társadalmi ügynek a képviselete (Buda, 1998). 

 

209 Pikó Bettina Magatartástudomány és prevenció: A preventív magatartásorvoslás jelentősége Magyar Tudomány 

– A MTA folyóirata, 2003 (110. kötet = Új folyam 48. kötet) 2003 / 11.  1383.p. 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf 

letöltés:2018. november 6. 

210 Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály (2000) megfogalmazásában Pikó Bettina Magatartástudomány és 

prevenció: A preventív magatartásorvoslás jelentősége Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 2003 (110. kötet = 

Új folyam 48. kötet)2003 / 11.  1388.p. 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf 

letöltés:2018. november 6. 

211 http://epa.oszk.hu/01500/01551/00081/pdf/EPA01551_educatio_1998_2_229-238.pdf - 234.p. 

letöltés:2018. november 6. 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf%20letöltés:2018
http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf%20letöltés:2018
http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf%20letöltés:2018
http://epa.oszk.hu/00700/00775/00060/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2003-11_1381-1390.pdf%20letöltés:2018
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27.4. A MENTÁLHIGIÉNÉ INTÉZMÉNYEI, SZÍNTEREI, FŐ 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI 

A lelki egészségvédelem intézményrendszere, színterei alatt azokat a közvetett, vagy közvetlen 

emberi kapcsolatokon alapuló csoportokat, közösségeket is értjük, amelyek hatással vannak az 

egyén pszichoszociális kompetenciáira. A szakmai értekezések közötti egyik csoportosítása a 

laikus és a professzionális intézményrendszerek közötti megkülönböztetés. 

A laikus intézmények alatt értik a családot, a szomszédokat, önsegítő csoportokat, közösségi 

kapuőröket . 

A professzionális intézmények lehetnek az egészségügyi, szociálpolitikai, oktatási-nevelési 

intézmények. 

Gerevich József a mentálhigiéné közösségi színtereként a helyi társadalom, természetes 

lakóhelyi közösségek jelentőségét hangsúlyozza, amelyek a különböző szintű beavatkozások 

helyszínei is egyben A közösséget alkotó szupportív, segítő, támogató természetes szociális 

hálók a fentiekben a laikus intézmények alatt említett csoportok: a család, a barátok, 

szomszédok, közösségi kapuőrök (papok, orvosok stb.), önsegítő csoportok (Gerevics, 1997.). 

27.4.1. Család, mint mentálhigiénés csoport 

Az egyik legfontosabb mentálhigiénés csoport a család, mint mentálhigiénés csoport funkcióit 

tekintve véd a betegségektől, képességeket fejleszt, információkat közvetít, szűri a külvilágból 

érkező stresszhatásokat (Gerevich, 1997). 

A család szerepének hangsúlyozása az egyén mentális egészségének hozzájárulásához 

szemlélet alapján G. Caplan a család, mint támogató rendszer funkcióit az alábbiakban foglalta 

össze: 

◼ a világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője, segítve a családtagok 

egymás közötti tapasztalatátadásával a környezethez való alkalmazkodást, 

◼ visszajelentő-útmutató rendszer, az egyén viselkedése által kiváltott reakciók 

megismerésével, 

◼ a világról kialakuló kép, az életfilozófia forrása, a családi értékek, hiedelmek, 

életfilozófiák elsajátításához, 

◼ a problémák megoldásában eligazít és közbenjár, információt szolgáltatva az egyén 

részére a problémák kezeléséhez, 

◼ gyakorlati és konkrét segítség forrása, az egyén testi, lelki, anyagi támogatásával, 

◼ a pihenés és regenerálódás színtere, az egyén mentális és fizikális jólétét segítve, 

◼ referencia- és kontrollcsoportként hat, a vélemények, jutalmazó és büntető 

viselkedésminták nyújtásával, 

◼ az identitás, egyéni önértékelés, énkép forrása, modellnyújtással, az egyén 

viselkedésére adott visszajelzésekkel, ismeretek, értékrend közvetítésével, 

◼ az érzelmi teherbírást fokozza, segít a krízishelyzetek feldolgozásában (Caplan nyomán, 

Marosi 2014). 
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27.4.2. Önsegítő csoportok 

„Olyan kis és nagy csoportos struktúrában megvalósuló együttműködési formák sokasága, 

melyekben rendszerint azonos korú, és hasonló személyes problémákkal küszködő emberek 

szerveződnek azért a közös célért, hogy közös igényüket kölcsönös egymásnak nyújtott segítés 

révén kielégítsék, olyan változást hozzanak létre magukban, és/ vagy környezetükben, amely 

által az addig megoldatlan problémájuk megoldódik. Az ilyen csoportok kezdeményezői és tagjai 

felismerték, hogy szükségleteiket nem tudják sem önerőből, sem a meglévő humánszervezetek, 

szociális intézmények révén kielégíteni."212 

Szervezeten belüli önsegítő (self-help) csoportokat többféleképpen osztályozták. Gordon és 

Babchuk (1959), Levy (1973), Katz és Bender (1976), Moeller (1977) az önsegítő csoportokra 

jellemző sajátosságok mentén írták le típusait. 

Csoporttípusok alakulhatnak a következő elsődleges célok vonatkozásában: 

◼ önmegvalósításra, tünetcsökkentésre szerveződő csoportok (pl. Névtelen Alkoholisták), 

◼ szociális reform elérésére szerveződő csoportok, 

◼ alternatív életformák teremtésére szerveződő csoportok, 

◼ kiközösítettek, marginálsok csoportjai, 

◼ kevert, eklektikus csoportok (pl. elvált szülők csoportjai) (Katz és Bender (1976) 

nyomán, Gerevich 1997). 

A probléma súlyossága szerinti csoportosításban Levy felosztása: 

◼ egészségesek önfejlesztő csoportjai, 

◼ stresszhatás alatt élők csoportjai, 

◼ viselkedési zavart korrigáló csoportok, 

◼ túlélést biztosító csoportok ( Levy (1973) nyomán, Gerevich, 1997). 

A fenti osztályozáson felül a csoport presztízse, hozzáférhetősége, a csoport munkájának 

szervezeten belüli, vagy kívüli működése szerinti felosztások is léteznek. 

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség állásfoglalásában (2008) a lelki egészségvédelem főbb 

tevékenység területeinek az alábbiakat jelöl ki, amelyek egyúttal jelölik a szükséges fejlesztési 

irányokat is és napjainkban is aktuálisak: 

◼ a devianciák, az öngyilkosság, alkoholizmus, drog-abúzus és más szenvedélybetegségek 

visszaszorítása, kezelése, a krónikus stressz és depresszió, valamint a krónikus nem 

fertőző és pszichoszomatikus betegségek megelőzése és kezelése, 

◼ az ’ökológiai kudarcba átcsapó deviancia’ (AB, válás, családi dezorganizáció) 

megelőzése, továbbá családvédelem, családsegítés, párválasztás és házassági 

tanácsadás, 

◼ nevelési és pályaválasztási tanácsadás; pályaorientáció és hivatásgondozás; 

ifjúságvédelem (fiatalkori devianciák és viselkedészavarok kezelése), idősgondozás, 

◼ pszichológiai tanácsadás; válságkezelés, krízisintervenció, életproblémákon átsegítés, 

haldoklók és hozzátartozóik gondozása; rendszer-intervenció; személyiségfejlesztés, 

önismereti, készségfejlesztő, kommunikáció-fejlesztő tréningek, 

 

212 Gerevich József: Közösségi mentálhigiéné: Animula Egyesület, Budapest 1997., 115.p. 
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◼ közösségi mozgalmak, vallási közösségek, életforma-műhelyek; önsegítő és 

érdekképviseleti csoportok létrejöttének segítése és támogatása; kisebbségek 

(fogyatékkal élők, rokkantak, stigmatizáltak stb.) és hátrányos helyzetűek, krónikus 

betegek önszerveződésének, egymást-támogatásának segítése . 

27.5. CSOPORTOK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPMECHANIZMUSAI 

27.5.1. A csoport fogalma, típusai 

"A csoport olyan pszichológiai egység, mely kettőnél több személyből áll, akiknek vannak közös 

céljaik, közöttük viszonylag stabil kapcsolatok vannak, melyekben egyesek függnek másoktól, és 

a tagok egymással kommunikálnak, interakcióban vannak."213 

A csoportokat különböző szempontok szerint lehet egymástól megkülönböztetni. Létszámuk 

szerint kb. 25főig kiscsoportról, kb. 50főig nagycsoportról, e fölött tömegről beszélhetünk. 

Kialakulásuk szerint megkülönböztetünk formális, amely mesterségesen valamilyen szempont 

szerint alakul és informális (pl. barátok), melynek tagjai önkéntes érzelmi motiváció alapján 

kerülnek be és a közös szándék, cselekvés által összetartó csoportokat. A csoporttagok 

érintkezésének gyakorisága és személyessége alapján elsődleges és másodlagos csoportokat 

különböztethetünk meg (Cooly nyomán, Szabó 2002). Az elsődleges csoportokat (pl. család, 

barátok) a nagyfokú összetartás, gyakori személyes érintkezés, meleg, intim kapcsolatok, míg 

a másodlagos csoportokat a személytelenebb, formálisabb kapcsolatok és a meghatározott 

szabályok szerint történő érintkezések jellemezik (Szabó, 2002). 

A szociális munkában megkülönböztetünk terápiás- és feladatcsoportokat. A feladatcsoportok 

jellemzői, hogy a csoport az elvégzendő feladat köré szerveződik, a tagok szakértelmére, 

tehetségére épül, a kommunikáció mintázata a feladat megoldására irányul, a feladat teljesítése 

a siker kritériuma. 

A terápiás csoportok a résztvevők személyes igényei köré szerveződnek, a közös gondok, 

problémák, vagy tulajdonságok szerinti összetétel jellemzi, a kommunikáció mintázata 

bizalmon alapuló, nyitott a terápiás cél elérése a siker kritériuma (Pataki, 2010.) 

27.5.2. Csoportdinamikai elemek 

A csoportok működésére, változására, fejlődésére jellemző, az emberek együttesére ható 

tényezőket a szakirodalom a csoportdinamika ismeretkörében tárgyalja. Rudas János Delfi 

örökösei című könyvében a csoportdinamika elemek a szerepek, normák, interakciók, 

indulatáttétel, a csoportfejlődés fázisai és a fokális konfliktus (Rudas, 1990.). 

 

213 Szabó Éva: A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai: in.: Mészáros Aranka: Az iskola 

szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2002., 164.p. 
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A csoportokra jellemzően a tagoknak megvan a maga helye, funkciója a csoportban. "A 

különböző személyek által elfoglalt szociális státust nevezzük szerepnek".214  A csoporton belül 

betöltött szerepek vonatkozásában megkülönböztetünk feladat-orientált és kapcsolat-

orientált szerepeket. A feladat-orientált szerepek esetben a feladat jellege határozza meg a 

szerepeket és jelöli ki ezt az egyén számára (pl. adatgyűjtő, ellenőr, koordináló stb.). A 

kapcsolat-orientált szerepek esetében az egyén közösségben elfoglalt helyét mutatja (pl. 

bohóc, csöndes, sztár stb.) (Szabó, 2002.). 

A szerep fogalmának meghatározása a szakirodalmakban megjelenik az elvárt viselkedések, az 

érzékelt és az eljátszott viselkedésesmódok szerinti megközelítésekben. Az egyes szerepek 

között eltérések lehetnek, ezek pedig hatnak az egyén viselkedésére (Rudas, 1990.). 

A normák előírások, szabályok, amelyekhez a csoporttagok, vagy egy részük igazodik és 

amelyek meghatározzák, szabályozzák a tagok csoporton belüli viselkedését (Rudas, 1990.). Az 

egyén és a csoport normái közötti eltérés esetén az egyén lehetőségei: 

◼ a csoporthoz való igazodás  (csoportkonform viselkedés), 

◼ a csoport normáinak megváltoztatása, 

◼ deviáns viselkedés megőrzése, 

◼ csoport elhagyása (Rudas, 1997.). 

"Interakciónak nevezzük azt a jelenséget, amikor két személy egymással - verbális vagy nem 

verbális - üzenetet vált."215 A Szociális munka szótárában az indulatáttétel, olyan érzelmi 

reakciókat jelent, melyeket a jelenlegi kapcsolatoknak tulajdonítanak (mely lehet pozitív és 

negatív irányultságú), de valójában korábbi, sok esetben megoldatlan és tudattalan 

élményekből eredeztethetők(Gosztonyi, Pik 1998.). Fokális konfliktus -a csoport életére, 

megnyilvánulásaira ható mélyebb rejtett konfliktusok, melyeket pszichoterápiában is 

alkalmaznak. A csoporton belüli interakciók és az indulatáttétel, fokális konfliktus pszichológia 

jelenségvilágának ismerte a csoportok vezetésére képzett szakemberek szakmai, tréneri 

kompetenciáinak fontos eleme. 

Minden csoportnak a megalakulásától kezdve a működésen át a megszűnésig van egy fejlődési 

folyamata. E folyamatok kutatásainak eredményeként Tuckmann négy fázist különböztet meg 

a csoportfejlődés folyamatában (Forgács nyomán, Szabó 2002). 

1. Alakulás (forming) szakaszában a tagokat egymás megfigyelése és az "énbemutatások" 

sorozata jellemezi. 

2. Viharzás (storming) szakaszában láthatóvá válnak az egyéni különbségek, az egyéni 

viselkedések, értékek felszínre kerülésével gyakoribbá válnak a nézeteltérések és 

megkezdődik a csoportban elfoglalt helyekért a versengés a tagok között. 

3. Normaalalkulás (norming) időszakában megoldódnak a korábbi szakasz konfliktusai, a 

normák, szabályok kialakulásával. Láthatóvá válnak a csoporton belüli szerepek és a 

csoport számára elfogadható viselkedések. 

4. Működés (performing) szakaszában a csoport képes együttműködni bizonyos célok elérése 

érdekében. Kialakult csoportstruktúra és kommunikációs rendszer, továbbá a 

 

214 Szabó Éva: A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai: in.: Mészáros Aranka:Az iskola 

szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2002., 169.p. 

215 Rudas János: Delfi örökösei: Kairosz Kiadó, 1990. 63.p. 
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csoportkohézió (összetartó erő) révén más csoportoktól való elkülönülés jellemzi (Szabó, 

2002.) 

A szociális munkában a Garland, Jones és Kolodny (Whittaker,1980) ötszakaszos modell 

felhasználása vált ismerté az alábbi fázisok szerint: 

1. "Ismerkedés" szakasza, 

2. "Hatalom és kontroll" szakasza (viharzás szakaszának felel meg), 

3. "Intimitás" szakasza (normaalakulás szakaszának felel meg), 

4. "Differenciálódás" szakasza (működés szakaszának felel meg), 

5. "Leválás" szakasza (Szőnyi nyomán, Pataki, 2010). 

27.6. MUNKAHELY ÉS VEZETÉS 

Az önmegvalósítás egyik lehetséges színtere a munkahely. A szervezeten belüli 

munkamegosztás, az egyének szervezeten belül betöltött szerepei, az emberi és közösségi 

kapcsolatok mintázata, a vezető stílusa stb. személyiségre gyakorolt hatása, metálhigiénés 

jelentősége közismert. A szervezetfejlesztés kulcsszereplői a szervezeten belüli dolgozók 

vezetők, beosztottak stb. 

A vezetői hatékonyság területén Kirkpatrick és Locke vizsgálatot végeztek és összegyűjtötték 

a vezetőket jellemző legfontosabb tulajdonságokat. Ezek a következők: hajtóerő (drive), 

őszinteség és becsületesség, vezetői motiváció, önbizalom, kognitív képesség, szakértelem, 

kreativitás, rugalmasság (N. Kollár, Szabó, 2004). Ennél komplexebb modell a Fiedler (1980) 

által alkalmazott kontingenciamodell, mely szerint a vezető hatékonyágát három tényező és 

azok kombinációi határozzák meg. A három oktáns a vezető és a tagok kapcsolata, a feladat 

strukturáltságának mértéke és a vezető pozíciójából fakadó hatalom (N. Kollár, Szabó, 2004). 

A vezetési stílusok vizsgálata Kurt Lewin nevéhez kötődik. Kutatásai során három vezetői 

magatartást különböztetett meg az autokratikus, a demokratikus és a laissez faire (ráhagyó) 

stílust (N. Kollár, Szabó, 2004). 

Gerevich József szerint a jó munkahelyi légkörre a konfliktusok nyílt vállalása jellemző. 

Demokratikus irányítás mellett a munkatársak viselkedésének van mozgás és döntései tere, 

felnőttként viszonyulnak egymáshoz, biztonságban érzik magukat, ami növeli az 

érdekeltségüket. Autokratikus vezetés mellett a vezető tekintélye gátolja a munkatársak 

önállóságának, kezdeményezőképességének kialakulását, gyakoriak a kommunikációs 

zavarok, sok a destruktív rivalizálás, amely feszültséget generál. A szervezeten belüli 

informális csoportoknál megjelenhet a formális keretekkel szembeni ellenállás (Gerevich, 

1997). 

Az engedékeny, ráhagyó vezetés során a vezető nem vesz részt és nem befolyásolja a 

csoporttörténéseket, a szervezeten belüli informális vezetők szerepe megnő a döntéshozatal 

folyamatában (N. Kollár, Szabó, 2004). 

A hatékony csoportszervezés vezetői feladat. A vezető személyisége mellett a munkaszervezés 

a feladat sikerességének, továbbá a munkatársak elégedettségének kritériumai is lehetnek. 

Meredith Belbin hatékony csoportszervezésre vonatkozó elmélete szerint egy feladat köré 

szerveződő team számára hasznos szerepek: vállalatépítő, elnök, serkentő, ötletgyártó, 
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forrásfeltáró, helyzetértékelő, csapatjátékos, megvalósító, szakértő, akik ha egy teamben 

dolgoznak egy feladaton, akkor bármilyen feladat elvégzésére alkalmasak lesz. Egy teamtag 

több szerepet is betölthet, amennyiben az a képességeivel és személyiségével koherens.216 

27.7. KIÉGÉS FOGALMA, FOLYAMATA, PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI 

A kiégés, másnéven burn-out szindróma a segítő foglalkozásúak, személyiségükkel dolgozók, 

érzelmi megterhelést jelentő munkakörökben tevékenységet végzők  egészségét veszélyeztető 

jelenség. A kiégés érzelmi motiváció elvesztésével, munka iránti érdeklődés és testi-lelki 

energiák csökkenésével, a kimerültség érzésével jár együtt. Az érintettek energiakészletük 

kimerítésével lassú folyamat eredményeképpen reményvesztetté válnak (Kónya-Kónya, 

2008). 

H. J. Freuderberg megfogalmazásában a kiégés "… krónikus emocionális megterhelések, 

stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés, mely a reménytelenség és 

inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, 

illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek." 217(H. J. Freuderberg nyomán, Ónody 

2001) 

Hézser Gábor a kiégés tüneteinek öt csoportját írja le. 

1. Pszichés tünetek: tehetetlenség, reménytelenség, indulatosság, agresszív viselkedés, erős 

sikervágy, elismerés megszerzése, dekoncentráltság stb. 

2. Fiziológiai tünetek: fejfájás, magas vérnyomás, megbetegedések, stb. 

3. Magatartásbeli tünetek: indulatosság, gyakori hibázás, csökkent szakmai érdeklődés 

lecsökkenése, 

4. Szociális magatartás megváltozása: visszahúzódás, kapcsolatok elhanyagolása, 

szabadidős tevékenységek, hobbik elhagyása stb, 

5. Problematikus viselkedésformák: közömbösség, cinizmus stb. (Hézser nyomán Komlósi, 

2013). 

Kónya Zoltán- Kónya Ágnes szerint a kiégés felé vezető út állomásai a lelkesedés, stagnálás, 

kudarcérzés, végül a fásultság. 

A segítő pályája kezdetén lelkesedéssel végzi munkáját, tökéletesség, sok esetben kliens 

problémáival való azonosulás jellemzi. A stagnálás időszakában úgy érzi nem kap megfelelő 

érzelmi, anyagi támogatást, szakmai téren nem fejlődik, erőfeszítéseit nem értékelik. A 

kudarcérzés szakaszában megkérdőjelezi saját képességeit, munkája értelmét. A fásultságot a 

"semminek nincs értelme" állapot jelzi. 

 

216 www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/team_munka_alapelvei_2.doc  letöltés:2018. november 6. 

 

217 Ónody Sarolta: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei, Új Pedagógiai Szemle 

200.1 május 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/team_munka_alapelvei_2.doc%20%20letöltés:2018.%20november%206.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/team_munka_alapelvei_2.doc%20%20letöltés:2018.%20november%206.
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Más felosztásban a kiégés 12 lépcsős nem statikus, hanem ciklikus folyamat, melynek szakaszai 

a következők: 

1. Bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig 

2. Fokozott erőfeszítés 

3. Személyes igények elhanyagolása 

4. Személyes igények és konfliktusok elfojtása 

5. Értékrend megváltozása 

6. A fellépő problémák tagadása 

7. Visszahúzódás 

8. Magatartás- és viselkedésváltozás 

9. Deperszonalizáció 

10. Belső üresség 

11. Depresszió 

12. Teljes kiégettség (Hézser nyomán, Komlósi, 2013) 

A prevenció lehetőségei Bagdy Emőke szerint: 

1. "jól funkcionáló („egészséges”) személyekkel barátkozás 

2. elkötelezett kollégákkal a hivatástudat erősítése; 

3. valamely elmélet mellett ésszerű elköteleződés; 

4. stresszcsökkentő, önsegítő technika alkalmazása; 

5. környezeti stressztényezők tudatosítása, csökkentése; 

6. önértékelés egyensúlyának gondozása, elköteleződés; 

7. a szakmai szerepek, elvárások időnkénti felülvizsgálata; 

8. személyes önismereti és önfejlesztő út keresése (olvasással és tréningekkel); 

9. szabadidő és magáncélú idő kigazdálkodása, a vezető figyelme a szabadságolásra; 

10. a kliensekkel való kapcsolat fegyelmezett szabályzása; 

11. a reménység gondozása (folyamatos ébrentartása) a munkatársi esetmegbeszélésekkor; 

12. a szakmai tevékenységhez időnként külső szupervizor biztosítása a vezetés által."218 

Kónya Zoltán- Kónya Ágnes tanulmányában hangsúlyozza, hogy a segítő foglalkozásúak 

esetében a sikerélményhez jutást nehezíti, hogy a munkájuknak nincs kézzelfogható 

eredménye, ezért felhívják a figyelmet arra, "…hogy az elsősorban jelentésekkel, szavakkal, 

elméletekkel, történetekkel dolgozó személyek jól teszik, ha ezt az elvont világot valamilyen 

módon kiegyensúlyozzák a látható, tapintható, tárgyi valóság elemeivel."219 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezetben a mentálhigiéné ismeretkörén belül a mentálhigiéné, lelki egészség fogalmi 

meghatározásai, a lelki egészségvédelem területei, intézményei, módszerei kerültek 

 

218 Bagdy Emőkét idézi Komlósi Piroska: A továbbképzések szerepe a kiégés megelőzésében KAPOCS XII. évf. 

3. szám (58) 27.p. 

219 Kónya Ágnes-Kónya Zoltán: Történetek a kiégésről: Korunk 2008 (III. folyam 19.)2008 / 4. szám A szellem 

lázgörbéi, 49.p. 
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bemutatásra. A fejezet ismertet csoportlélektani fogalmakat, ehhez kapcsolódóan vezetési és 

csapatépítési elméletet, továbbá a segítő szakembereket érintő veszélyeztető jelenség a kiégés 

fogalmi meghatározását, tüneteit és a prevenció lehetőségeit. 

Kulcsszavak: mentálhigiéné, lelki egészség, prevenció, pozitív pszichológia, egészségpromóció, 

csoport, csoportdinamika, szerep, norma, vezetési stílus, csapattag, kiégés, 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a mentálhigiénés szemlélet lényegét! 

2. Mit értünk egészségpromóció alatt? 

3. Soroljon fel a csoportfolyamatokra ható tényezők közül hármat! 

4. Nevezzen meg vezetési stílusokat és jellemezze őket! 

5. Ismertesse a kiégés fogalmát és soroljon fel tüneteket! 
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28. KOMMUNIKÁCIÓS 
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

SZABÓ LÍVIA 

Okt-Operisz Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. 

Képzési vezető 

28.1. ÖNÉRTÉKELÉS, ÉN-KÉP 

Az ontogenezis, vagy egyedfejlődés az élőlény fejlődése a megtermékenyüléstől a kifejlődésig. 

A megtermékenyítés pillanatától a halálig tartó folyamat. A fejlődéssel foglalkozó tudományok 

közül a fejlődéslélektan a fejlődés (development) fogalmát testi és pszichológiai változások 

sorozatként írja le, melyeken az emberek az életkoruk előrehaladtával a fogantatástól életük 

végéig keresztülmennek (Cole, 1998). Ugyancsak a fejlődéslélektan tudománya az, amely a 

fejlődést meghatározó biológiai és környezeti tényezők szerepét, egymásra gyakorolt 

kölcsönhatását vizsgálja, amikor az egyéni különbségek okait kutatja. Az ember („ÉN”) 

önmagára vonatkozó gondolkodásának fejlődése is olyan változások folyamata, amely 

életkoronként egyre differenciáltabb képet mutat. Damon és Hart az 1980-as években az 

énfejlődésre kidolgozott kognitív fejlődési modellje is az énfogalom változásának egyre 

komplexebb szerveződését alkotta meg több dimenzió mentén (Cole, 2006.). Kegan 

autonómiát hangsúlyozó elmélete szerint az én fejlődése élethosszig tartó folyamat, amely 

folyamatosan változik a környezettel való kapcsolatában és hat a fejlődésére. 

28.1.1. Énfogalom, énkép Rogers elméletében 

A személyiségpszichológia tárgyalja azokat az elméleteket, melyek az énfogalom és annak 

alkotóelemeire vonatkoznak. A növekedést, fejlődést hangsúlyozó - humanisztikus - nézőpont 

szerint, "Az énfogalom azokat a sajátosságokat, tulajdonságokat, képességeket, minőségi 

jegyeket tartalmazza, melyeket a személy önmaga részének tekint."220 C. Rogers 

szelfelméletében hangsúlyozza, hogy az "ÉN=SELF" nem létezik a születés pillanatában, a 

tapasztalatok, a környezettel való kölcsönhatás során szerveződik, differenciálódik, tudatosul, 

majd szimbolizálódik. A self struktúrája - amely az éntudat alapja is- az egyén olyan szervezett 

képe önmagáról, amely a saját jellemző tulajdonságok, képességek észlelésiből, a másokhoz 

 

220 CHARLES S. CARVER - MICHAEL F. SCHEIER: Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó Budapest, 2006 

388.p. 
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fűződő kapcsolatok visszajelzésiből és azokból a célokból, ideálokból áll, amelyeket pozitív, 

vagy negatív vonzerővel bírónak értékel az egyén (Gyöngyösiné, 2007). 

Az énfogalmat alkotó elemek egyik közismert felosztása az aktuális (megtapasztalt) és 

ideális énkép (énideál) szerinti különbségtétel. 

Az aktuális énkép az, ahogyan a személy a jelenben önmagát látja, míg az ideális énkép, 

amilyenné szeretne válni. 

Az aktuális és ideális énkép egymásnak való megfelelése, valamint az aktuális énkép és a 

tényleges tapasztalatok összhangja (kongruencia) az egységesség érzését, míg ennek 

ellenkezője, vagyis az aktuális és ideális énkép eltérésének észlelése, az énképnek ellentmondó 

tapasztalatok (inkongruencia) az egységesség megbomlását eredményezheti (Cole, 2006). 

Az énfogalom mérésére Rogers a Q-rendezés elnevezésű eljárás tartotta hatékonynak, mely 

során az egyénnek az önmagára leginkább és önmagára legkevésbé jellemző önértékelő 

leírásokat kell csoportosítania egy előre meghatározott rendezési elv szerint. Az ideális énkép 

szerinti rendezés esetén megvizsgálható az eltérés, vagy a hasonlóság mértéke az aktuális és 

az ideális énkép között (Cole, 2006). Az énideál és a valós énkép közötti eltérés az önértékelés 

pozitív, vagy negatív irányának is mutatója lehet. 

28.1.2. Önértékelés 

A fentiekben ismertetettek szerint az egyén önértékelésének mutatója lehet a két énkép 

(ideális és valós énkép) közötti kapcsolat vizsgálata.  Az önmegvalósítás fontossága - Rogers 

munkásságában a kongruenciát erősítő törekvése az embernek - A. Maslow hierarchikus 

szükségleti modelljében is megjelenik. Maslow elmélete szerint az emberi szükségletek 

hierarchikus rendszerbe szerveződve jelennek meg, melynek csúcsán az önmegvalósítás 

szükségletének kielégítése áll. Az elméletalkotó szerint az alsóbb szinten lévő motívumok (a 

fiziológia szükségletektől a megbecsülés szükségletéig) valamilyen hiányállapot 

megszüntetésére irányulnak, míg a magasabb szinteken lévők (önmegvalósítás szükséglete) a 

növekedés irányába hatnak (Cole, 2006). 
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28-1. ábra: Maslow eredeti szükséglet piramisa221 

Az önbecsülés szükséglete fejezi ki az ember saját kompetenciáinak megélése és 

teljesítményének mások általi elismerése iránti igényét, amely összefüggést mutat az 

önértékeléssel (Gyöngyösiné, 2007). 

Az önértékelés Berentés Éva szerint "…az énkép szubjektív vetülete, amely kifejezi az egyén 

önmagához való értékelő viszonyulását és jelzi az önelfogadás mértékét."222 

F. Birkenbihl válasza arra a kérdésre, hogy mi az önértékelés a következő: "…énünk központi 

egysége, amelyre lényegében mindent vonatkoztatunk."223 

Vélekedése szerint az önértékelés megszerzésében öt tényező játszik szerepet. Az első 

"egyetértés a lelkiismerettel", a második a "pozitív környezeti reakció az ön-képre", a harmadik 

és negyedik tényező a "személy megbecsülése, a munka elismerése", az ötödik tényező az 

"emberi kapcsolat" tényezője (Birkenbihl, 1988.). 

Az egyén hatékony kommunikációs és konfliktuskezelési kompetenciáinak,  kommunikációs 

hatékonyságának megerősítése és fejlesztése segíti az önértékelés pozitív irányba történő 

elmozdulását, az önbecsülés fokozását ,az egyén önmagával való elégedettségének fenttartását 

és növelését. 

28.2. KOMMUNIKÁCIÓ 

„… az ember természet szerint közösségi lény…”224, ezt fogalmazta meg már a maga korában 

Arisztotelész is Politika című művében. Ennek az állításnak a mélyebb, továbbá tudományos 

 

221 Forrás: Michael Cole, Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó Budapest, 2006. 

222 Berentés Éva: Az érett személyiség  Pro Personal, 2012, 77.p.  

223 F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok  Trivium Kiadó 1988 26.p. 

224 http://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm letöltés: 2018. november 9. 

önmeg-
valósítá

s
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A biztonság és a fizikai védettség 
szükségletei

Fiziológiai szükségletek

Megbecsülés 
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szempontok szerinti vizsgálata a szociálpszichológia tudományterülete. Elliott Aronson a 

Társas lény című könyvében tudományos kísérletek bemutatásán, elemzésén keresztül vezeti 

az olvasót a társas befolyásolás, a társas viselkedés jelenségeinek megértése és az emberi 

megnyilvánulások tudatosítása felé. Az egymásra gyakorolt hatásokban megnyilvánuló 

törvényszerűségeket olyan társadalmi jelenségeken keresztül láttatja, mint a konformitás, 

előítélet, sztereotípia, agresszió, meggyőző kommunikáció. E hatások mindig valamilyen 

kommunikációs folyamatokban valósulnak meg. A kommunikáció az, amin keresztül az 

emberek az érzelmeiket, állapotukat, szándékaikat, gondolataikat egymás irányába kifejezik és 

ebben a dinamikus folyamatban hatnak egymásra. A folyamat és az arra ható tényezők 

ismerete növeli az egyén kommunikációs hatékonyságát, gyakorlás által kommunikációs 

készségei fejlődnek, amely segíti őt a társas helyzetek hatékony kezelésében. 

28.2.1. A kommunikáció fogalma 

A kommunikáció fogalma a társadalom - és természettudományokban, a 

bölcsészettudományokban egyaránt meghatározásra került, így sokféle definíciója létezik. Az 

egyes tudományterületek, mint például a nyelvészet, a szociálpszichológia, szociológia, 

politológia stb. is megalkották a saját fogalmaikat, elméleteiket a kommunikációkutatásaik 

területén. A kommunikációtudomány ma már önálló tudományként foglalkozik a 

kommunikáció jelenségvilágával megalkotva saját fogalomrendszerét együttműködve a 

kapcsolódó tudományterületekkel. A kommunikál szó a latin „communicare= megoszt, közöl, 

közzétesz” igéből ered, amely a „communis=közös, köz” kifejezésből származik. Eszerint a 

kommunikáció „…valaminek a közlése, közzététele, mely által ún. közös tudásunk 

gyarapodik…”225, amely minden közösség alapfeltétele. (Rosengren, 2004). 

28.2.2. A kommunikáció folyamata 

Amikor folyamatról beszélünk, akkor egyszerűsítve alatta általában valamilyen egymással 

kapcsolatban, kölcsönhatásban lévő tevékenységeket, tevékenységek sorozatait, 

cselekvéseket, cselekvési sorokat értünk, melyeket a bemeneti és kimeneti oldal keretez. Az 

általános és személyközi kommunikációs modellek közül a  kommunikációs folyamat 

alapmodellje a Claoude Shannon és Warren Weaver által kidolgozott telekommunikációs 

modell. A kommunikáció eszerint információtovábbítás, amely független az adó és a 

vevő, valamint a jel és a kód természetétől (Buda, 1986).  E csoportba tartozik a Roman 

Oszipovics Jacobson nyelvészetből jól ismert hattényezős nyelvi modellje. 

 

225Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/konyv/ 

rosengren_kommunikacio/rosengren_kommunikacio.PDF letöltés:2018. november 9. 

http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/konyv/rosengren_kommunikacio/rosengren_kommunikacio.PDF
http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/konyv/rosengren_kommunikacio/rosengren_kommunikacio.PDF
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28-2. ábra: Jacobson kommunikációs modellje226 

 

A beszélt nyelv esetében a feladó a beszélő, a címzett a hallgató, az üzenet az elhangzó beszéd, 

a kód pedig maga a nyelv. A csatorna ebben az esetben a levegő; a kontexus alatt  Jacobson  a 

„valóságot” érti, vagyis azt, amiről az elhangzó beszéd szól. (A. Jászó, 1995.). Tehát a nyelvi 

kommunikáció folyamata során a beszélő a hallgató felé információt továbbít a fizikai 

csatornán keresztül, a résztvevők számára közös nyelv  közvetítésével egy a közlést 

befolyásoló beszédhelyzetben. 

Jacobson kommunikációs modelljének minden eleméhez egy-egy kommunikációs funkciót 

rendelt. Egyes funkciók a kommunikációs megnyilvánulások során különböző célok elérése 

érdekében hangsúlyosabbá válhatnak. A referenciális, tájékoztató funkció a kontextust erősíti, 

ilyenkor ismeretek, tények, gondolatok közlése történik. Az expresszív funkció a feladóhoz 

kapcsolódva az önkifejezésre, az érzelmek kifejezésére irányul. A konatív funkció a címzetthez 

kapcsolódva elsősorban felszólító, cselekvésre ösztönző hangsúlyt kap. A fatikus funkció a 

csatornához kapcsolódva a kommunikáció, kapcsolat létrejöttét, illetve további fenntartását 

segíti. A metanyelvi funkció a kódhoz kapcsolódva a megértést, a kommunikációs helyzetre 

történő reflektálást szolgálja. A poétikai funkció az üzenet esztétikai élmény kiváltását 

eredményezi (N. Kollár, 2004.). 

Az emberi kommunikációkutatás Palo Alto-i iskolájának kutatói (Watzlawick, P.–Beavin, J. A.–

Jackson, D. D.) szerint lehetetlen nem kommunikálni. Minden viselkedés kommunikációnak 

tekinthető, hiszen üzenetértéke van az aktivitásnak, a passzivitásnak, a szavaknak, a csendnek, 

melyekre „szükségszerűen” reagál egy kommunikációs helyzetben a másik ember. 

Amennyiben valaki nem kommunikál, csendben van, akkor is üzenetet közvetít a másik felé. 

Minden kommunikációban jelen van egy tartalmi (jelentő) és viszonyszint (utasító). Eszerint 

minden kommunikáció az információközléssel egyidejűleg valamilyen viselkedésmódot is 

jelez, egyfajta viszonyulást, amelyet a metakommunikációval azonosíthatunk (Horányi, 2003). 

A személyiségfejlesztést segítő csoporthelyzetekben az expresszív funkció, az átélt érzelem 

kommunikálása gyakran aktiválódik. 

 

226 Forrás: https://forgos.uni-eszterhazy.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0065_0_0_0/ 

0065_0_0_0.htm 
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28.2.3. Kommunikációs helyzetek típusai 

A kommunikációs helyzetek többféle szempont szerint csoportosíthatók. A résztvevők száma 

alapján interperszonális kommunikációnak nevezzük a személyek közötti, kétszemélyes 

kommunikációt, csoportkommunikációnak egy személy és csoport közötti kommunikációt, 

tömegkommunikációnak, amikor az üzenetet fogadók térben és időben elkülönülnek a küldőtől. 

A résztvevők közelsége szerint közvetlen kommunikáció a face to face, vagyis a szemtől szembe 

kommunikáció, közvetett kommunikáció, amikor a résztvevők térben és időben elkülönülten 

közvetítő eszköz segítségével kommunikálnak. Verbális, a szóban, vagy írásban történő 

kommunikáció, nem verbális a szavak nélküli kommunikáció az alkalmazott kódrendszer 

alapján. A közlő szándéka alapján lehet szándékos és nem szándékos a közlés. A kölcsönösség 

szerint a kommunikáció egyirányú, ha az üzenetet fogadó nem küld visszajelzést, kölcsönös, 

amennyiben visszajelez és oda-vissza ható folyamatként működik. A kommunikációs helyzet 

lehet egyenrangú és nem egyenrangú a résztvevők pozíciója alapján (N. Kollár- Szabó, 2004.). 

A tréning jellegű csoportok esetében egyenrangú kommunikációs helyzetekben 

meghatározóak a verbális és nem verbális megnyilvánulások, gyakoribbak a face to face 

érintkezések, a visszajelzések a tagok között. 

28.2.4. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái együttesen vesznek részt a kommunikációs 

folyamatban nehezen különíthetők el egymástól.  Az alkalmazott kódrendszer alapján az 

információátadás a verbális és a nem verbális csatornán keresztül történik. 
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28-3. ábra: A kommunikáció csatornái227 

 

A verbális kommunikáció a nyelvvel kifejezhető emberi beszédet és írást jelenti. A nem verbális 

kommunikáció a szavakon túli üzenetet kifejező tekintetet, mimikát, gesztusokat, testtartást, 

térközt, emblémákat stb. értik.(Fercsik-Raátz, 1997.). 

A metakommunikáció a „…személyiség állapotának hű tükre…”228, amely a kommunikációs 

folyamatot kíséri és elsősorban a nem verbális csatornákon keresztül ,nem tudatosan közvetít 

jelzéseket.  A metakommunikáció a kommunikációs folyamatban olyan viszonyjelző funkciót 

tölt be, amely a kommunikációban résztvevők egymáshoz való hozzáállásáról informál, 

továbbá a személyiség érzelmi viszonyulását jelzi a közlés tartalmához, kontextusához és a 

jellegéhez (Buda, 1986.). 

Verbális kommunikáció 

A verbális csatornák közül a nyelv vizsgálatával elsősorban a nyelvtudomány foglalkozik. 

Társadalmi jelenség, amely hosszú évek alatt keletkezett és biztosítja a társadalom 

fennmaradását, a hagyományok, kultúra továbbörökítését. A nyelv a kommunikáció bonyolult 

digitális kódjelekből építkező eszköze (Buda, 1986). 

A kommunikációs folyamatban a közös nyelv ismerete teremti meg azt a kontextust, amely 

lehetővé teszi a kölcsönös megértést. 

A nyelvvel ellentétben a beszéd olyan kommunikációs csatorna, amely nem önállóan, hanem a 

nem verbális jelzésekkel együtt hat. Gyakori, hogy beszélgetés során nem a teljes 

információtartalom hangzik el. Minél ismerősebb a kontextus, annál több információ hagyható 

ki a közlésből, anélkül hogy ez zavart okozna egymás megértésben (F. Birkenbihl, 1998). 

Nem verbális kommunikáció 

A kommunikációs folyamat részei a nem verbális csatornán keresztül közvetített jelzések, 

információk. Allan Pease Testbeszéd című könyvében ismerteti Albert Mehrabian és Ray 

Birdwhistell, a nem verbális kommunikáció területén végzett vizsgálatainak eredményeit.  

Mehrabian megállapítása szerint a teljes közlésrendszer csupán 7%-a érkezik a  verbális 

(szóbeli) csatornán, a többit a nem verbális közlések elemei teszik ki (Pease, 2012.). 

 

227 Forrás: Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Budapest, Krónika Nova Kiadó, 1997. 

22. o. 

228 Dr. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei . 

http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf letöltés:2018. 

november 11. 

http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf%20letöltés:2018
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28-4. ábra: Kommunikációs csatornák használatának aránya 

 

Birdwhistell eredményei azt mutatják, hogy a nem szavakkal történő közléseknek a mértéke 

65%, a verbális csatornán érkező közléseké pedig 35% a személyes kommunikáció 

folyamatában (Pease, 2012.). 

A fenti eredmények is mutatják, hogy a nem verbális csatornán érkező jelzések kihatnak az 

egész kommunikációs folyamatra. 

A nem verbális kommunikáció M. L. Knapp meghatározásában minden olyan kommunikációs 

esemény, amelyek a beszélt és írott szó határain kívül esnek, céljuk szerint a verbális 

kommunikációt ismételhetik, ellentmondhatnak neki, helyettesíthetik, kiegészíthetik, 

hangsúlyozhatják (Knapp In.: Horányi, 2003). 

M. L. Knapp osztályozási rendszerében a nem verbális kommunikáció kategóriái a következők: 

 

1. Testmozgás vagy kinezika: gesztusok, test és végtagok mozdulatai, arckifejezések, szem 

viselkedése, testtartás stb. 

a. Emblémák: egy-két szóban, vagy egy kifejezéssel lefordítható nem verbális 

aktusok, 

b. Szemléltetők: beszédet kísérő, a verbális tartalom szemléletesebbé tételéhez 

kapcsolódó nem verbális jelzések, 

c. Érzelemkutatók: az érzelemi állapotról jelzést adó "arckifejezés-alakzatok", 

d. Szabályozók: a beszélés és hallgatás váltakozó folyamatát szabályozó verbális 

aktusok, 

e. Alkalmazkodók: a verbális viselkedés által kiváltott nem tudatos 

megnyilvánulások, amelyek "…a gyermekkori kifejlődésük során az 

alkalmazkodásra tett olyan erőfeszítésekben eredeznek, mint a szükségletek 

kielégítése, cselekvések végrehajtása, az indulatok fölötti uralkodás, a társas 

kapcsolatok kiépítése…"229 

 

229 Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In.: Horányi Özséb (szerk.):Kommunikáció II. - A kommunikáció 

világa. General Press Kiadó, 2003. 52.p. 

verbális 
7%

vokális
38%

nem verbális
55%



412 | 28. Kommunikációs készségfejlesztés   

 

 

2. Testi jellemzők: fizikum, vagy testalkat, magasság, súly, haj-és bőrszín stb. 

3. Érintkezéses viselkedés: a testi érintkezést magába foglaló kategória, mint a simogatás, ütés 

stb. 

4. Paranyelv: a beszédet kísérő vokális jelzések, 

5. Proxemika: az ember személyes és társadalmi terének használata, határai, 

6. Készítmények: a személyeken lévő tárgyak (ruházat, szépítőszerek stb.) elhelyezése, 

használata, 

7. Környezeti tényezők: a környezet (bútorok, épület belső tere, hőmérséklet, háttérzaj stb.) 

amelyek között az interakció zajlik (Knapp In.: Horányi, 2003.). 

A szakirodalmakban azonban a nem verbális kommunikáció osztályozására többféle 

csoportosítás létezik. 

Buda Béla az alábbi csatornákat különbözteti meg: 

1. Mimikai kommunikáció, 

2. Kommunikáció tekintettel, 

3. Vokális kommunikáció, 

4. Mozgásos kommunikációs csatorna: 

a. gesztusok 

b. testtartás 

c. térközszabályozás 

d. kinezikus mozgás (Buda, 1986.) 
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28.3. KONFLIKTUS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS 

28.3.1. A konfliktus fogalma 

A szakirodalmak elsősorban a személyiségfejlődés részeként tekintenek a konfliktusokra. A 

konfliktus szó a latin confligere szóból származik amelynek jelentése fegyveres összetűzés 

(Bakos, 2007. ) A köznapi szóhasználatban nézeteltérésre, szembenállásra, ütközésre, 

összeütközésre is használják a kifejezést. 

28.3.2. A konfliktusok szintjei 

Az emberi kapcsolatok szintjén (aszerint, hogy hol jelenik meg a konfliktushelyzet) megjelenő 

konfliktusok csoportjai: 

1. Intrapszichikus (személyen belüli) konfliktusok 

A konfliktus a személyen belül zajlik. A konfliktust átélő egyénnek választania kell az 

egymást kizáró és egymással összeegyezhetetlen cselekvések, viselkedések között. A nem 

bejósolható következményekkel járó döntéshelyzetek érzelmi feszültséggel járnak, 

amelyek kihathatnak a konfliktusok további szintjeire is. 

2. Interperszonális (személyek közötti) konfliktusok 

Általában személyek és személyes kapcsolatban lévő csoportok (barátok, család, 

munkahely stb.) között jelenik meg. A személyek közötti konfliktusok a jellegük, érzelmi 

erősségük, előfordulási helyük szerint is sokfélék lehetnek. 

3. A társadalmi konfliktusok 

A társadalom különböző csoportjai (népcsoportok, nemzetek stb.) között alakul ki, amely 

kihat a személyen belüli és a személyek közötti szintekre is (Horváth-Szabó Éva, 2002). 

28.3.3. Konfliktusok csoportjai 

Morton Deutsch a konfliktusok két csoportját különbözteti meg a konfliktushelyzetek és annak 

megoldásaiban rejlő fejlődéspotenciál miatt. A kimenetel alapján kétféle csoportot különböztet 

meg a konstruktív (építő, hasznos) és a destruktív (romboló, káros) konfliktusokat (Deutsch 

nyomán, Németh 2015.). 

Destruktív konfliktus: a felek bizalmatlanok, egymással nem összeegyeztethető célokat 

követnek; a destruktív konfliktus zéró összegű játszma, mely során győzelem csak egymás kára 

árán érhető el, így hatása nem a fejlődést (Csepeli, 2001.). 

Konstruktív konfliktus: a felek kölcsönösen bíznak egymásban, fontosnak tartják a célt; a 

győztes nem semmisíti meg a vesztest; a konstruktív konfliktus a fejlődést szolgálja, és a 

problémamegoldást segíti (Csepeli, 2001.). 
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Morton Deutsch 12 pontban foglalja össze a konstruktív konfliktuskezelés  szabályrendszerét. 

1. "A felek tudják meghatározni, hogy milyen típusú konfliktusban vesznek részt. 

2. Legyenek tudatában az erőszak okainak és következményeinek, ismerjenek alternatívákat 

az erőszakra. 

3. Ne kerüljék el, hanem vállalják a konfliktust. 

4. Tiszteljék önmagukat és partnerüket, tiszteljék önmaguk és partnerük szükségleteit. 

5. Tudjanak különbséget tenni az érdekek és az általuk képviselt álláspontok között. 

6. Tanulmányozzák kölcsönösen egymás érdekeit, hogy azonosítani tudják a közös és 

összeegyeztethető érdekeket.  Úgy közelítsék meg egymás konfliktusban álló érdekeit, 

mint az együttműködés által megoldható problémát. 

7. Figyeljenek egymás kommunikációjára, próbálják meg minél érthetőbben közölni az 

információkat. 

8. Kontrollálják egymás szubjektivitását, sztereotípiáit, hamis ítéleteit, percepcióit, amelyek 

az akut konfliktusok gyakori tartozékai. 

9. Fejlesszék önmaguk konfliktuskezelő képességeit. 

10. Legyen reális önismeretük, ismerjék saját reakcióikat konfliktushelyzetekben. 

11. A konfliktuskezelés folyamatában maradjanak mindvégig erkölcsös emberek."230 

 

A konfliktusoknak meg lehet különböztetni intenzitás szerinti, a csoportok közötti kapcsolat, 

valamint a kiváltó okok szerinti csoportjait is a szakirodalmak szerint. 

A konfliktus intenzitása szerint lehet nézeteltérés, összecsapás, végső összecsapás. 

Nézeteltérés: amikor a helyszínen megoldható a konfliktus és nem érinti mélyen a két fél 

kapcsolatát. 

Összecsapás: olyan feszültség kíséri, amely rombolja a konfliktusban érintett felek kapcsolatát 

is. 

Végső összecsapás: ebben az esetben a felek közötti kapcsolat átalakul, megszakad, a két fél 

képtelen az egymás közötti kommunikációra (Cseh-Szombathy nyomán, Németh 2015.). 

A csoportok közötti konfliktusok Willem F. G. Mastenbroek szerinti típusai az instrumentális, 

szocioemocionális, tárgyalási, hatalmi - függőségi konfliktusok (Mastenbroek nyomán, Horváth-

Szabó Éva,2002.). 

Deutsch megkülönböztet a konfliktust kiváltó okok alapján strukturális konfliktust, 

érdekkonfliktust, értékkonfliktust, viszonykonfliktust, információhoz jutással kapcsolatos 

konfliktust (Deutsch nyomán, Horváth-Szabó Éva,2002). 

28.3.4. Konfliktusmegoldási stratégiák 

A konfliktushelyzeteken megnyilvánuló viselkedések vizsgálatai során a témát kutató 

szakemberek egyetértettek abban, hogy az emberek viselkedése típusosnak mondható 

konfliktushelyzetekben. Az alkalmazott stratégiák leírása mind a hazai, mind a külföldi 

 

230 Szőke-Milinte Enikő: Pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája in: 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00078/2004-01-ta-Szoke-Pedagogusok.html letöltés:2018.november 9. 
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szakirodalmakban a témával foglalkozó szakemberek leírásában megtalálhatók. Horváth-

Szabó Katalin a konfliktuskezelő stratégiákat két személyiségdimenzió mentén írja le. Az 

alkalmazott stratégiák dimenziói a Filley (1975) által használt terminusok szerint az 

önérvényesítés-önalávetés és az eredményorientáltság-kapcsolatorientáltság (Horváth-Szabó, 

1994.). 

Az önérvényesítés-önalávetés dimenzió mentén megfigyelhető, hogy az egyének magatartásuk 

során a saját szándékuk, elképzeléseik, igényeik és érdekeik megvalósulására törekszenek, 

vagy mellőzik azokat. 

Önérvényesítő viselkedés során az egyén saját elképzeléseit érvényesíti, kevesebb figyelmet 

fordítva a másik fél érdekeinek érvényesülésére. Az önalávető magatartás elsősorban a másik 

fél elképzeléseire, megoldásaira fókuszál mellőzve a saját érdekek, elképzelések 

megvalósulását. 

Az eredményorientáltság-kapcsolatorientáltság dimenzió alapján az egyén magatartása 

konfliktushelyzetben a jó teljesítmény, eredmény elérésére, vagy a saját elképzelések 

mellőzésével inkább a jó kapcsolat fenntartására törekszik. 

Eredményorientált magatartása során az egyént a győzelem, a siker elérése, a 

kapcsolatorientáltság esetén pedig a jó kapcsolat iránti igény motiválja. 

A fent említett dimenziók mentén Horváth-Szabó Katalin leírásában az öt konfliktusmegoldási 

stratégia az alábbiak szerint jellemezhető: 

1. Győztes/vesztes stratégia 

A konfliktushelyzetet az érintettek gyakran hatalmi harcként élik meg. Gyakori cél, a győzelem, 

a másik fél legyőzése. A konfliktus megoldása során a helyzetnek van egy győztese és egy 

vesztese. Gyors megoldást igénylő helyzetekben való alkalmazása hatékony lehet, azonban a 

másik legyőzésére irányuló magatartásnak a mindennapi konfliktushelyzetekben káros 

hatásai szembetűnők. 

2. Alkalmazkodó konfliktusmegoldási stratégia 

A stratégiát alkalmazó fél a partner szándékainak, érdekeinek érvényesülését segíti, mellőzve 

a saját célok elérését. Szimmetrikus kapcsolatokban az alkalmazkodás, a saját érdekek háttérbe 

szorítása feszültséget generálhat. 

3. Elkerülő konfliktusmegoldási stratégia 

A konfrontáció elkerülésével jellemezhető a stratégiát alkalmazó magatartása. E stratégia 

választását befolyásoló tényezők mögött megjelenhet a győzelem esélynek számbavétele, a 

viszony-és helyzetértelmezés mérlegelését követő döntés (komoly, vagy jelentéktelen a 

probléma, fontos a jó viszony, esetleg kevésbé). 
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4. Kompromisszumkereső konfliktusmegoldási stratégia 

Olyan megegyezés keresésével történik a problémamegoldás, amely mindkét fél számára 

elfogadható. Konfliktushelyzetben, elsősorban szimmetrikus emberi viszonyokban gyakran 

alkalmazzák ezt a stratégiát, amely bizonytalan ideig ugyan, de egyensúlyi állapothoz vezet. 

Nem minden esetben a leghatékonyabb konfliktusmegoldási stratégia, mert az erőviszonyok 

változásával az erősebb fél a győztes/vesztes stratégiát alkalmazva felülkerekedhet. 

5. Problémamegoldó stratégia 

A leghatékonyabb konfliktusmegoldási stratégia, amely győztes/győztes stratégiaként is 

ismert. Ebben az esetben mind a két fél érdekei, elképzelései érvényesülnek a felek 

önérvényesítő-önalávető viselkedésének dinamikája mentén. A megoldás keresésében és 

annak megvalósításában mind a két fél elkötelezett, amely nyitottságot, elfogadást, 

együttműködést igényel, mélyítve az egymás közötti kapcsolatot (Horváth-Szabó, 1994). 

A szerző hangsúlyozza, hogy minden ember alkalmazza mind az öt stratégiát, azonban egyes 

stratégiák választásának gyakorisága és alkalmazása egyénenként eltérő lehet (Horváth-Szabó, 

1994.). 

Thomas Gordon a konfliktusok megoldásának három módszerének, konfliktusmegoldási 

eljárásának a megkülönböztetésével és hatékonyságának vizsgálatával a konfliktusok 

vereségmenetes módszerét, az ehhez szükséges készségek megszerzését, a sikeres emberi 

kapcsolatokra ható pozitív kommunikációt tartja eredményesnek. Módszere GORDON 

módszerként vált ismerté. 

Az I. és II. Módszer a konfliktusok megoldásának győztes-vesztes módszerei. 

"I. Módszer: Én győzök, te veszítesz. 

II. Módszer: Te győzöl, én veszítek." 231 

III. Módszer:  nincs vesztes módszer, amely a konfliktusok megoldásának vereségmenetes, a 

problémák megoldásához kínált nyitott módszere, melynek célja konfliktushelyzetben a 

mindenki számára elfogadható megoldás megtalálása (Gordon, 2000.). 

T. GORDON a problémamegoldást hat önálló lépésből álló folyamatként írja le, melyek a 

következők: 

I. lépes: a probléma azonosítása és megfogalmazása 

II. lépés: alternatív megoldások kidolgozása-ötletgyűjtés 

III. lépés: az alternatív megoldások értékelése 

IV. lépés: döntéshozatal 

V. lépés: a végrehajtás 

VI. lépés: a döntés utólagos értékelése (Gordon,2000) 

 

231 Dr. Thomas Gordon: Vezetői Eredményesség Tréning V.E.T. Gordon Könyvek, 2000 166.p. 
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28.3.5. Kommunikációs stílusok 

A kommunikációs stílusoknak többféle csoportosítása ismert, elsősorban a pszichológia 

tudományköréből. Az egyén érdekeinek, igényeinek érvényesítésének lehetséges módjai szerinti 

csoportosításban megkülönböztet a szakirodalom az agresszív, szubmisszív és asszertív 

kommunikációs stílust. 

Agresszív kommunikációs stílus jellemzői: uralkodó, rámenős, diktatórikus; saját célok, érdekek 

érvényesítésére törekszik, akár a másik fél elnyomásával is; mások jogait nem tartja tiszteletben; 

viselkedése gyakran manipulatív, erőszakosság, erőteljes gesztusok jellemezhetik; 

Szubmisszív kommunikációs stílus jellemzői: passzív, alárendelődő, behódoló; saját célok és 

igények háttérbe szorításával a másik fél érdekeinek érvényesülését segíti; saját jogainak 

védelméért nem áll ki, nehezen, vagy egyáltalán nem nyilvánítja ki a véleményét; viselkedése 

gyakran gátolt, visszahúzódó, félénkség jellemzi; 

Asszertív kommunikációs stílus jellemzői: önérvényesítő, határozott, magabiztos; a saját és mások 

jogait tiszteletben tartva saját célok és érdekek elérésre törekszik; képes szabadon kifejezni az 

érzéseit és gondolatait (Balázs– H. Tomesz– H. Varga, 2013.) 

"Asszertívnak lenni azt jelenti, hogy az egyén képes önkifejezésre, jogainak képviselésére, a hatékony 

kommunikációra, anélkül, hogy passzív, agresszív, vagy manipulatív viselkedéshez folyamodna, 

továbbá képes önkontroll birtokában és tudatos magatartással önérvényesítő lenni" (Bishop, 2008). 

A győztes-győztes megoldást, az asszertív magatartást elősegítő alapelvek Bishop szerint: 

◼ elismerni a másik alapvető jogait, a saját jogok feladása nélkül, 

◼ pozitív gondolkodás, 

◼ a másik fél partner, nem pedig ellenfél, 

◼ a másik fél igényeinek, reményeinek, az azzal kapcsolatos érzéseinek megismerése, 

◼ konfliktusban résztvevők vágyainak, igényeinek összehasonlítása, 

◼ a hasonlóságok, különbségek számbavétele, 

◼ a választható lehetőségek vizsgálata, elemzése, értékelése, 

◼ a győztes-győztes megoldások érdekében kooperálni, együttműködni (Bishop, 2008). 

28.3.6. Hatékony kommunikációs technikák 

C. Rogers a segítő szakmákban is alkalmazott szemlélete szerint a fejlődést elősegítő légkör 

megteremtésének szükséges és elégséges feltételei a hitelesség, feltétel nélküli elfogadás és az 

empátia. 

Bevezette a nondirektivitás fogalmát, amely "…olyan viselkedési stílust jelent, amely nem 

irányítja, nem tereli  bizonyos  következtetés  felé  a beszélgetést, óvakodik az értékítéletektől, 

odafordul a másik kezdeményezéséhez,  magatartásával  inkább bátorítja  a másik  

kezdeményezését."232 

 

232 Dávid Mária: A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata, Esztergom, 2012.  

(PDF) A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata. Available from: 
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A segítés folyamatában alkalmazható technikák  Ivey (1980)csoportosításában az alábbiak 

(Ivey nyomán, Dávid 2012.): 

Figyelési fogások: nyitott kérdések, zárt kérdések, hívó szavak, minimális ösztönzés, parafrázis, 

érzelem visszatükrözés, összefoglalás, visszautalás 

Befolyásolási fogások: direktívák, én-üzenetek, információadás, visszacsatolás, önfeltárás, 

konfrontáció 

A nyílt, őszinte kommunikáció, az érzelmek őszinte kifejezését és a konfliktusok, problémák 

megoldását segítő válaszok lehetnek GORDON szerint a következő  csoportokba tartozó 

kommunikációs technikák: 

Ajtónyitogatók: olyan segítő, bátorító mondatok, amelyek a meghallgatás és az odafigyelés 

válaszai. 

Passzív meghallgatás: az érdeklődés és törődés jeleként értelmezhető csendben maradás, 

másnéven passzív figyelem. 

Elfogadó visszajelzések ("biccentők"): olyan kifejezések, amelyek visszajeleznek a beszélő 

számára, hogy a hallgató odafigyel. 

Értő figyelem: a megértés eszköze, amelyet a segítő indít a beszélő felé, visszajelezve ezzel, hogy 

megértette az üzenetet, amelyre vagy megerősítés, vagy korrekció a válasz. Ebben a dekódolási 

folyamatban, nem pusztán visszaismétlése történik a hallottaknak, hanem a másik érzéseinek 

azonosításával, a benyomások közlése hangzik el (Gordon, 2000). 

ÉN-ÜZENETEK: 

Az én-üzenet egy három elemből álló megfogalmazás, amelyből, ha valamelyik hiányzik, akkor 

az üzenet hiányos lesz. Én-üzenetről akkor lehet beszélni, ha az a fentiekben említett három 

elemet tartalmazza, így az "elnemfogadható" viselkedés pontos, tényszerű rövid leírását, az 

üzenetet küldő pontos érzéseit és magának a viselkedésnek az egyénre nézve a 

következményeit (Gordon, 2000). 

Kommunikációt gátló tényezők 

Gordon a kommunikációt akadályozó tényezők 12 kategóriáját nevezi meg. Nézete szerint 

alkalmazásuk burkolt üzenete a kommunikációs folyamatban a másik fél viselkedésének, 

érzéseinek, gondolatainak megváltoztatása, irányítása (Gordon, 2000). 

Gordon ezeket a kommunikációt gátló tényezőket "közléssorompónak" nevezi. A kategóriák a 

következők: 

1. Utasítás, irányítás, parancs, 

2. Figyelmeztetés, fenyegetés, 

3. Moralizálás, prédikálás, presszió, 

4. Tanácsadás, megoldási javaslatok, 

 

https://www.researchgate.net/publication/312023614_A_tanacsadas_es_konfliktuskezeles_e

lmelete_es_gyakorlata#pf32 [accessed Nov 11 2018]. 
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5. Rábeszélés logikai érvekkel, kioktatás, 

6. Ítélkezés, kritizálás, hibáztatás, 

7. Elismerés, egyetértés, dicséret, hízelgés, 

8. Címkézés, gúnyolás, megszégyenítés, 

9. Értelmezés, elemzés, diagnosztizálás, 

10. Bíztatás, bagatellizálás, vigasztalás, 

11. Vizsgálódás, kikérdezés, faggatózás, 

12. Figyelemelvonás, elterelés, tréfálkozás (Gordon, 2000.). 

A kommunikációs technikák megismerése és alkalmazása növeli a személyes és szakmai 

hatékonyságot és lehetőség a személyiség fejlesztésére. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezetben a kommunikáció - és konfliktuskezelés ismeretkörén belül a kommunikáció 

fogalma, folyamata, csatornái, továbbá a konfliktuskezeléshez kapcsolódó fogalmak, 

konfliktusmegoldási stratégiák kerültek bemutatásra. A fejezet ismertet hatékony 

kommunikációs technikákat a személyes és szakmai hatékonyság növelésére figyelmet 

fordítva. 

Kulcsszavak: énkép, önbecsülés, önértékelés, kommunikáció, nem verbális kommunikáció, 

konfliktus, konfliktusmegoldási stratégiák, asszertív kommunikáció, kommunikációs 

technikák 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a közvetlen emberi kommunikáció csatornáit! 

2. Sorolja fel és jellemezze az ötféle konfliktusmegoldási stratégiát? 

3. Sorolja fel a fejezetben ismertetett három kommunikációs stílust és jellemezze azokat! 

4. Nevezzen meg legalább hat kommunikációt gátló tényezőt! 

5. Ismertesse az én-üzenet elemeit! 

IRODALOMJEGYZÉK 

A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest 1995. 

Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest, 2012. 

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 

Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélet és gyakorlat 

Gramma Kiadó, Eger, 2013. 

Berentés Éva: Az érett személyiség.  Pro Personal, Budapest, 2012. 



420 | 28. Kommunikációs készségfejlesztés   

 

 

CHARLES S. CARVER - MICHAEL F. SCHEIER: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó , Budapest, 

2006. 

Csepeli György: Szociálpszichológia. https://docplayer.hu/22544829-Szocialpszichologia-

csepeli-gyorgy.html letöltés: 2018. november 11. 

Dávid Mária: A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata, Esztergom, 2012. 

Dr. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.  Animula Kiadó, 

Budapest,1986. 

Dr. Thomas Gordon: Vezetői Eredményesség Tréning V.E.T. Gordon Könyvek, 2000. 

Elliot Aronson: A társas lény.  KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2001. 

F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam. Háttér Kiadó Kft., 2010. 

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó, 

Budapest, 1997. 

Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-

lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 

2007. 

Gyöngyösiné Kiss Enikő: Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és 

Rogers pszichológiájában in: Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.): Vázlatok a 

személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007. 

Horányi Özséb (szerk.):Kommunikáció I. - A kommunikatív jelenség - A kommunikatív 

jelenség. General Press Kiadó, 2003. 

Horváth-Szabó Katalin: Konfliktusmegoldó stratégiák. Új Pedagógiai Szemle 1994/11. 

Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In.: Horányi Özséb (szerk.):Kommunikáció II. - A 

kommunikáció világa. General Press Kiadó, 2003. 

Malkolm Peel Kommunikációs készségek fejlesztése. Trivium Kiadó, Budapest, 1999. 

Mészáros Aranka: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 2007. 

Michael Cole, Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 

N. Kollár Katalin (szerk.)- Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó 

Budapest, 2004. 

N. Kollár Katalin-Szabó Éva: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 2002., 

R. Bolton: A kommunikáció művészete. Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk 

másokra, és hogyan oldjunk meg konfliktusokat. Cascade Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

Rudas János: Delfi örökösei. Kairosz Kiadó, 1990. 

Sallai Éva: Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Educatio 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2009. 

Sue Bishop: Asszertivitás. Manager Könyvkiadó Kft., 2008. 

https://docplayer.hu/22544829-Szocialpszichologia-csepeli-gyorgy.html
https://docplayer.hu/22544829-Szocialpszichologia-csepeli-gyorgy.html


  28.3. Konfliktus és konfliktuskezelés | 421 

 

 

Szőke-Milinte Enikő: Pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája. Új Pedagógiai Szemle 2004. 

január 

V. F. Birkenbihl : Kommunikációs gyakorlatok. Budapest: Trivium Kiadó, 2000. 

https://www.researchgate.net/publication/260248412_Az_onmegvalositas_es_pozitiv_onert

ekeles_szuksegletei_Maslow_es_Rogers_pszichologiajaban (letöltés:2018. november 11.) 

http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/szerkesztett/horanyi_kommunikacio1_2/kn

app.htm (letöltés:2018. november 11.) 

https://docplayer.hu/27743877-Konfliktuskezeles-a-nevelesi-folyamatban.html 

(letöltés:2018. november 11.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00078/2004-01-ta-Szoke-Pedagogusok.html (letöltés: 

2018. november 9.) 

http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/johari-window-articolo-

originale.pdf (letöltés: 2018. november 11.) 

http://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm (letöltés: 2018. november 9.) 

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/konyvespolc/kegan.pdf (letöltés: 2018. november 

9.) 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/1994-11 (letöltés: 2018. 

november 9.) 

http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/konyv/rosengren_kommunikacio/rosengre

n_kommunikacio.PDF (letöltés:2018. november 11.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00038/2000-05-ta-Szekszardi-Piaget.html  (letöltés: 2018. 

november 9.) 

http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-

kommunikaciotext.pdf l(etöltés: 2018. november 9.) 

https://docplayer.hu/22544829-Szocialpszichologia-csepeli-gyorgy.html (letöltés: 2018. 

november 9.) 

http://tamop-sport.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/a-konfliktuspedagogia-elmeleti-es-

gyakorlati-hattere-a-testnevelotanarok-munkajaban.pdf (letöltés: 2018. november 9.) 

http://www.osztalyfonok.hu/files/Konfliktuspedagogia_konyv_Nemeth_Zsolt.pdf 

(letöltés:2018. november 9.) 

http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/UPSZ%201994_11.pdf (letöltés:2018. 

november 9.) 

http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/a-kom-elmelete-es-gyak-teljes-uj-1-

_56616f9699242.pdf (letöltés: 2018. november 9.) 

https://www.researchgate.net/publication/312023614_A_tanacsadas_es_konfliktuskezeles_e

lmelete_es_gyakorlata#pf32 (letöltés:2018. november 11.) 

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_99-110.pdf 

letöltés:2018. november 11. 

https://www.researchgate.net/publication/260248412_Az_onmegvalositas_es_pozitiv_onertekeles_szuksegletei_Maslow_es_Rogers_pszichologiajaban
https://www.researchgate.net/publication/260248412_Az_onmegvalositas_es_pozitiv_onertekeles_szuksegletei_Maslow_es_Rogers_pszichologiajaban
http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/szerkesztett/horanyi_kommunikacio1_2/knapp.htm
http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/szerkesztett/horanyi_kommunikacio1_2/knapp.htm
https://docplayer.hu/27743877-Konfliktuskezeles-a-nevelesi-folyamatban.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00078/2004-01-ta-Szoke-Pedagogusok.html
http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/johari-window-articolo-originale.pdf
http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/johari-window-articolo-originale.pdf
http://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/konyvespolc/kegan.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/1994-11
http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf
http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf
https://docplayer.hu/22544829-Szocialpszichologia-csepeli-gyorgy.html
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/a-konfliktuspedagogia-elmeleti-es-gyakorlati-hattere-a-testnevelotanarok-munkajaban.pdf
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/a-konfliktuspedagogia-elmeleti-es-gyakorlati-hattere-a-testnevelotanarok-munkajaban.pdf
http://www.osztalyfonok.hu/files/Konfliktuspedagogia_konyv_Nemeth_Zsolt.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/UPSZ%201994_11.pdf
http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/a-kom-elmelete-es-gyak-teljes-uj-1-_56616f9699242.pdf
http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/a-kom-elmelete-es-gyak-teljes-uj-1-_56616f9699242.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312023614_A_tanacsadas_es_konfliktuskezeles_elmelete_es_gyakorlata#pf32
https://www.researchgate.net/publication/312023614_A_tanacsadas_es_konfliktuskezeles_elmelete_es_gyakorlata#pf32
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_99-110.pdf


422 | 28. Kommunikációs készségfejlesztés   

 

 

  



  29.1. Elektronikus dokumentáció a szociális szolgáltatásokban | 423 

 

 

29. INFORMATIKA 

SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

SEEBERGER NETTA 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, 

 szociálgerontológus és szupervizor 

BORBOLA GÁBOR 

Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

mesteroktató 

29.1. ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓ A SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOKBAN 

A témával kapcsolatos előzetes ismeretanyag rávilágít arra a tényre, hogy a szociális 

ellátórendszer elektronikus adatbázisának fejlesztését végső soron a foglalkoztatási 

problémák megoldására tett törekvés hívta életre.  A szociális szolgáltatások területén a 

jelenleg országosan használt elektronikus nyilvántartási program kifejlesztése és bevezetése 

2012. elején vette kezdetét. Az igénybevevői nyilvántartás kialakítására a TÁMOP 5.4.2-08/1-

2009-0001, valamint aTÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 kódjelű, „Központi szociális információs 

fejlesztések” kiemelt projektek keretében került sor.  A pályázat kiemelt célkitűzése volt, hogy a 

napra kész adatokat kezelő informatikai rendszerek bevezetésével és használatával a szociális 

területen jelentősen javuljon a hatékonyság.  A program segítségével átfogóbbá kívánták tenni az 

információs igények elérhetőségét. A módszer sikeres bevezetésével a teljes szociális és 

gyermekvédelmi szolgáltatási rendszer és a szociális igazgatási-, pénzbeli ellátási rendszer 

informatikai hálózata összeköttetésbe kerül és elviekben kialakulhatnak a feltételek a 

szolgáltatásokat nyújtó szereplők korszerű, hatékony munkavégzéséhez. 

(Utmutato_Szocialis_szolgaltatasok_modernizacioja_kiemelt-1.pdf, 2012.) 

Előzetesen már voltak különböző kezdeményezések a szociális szolgáltatások országos 

adatbázisának létrehozása terén. Általában egy-egy pályázati kiírás mentén születtek meg a 

programok és egy-egy intézményben vagy ellátási formában került bevezetésre, tesztelésre. 

Így szakirodalmi háttér információ nem, vagy csak minimális mértékben áll rendelkezésre e 

témában. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a 

TÁMOP 5.4.1. Szociális Tevékenységadminisztrációs rendszer munkaanyagában már 2010-
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ben hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy egy országosan alkalmazható, hozzáférhető 

adatbázist kell létrehozni, melyben az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatok rögzítése, 

tárolása megvalósulhat. (Mester, 2010.) 

29.1.1. Jogszabályi háttér 

◼ 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

◼ 29/1993. (II.17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

◼ 15/1998. (IV.30.) NM. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

◼ 331/2010. (XII.27.) Korm. rend. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, 

valamint eljárásának részletes szabályairól 

◼ 226/2006. (XI.20.) Korm. rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

◼ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

◼ 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

29.1.2. Szociális szolgáltatások által használt elektronikus 

adatbázis 

A törvényi előírásoknak megfelelően a szociális szolgáltatások országosan a következő 

elektronikus adatbázisokat használják a mindennapi munkavégzés során: 

KENYSZI/ TEVADMIN 

A KENYSZI igénybevevői nyilvántartás, melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza az 

egyes szociális szolgáltatások egy ugyanazon időben történő igénybevételét továbbá 

eredményesebbé teszi az állami finanszírozás ellenőrzését.  2017. január 01. napjától került 

bevezetésre viszont már 2012.-től folyamatosan feltöltésre kerültek az adatok és a rendszer 

egyes elemeit használták a szociális intézményekben jogosultsággal rendelkezők. A jelenleg 

használt nyilvántartást a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről 

adatbázis előzte meg, innen maradt a KENYSZI elnevezés. (Szociális Információs Rendszerek, 

dátum nélk.) 

SZIA 

A SZIA (Szociális Integrált Adatkezelő rendszer) egy országos szakmai informatikai rendszer, 

mely 2017. március 01. napjától működik. A Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság hozta 

létre, annak érdekében, hogy az ellátottak és dolgozók adatai, az intézmények engedélyezett 
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férőhelyei e rendszeren belül fellelhető legyen. A rendszerben lévő adatok segítségével 

szakmai koncepciók és különböző adatszolgáltatások könnyen és gyorsan összeállíthatók. 

Az adatbázis tartalmazza az ellátást igénybe vevők személyes adatait továbbá kiegészítő 

adatként: 

◼ gondnoksági fok 

◼ közgyógyellátásban részesül-e 

◼ törvényes képviselő neve, elérhetősége 

◼ kérelmezési folyamattal kapcsolatos időpontokat 

◼ ellátás helye 

◼ férőhely elfoglalásának időpontja 

◼ összes jövedelem/bevétel összege 

◼ térítési díj hátralék összege 

A programban lekérdezhető az intézményi elhelyezésre várakozók illetve kérelmezők névsora. 

Minden hónap elején rögzítésre kerül az ellátást igénybe vevők távolléte és az aktuális/lejárt 

térítési díj hátralékok összege. 

Térítési díj hátralék esetében csak kéthavi összeget meghaladó térítési díj kerül rögzítésre és 

a kéthavi térítési díj összegét meghaladó tartozás, mely hat hónapon át folyamatosan fennáll. 

A fejlesztő foglalkoztatásban (Munka tv. / Szociális tv.) dolgozó ellátást igénybevevők rögzítése 

is megtörténik a SZIA rendszerben. 

KIRA 

A Magyar Államkincstár által működtetett központi illetmény-számfejtési programja a KIRA 

(Központosított Illetményszámfejtő Rendszer), melynek végrehajtását a 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet szabályozza. 

A rendszer egy egységes munkaügyi, ügyviteli, eljárási és információs rendszer, mely az 

államháztartásban dolgozó munkavállalók bérjellegű adatait kezeli. (KIRA. FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV I június - PDF, 2015.) 

Ebben a rendszerben a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények megbízott munkatársai 

szolgáltatnak adatokat. 

29.2. SZOCIÁLIS INFORMATIKAI RENDSZEREK ISMERTETÉSE, 

HASZNÁLATA 

Elmondható, hogy ma Magyarországon informatikai fejlesztések terén az egyik 

legelmaradottabb a szociális szolgáltatások területe. A szociális szolgáltatást végző 

intézmények nagy részében az informatikai géppark elavult, számuk kevés. A területen 

tapasztalt hiányosságok nagymértékben megnehezítik a korszerű adatkezelő programok 

használatát.  

A jelenleg országosan használt és működtetett KENYSZI nyilvántartási rendszer naprakész 

adatokkal szolgál az igénylők tekintetében arról, hogy ki, hol, milyen intézményi szolgáltatást 
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vesz igénybe. Következésképpen az igényeknek még inkább megfelelő 

ellátásokat/szolgáltatásokat tud kiépíteni a fenntartó.  Ezáltal hatékonyabban és gazdaságos 

működtethető a rendszer. 

A rendszer által összességében országosan is érzékenyebben tud az ellátórendszer reagálni a 

felmerülő igényekre, szükségletekre. (Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI)) 

A rendszer a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott tájékoztató alapján kerül 

bemutatásra, mely egy általános belső használatú munkaanyag.  A tájékoztatóanyag alapján 

történt meg a rendszer használata előtt az adatszolgáltatók belső továbbképzése a program 

helyes használatát illetően. A programmal kapcsolatos egyéb szerkesztett szakirodalom nem 

áll rendelkezésre. 

29.2.1. Adatok rögzítésének feltételei 

Az adatokat www.tevadmin.nrsz.hu címen elérhető rendszerben kell rögzíteni.  Jogosultságot 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról 

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet szerint a szociális 

intézmények fenntartói un.: e-képviselők és a szolgáltatói adatszolgáltató munkatársak 

kaphatnak. (32) 

A hozzáférés előfeltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu belépési jogosultsággal. 

Az e-képviselőnek, a fenntartó előzetesen elkészített meghatalmazásával, személyesen kell az 

NRSZH kirendeltségein megjelenni regisztráció céljából. Itt történik meg az e-képviselői 

jogosultság megadása. 

A jogosultság megszerzését követően a fenntartó hatáskörébe tartozó szociális szolgáltatók 

adatkezelő munkatársakat saját maga regisztrálhatja a rendszerben. 

(E-képviselő is lehet adatszolgáltató munkatárs, de ezt rögzíteni kell a rendszerben.) 

29.2.2. Az adatrögzítés módja és határideje 

A jogosultság meglétét követően 2012. február hónapban az un. kezdeti adatfeltöltést kellett 

elvégezni. A feltöltést követően folyamatosan szükséges az adatszolgáltatás. 

A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igények 

(megállapodások/határozatok) adataira terjedt ki, amelyek az adott év következő hónapjára 

várhatóan megjelentek a szolgáltatónál. 

A rendszeres adatszolgáltatás keretében a rendeletnek megfelelően folyamatosan rögzíteni 

kell az igénybevétellel kapcsolatos adatokat.  Az adatok rögzítésének határidejét szigorúan be 

kell tartani, mely általánosságban az aktuális információ ismertté válását követő munkanap 24 

óráig megtörténik. 

A programban történő adatbevitel egyes lépéseit, annak részletes leírását az Igénybevevői 

Nyilvántartás (KENYSZI) Felhasználói Kézikönyv Adatszolgáltatók, E-képviselők részére c. 

könyv tartalmazza. (33) 
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29.2.3. A rendszerben kezelt adatstruktúra, 

rendszerkapcsolatok 

Az adatszolgáltatás a Szociális Regiszterhez hasonló módon működik. 

A rendszerben csak arra a szolgáltatásra/ellátásra vonatkozóan lehet adatokat szolgáltatni, 

amelyekre működési engedéllyel rendelkezik a szociális szolgáltató és az a Szociális 

Regiszterben is szerepel. 

A következő ellátási körökben szükséges a folyamatos adatszolgáltatás: 

◼ ügyféltörzs (ellátottak adatai) 

◼ igénybevétel adatai 

◼ napi igénybevétel tényének adatai (32) 

29.2.4. Ügyféltörzs 

Azon országos nyilvántartást nevezzük ügyféltörzsnek, melyben minden ellátott egyszer 

szerepel, akkor is, ha több szolgáltató nyújt számára szolgáltatást, illetve ellátást. Ha pontosan 

történik meg az ügyféltörzs betöltése, akkor a TAJ rendszertől és a személyi adatok és 

lakcímnyilvántartásból származó adatok alapján a program automatikusan kezeli az esetleges 

változásokat a személyi adatokban. 

29.2.5. Az igénybevétel adatai 

Az igénybevételt az igénylő és a szolgáltató között létrejött ellátási jogiszony alapján kell 

megadni, mely lehet megállapodás vagy határozat. 

29.2.6. A napi igénybevétel ténye 

A napi igénybevétel tényét rendszeresen rögzíteni szükséges. Az előre nem kalkulálható 

változásokat minden esetben 24 órán belül jelenteni szüksége. Ha a változás hétvégére vagy 

ünnepnapra esik a jelentést a munkaszüneti napot követő első munkanapon el kell végezni. 

29.3. A BETÖLTÉSHEZ HASZNÁLATOS TÁBLÁZAT SZERKEZETE 

A betöltéshez használt, táblázatkezelő programmal megnyitott elektronikus munkafüzet négy 

munkalapból áll: 

◼ ügyfél munkalap az ügyféltörzsbe betöltendő adatok megadására szolgál 

◼ megállapodás munkalap azon adatok feltüntetésére szolgál, mely alapján a szolgáltató 

ellátást fog nyújtani 

◼ határozat munkalap a megállapodással azonos adatokat tartalmaz 

◼ validáció munkalap az egyes munkalapokhoz tartozó ellenőrzési szabályokhoz használt 

felsorolásokat tartalmazza 
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A megállapodás, illetve határozat munkalapon a TAJ számmal lehet hivatkozni az ügyfélre. Az 

így megadott ügyfél személyi adatai az Ügyfél munkalapon kell, hogy szerepeljenek. 

A megállapodás/határozat munkalapon a szolgáltatásnyújtás helyére az ágazati azonosítóval 

kell hivatkozni. A feltöltést végző adatszolgáltató munkatársnak minden 

szolgáltatás/ellátástípusra kell jogosultsággal rendelkeznie, amely a táblázatban szerepel. 

29.3.1. Ügyfél munkalap adatai 

Csak TAJ számmal rendelkező igénybevevőket lehet rögzíteni a rendszerbe. Természetesen 

TAJ számmal nem rendelkező is vehet igénybe szolgáltatást, viszont az ő megállapodását 

manuálisan lehet rögzíteni a rendszerben. A munkalapon a következő ügyfél adatokat 

szükséges megadni. (32) 

TAJ szám; igénybevevő családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési hely és idő; anyja 

születési családi és utóneve; igénybevevő neme; állampolgársága, állampolgári jogállása; 

igénybevevő lakóhelyére és tartózkodási helyére vonatkozó adatok. 

Amennyiben a két külön állományban azonos TAJ számmal szerepel igénybevevő, de az adataik 

eltérnek, a program az adott ügyfél adatait a megállapodáshoz (határozathoz) kapcsolódóan 

tárolja a rendszerben. (32) 

Tehát egy állományban egy ügyfél adatát egyszer lehet megadni. Ha ugyanaz a TAJ szám 

többször szerepel egy állományban, a rendszer mindig az első feltöltést veszi figyelembe. 

Amennyiben egy igénybevevő megállapodásait a felhasználó több állományban szeretné 

feltölteni, akkor az összes állományban meg kell adni az ügyfél adatait az Ügyfél munkalapon. 

Az adatbevitel során egyes mezők elemeit választéklista elemei közül tudjuk kiválasztani. Az 

itt választható mező elemek listáját a „validáció” nevű munkalap egyes oszlopai tartalmazzák. 

Az egyes mezők kitöltésének szabályai 

TAJ szám: csak arab számot tartalmazó értéket írható be és csak 9 karakterből állhat.  A szám 

beírásakor nem lehet szóközt tenni. Később a „Megállapodás” és „Határozat” munkalapon csak 

az ezen a munkalapon szereplő TAJ számú ügyfelet lehet berögzíteni. 

Igénybevevő családi neve és utóneve: a személyi okmányokon (személyazonosító 

igazolvány, útlevél, lakcímkártya, vezetői engedély) szereplő módon kell megadni a név adatot. 

Ha az ügyfélnek több utóneve van, az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az 

összes utónevet. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni. 

Születési családi név és születési utónév: a személyazonosító okmányokon szereplő módon 

kell megadni az adatokat. Ha az ügyfél születési nevében több utónév szerepel, akkor szóközzel 

elválasztva szerepeltetjük az összes utónevet. Mindkét mezőbe legalább egy karaktert kell 

rögzíteni. Szintén csak a magyar abc betűi használhatók, illetve pont, vessző, kötőjel, aposztróf. 

Születési hely: szintén a személyazonosító iratokon lévő azonos tartalommal szerepelhet. 

Születési idő: a személyazonosító okmányban szereplő módon kell megadni a születési időt.  

Értelmezési referenciaként 120 évnél nem régebbi dátumot lehet megadni. 
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Abban az esetben, ha a határozat fülön gyermekre vagy fiatal felnőttre vonatkozóan ad meg 

adatokat, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a határozat kelte és születési idő közti különbség 25 

évnél kisebb legyen. 

Anyja születési családi és utóneve: az előzőekben leírt módon kezelendő. 

Igénybevevő neme: nem kötelezően kitöltendő mező. A szociális törvény hatálya alá tartozó 

igénylők esetében nem szükséges kitölteni, viszont a gyermekvédelmi törvény hatálya alá 

tartozó igénylők esetében kitöltése kötelező. (32) 

A „validáció” munkalap „R” oszlopában található. Megadható értékek „férfi” illetve „nő”. 

Igénybevevő állampolgársága: a „validáció” munkalap „N” oszlopában szereplő 

állampolgárságok egyike adható meg. 

Állampolgársági jogállás: Magyar állampolgárság esetén „Magyarországon élő magyar 

állampolgár” jogállást kell megadni. Egyéb állampolgárság esetén is kötelező a mező kitöltése. 

A „validáció” munkalap „P” oszlopában szereplő értékek adhatók meg. 

Igénybevevő Lakóhelye és Igénybevevő Tartózkodási helye: lakóhely, illetve tartózkodási 

helyként csak magyar cím adatok adhatók meg. Mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely 

adatok az alábbi hat mezőre tagolódnak: 

◼ nem rendelkezik vele 

◼ Irányítószám 

◼ Település 

◼ Közterület neve 

◼ Közterület jellege 

◼ Házszám 

Vagy egy „X"-et kell tenni a „nem rendelkezik vele" oszlopba, vagy ki kell tölteni a felsorolt öt 

mezőt. 

A táblázat adatainak kitöltése során nincs irányítószámok érvényességének ellenőrzése, és 

nincs irányítószám-település kapcsolat ellenőrzése sem. A betöltés során azonban igen. 

Az irányítószám mezőbe négy számjegyet szükséges megadni. 

A házszám mezőben meg kell adni a címben szereplő házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó 

adatokat, ha azok a címnek részét képezik. Amennyiben a cím helyrajzi számmal 

meghatározott, akkor a házszám mezőben kell azt megadni. A címek megadásában szokásos 

karakterek (számok, betűk, kötőjelek, pontok stb.) használhatók. 

Tehát a házszám mező nem csak numerikus adatokat tartalmazhat. (32) 

29.3.2. Megállapodás munkalap adatai 

A ”Megállapodás” munkalapon az alábbi oszlopok szerepelnek: 

A Taj szám* 

B Székhely/telephely ágazati azonosítója* 

C Szolgáltatás/ellátás típusa* 

D Szolgáltató tevékenység típust ad meg 
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E Szolgáltató tevékenység típusa 

F Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete* 

G Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége 

H Határozatlan idejű 

Az egyes oszlopmezők kitöltésének szabályai 

*- jelölt mező kitöltése kötelező. 

A „G és a „H” mező esetében az egyiket meg kell adni. 

Ha a „Normatívát befolyásoló adat" mezőt kitölti az adatszolgáltató, akkor a „Normatívát 

befolyásoló adatot ad meg" mezőbe tenni kell egy „X"-et. 

A Megállapodás és Határozat munkalapon legfeljebb egy olyan sor szerepelhet, amelyben 

a TAJ szám + Székhely/telephely ágazati azonosítója + Szolgáltatás/ellátástípusa 

azonos. Tehát egy szolgáltatásnyújtási helynek egy ügyféllel egy szolgáltatástípusra 

vonatkozóan legfeljebb egy megállapodása vagy határozata lehet a betöltés során. Ez alapján 

történik meg a szolgáltatás igénybevételének jelentése. 

TAJ szám oszlopba: csak olyan TAJ szám adható meg, amelyik szerepel „Ügyfél" munkalap TAJ 

szám oszlopában is. 

Székhely/telephely ágazati azonosítója: a szolgáltató rendelkezik egy 16 jegyű ágazati 

azonosítóval. Ezt kell megadni.  A megadott adat első és kilencedik pozíciója egy „S" betűt 

tartalmaz, a többi pozíciója pedig számjegyet (a mező szerkezete: „SNNNNNNNSNNNNNNN", 

ahol az N helyére 0-9 számjegyek írhatók). 

Csak olyan ágazati azonosító adható meg, amely szerepel a Szociális Regiszterben és aktív 

állapotú. 

Szolgáltatás/ellátás típusa, Szolgáltató tevékenység típust ad meg és Szolgáltató 

tevékenység típusa: a Szociális Regiszterben rögzíthető szolgáltatás/ellátástípusok közül 

adható meg egy. Ezek közül is csak olyan adható meg, amelyre az Nyr. szerint adatot kell 

szolgáltatni. Ehhez az adatszolgáltató rendelkezik egy táblázattal, melyben szerepelnek a 

szolgáltatási típusok. A szolgáltatásokat karakterhelyesen az ott szereplő megnevezésekkel 

szükséges megadni. A táblázatkezelő programban a munkalap megfelelő soraihoz legördülő 

menü tartozik, ahonnan kiválasztható a megfelelő szolgáltatás. 

Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete, Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége és Határozatlan 

idejű: 

Minden igénybevett szolgáltatás/ellátás esetén meg kell adni, hogy mi az igénybevétel kezdeti 

dátuma. A kezdeti dátumnak egy valós 10 éven belüli dátumnak kell lenni. (32) 

Ha ismert, akkor egy jövőbeli dátum is lehet a szociális szolgáltatás igénybevételének kezdete. 

Abban az esetben, ha a szolgáltatás/ellátásnyújtás határozatlan időre szól, akkor a 

„Határozatlan idejű" oszlopba kell tenni egy „X"-et. Amennyiben határozott időre szól, akkor a 

Szolgáltatás/ellátás nyújtás vége oszlopba kell beírni a megfelelő dátumot. 

Vagy a „Határozatlan idejű" vagy a "Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége" adatot mindig meg kell 

adni. 
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29.3.3. Határozat munkalap adatai 

A szolgáltatásnyújtás történhet hatósági határozat alapján is. Ekkor a következő adatok 

szükségesek: 

a. Taj szám 

b. székhely/telephely ágazati azonosítója 

c. szolgáltatás/ellátástípus 

d. szolgáltató tevékenység típusa adatot nem ad meg 

e. szolgáltató tevékenység típusa 

f. szolgáltatás/ellátás nyújtás kezdete 

g. szolgáltatás/ellátás nyújtás vége 

h. határozatlan idejű 

i. határozatot hozó szerv neve* 

j. határozat száma* 

k. határozat kelte* 

l. határozat jogerőre emelkedésének dátuma* 

m. hatósági döntés jellege* 

n. nevelőszülő neve* 

o. nevelőszülő címe* 

p. TEGYESZ (megye megnevezés)* 

q. gyermek/fiatal felnőtt* 

r. gyermek ellátási szükséglete* 

s. gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése* 

t. fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása* 

u. utógondozói ellátás elrendelésének oka* 

Az egyes adatmezők kitöltésének szabályai 

*- jelölt elem kitöltése kötelező 

Az „a”-„h” oszlop megegyezik a „Megállapodás” munkalap esetén leírtakkal. (32) 

Határozatot hozó szerv neve: a határozatot kiadmányozó szerv nevét kell megadni. A mező 

szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező. 

 

Határozat száma: a határozaton feltüntetett azonosítót (határozatszám vagy iktatószám) kell 

megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező. 
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Határozat kelte: a határozat kiadmányozásának keltét kell megadni. Valós 10 évnél nem 

régebbi múltbeli dátumot kell megadni. A mező kitöltése kötelező. 

Határozat jogerőre emelkedésének dátuma: a határozatban szereplő, a határozat jogerőre 

emelkedésének dátumát kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. A 

dátum lehet jövőbeli is. A mező kitöltése kötelező. 

Hatósági döntés jellege: a határozat jellegét kell megadni, ennek lehetséges értékei: 

◼ ideiglenes hatályú elhelyezés 

◼ átmeneti nevelésbe vétel 

◼ tartós nevelésbe vétel 

◼ utógondozói ellátás elrendelése 

◼ utógondozás elrendelése 

A mező kitöltése kötelező. 

Nevelőszülő neve és Nevelőszülő címe: abban az esetben, ha a határozat tartalmazza, meg 

kell adni a nevelőszülő nevét és címét. A nevet és címet két mezőre bontva, de további tagolás 

nélkül kell megadni. 

A mezőt az alábbi szolgáltatások esetén kötelező kitölteni: 

◼ Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülő 

◼ Utógondozói ellátás – Nevelőszülő 

Más szolgáltatások esetén kitölteni nem kell. (32) 

TEGYESZ (megye megnevezése): a gyermekvédelmi határozatok esetén a gyermekek/fiatal 

felnőttek valamely területi gyermekvédelmi szakszolgálat (TEGYESZ) hatáskörébe tartoznak. 

Itt azt kell megadni, hogy melyik területi gyermekvédelmi szakszolgálat illetékes a 

gyermek/fiatal felnőtt vonatkozásában. Mivel minden megyében van TEGYESZ, ezért a megyét 

kell megadni. A megyéket a legördülő listából is ki lehet választani. A listából a tizenkilenc 

megye egyike vagy Budapest listaelem választható. 

Gyermek /fiatal felnőtt: ebben az oszlopban azt kell megadni, hogy a határozat gyermek/ 

fiatal felnőtt vagy felnőtt ellátását írja elő. A legördülő menüből is lehet választani, az oszlopba 

szereplő értékek: 

◼ gyermek 

◼ fiatal felnőtt 

◼ felnőtt (32) 

Attól függően, hogy mely értéket választjuk ki más-más mezők kitöltése lehetséges, illetve 

kötelező. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az összefüggéseket, ahol: 

29-1. táblázat: Adatok összefüggése 

K: kötelező, N: nem kitölthető, O: opcionális 

Mező neve Gyermek 
Fiatal 

felnőtt 
Felnőtt 

Taj szám K K K 
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Székhely/telephely ágazati azonosítója K K K 

Szolgáltatás/ellátástípusa K K K 

Szolgáltató tevékenység típusa adatot ad meg K K K 

Szolgáltató tevékenység típusa O O O 

Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete K K K 

Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége O O O 

Határozatlan idejű O O O 

Határozatot hozó szerv neve K K K 

Határozat száma K K K 

Határozat kelte K K K 

Határozat jogerőre emelkedésének dátuma O O O 

Hatósági döntés jellege K K O 

Nevelőszülő neve O O N 

Nevelőszülő címe O O N 

TEGYESZ (megye megnevezése) O O N 

Gyermek /fiatal felnőtt K K K 

Gyermek ellátási szükséglete K N N 

Gyermek hatósági döntéssel elrendelt 
nevelőszülői elhelyezése 

K N N 

Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott 
utógondozói ellátása 

N K N 

Utógondozói ellátás elrendelésének oka N K N 

 

Gyermek ellátási szükséglete: amennyiben a határozat gyermekre vonatkozik, akkor 

kötelező megadni a gyermek ellátási szükségletét. Az alábbi értékek valamelyikét adja meg: 

◼ általános 

◼ különleges 

◼ speciális 

Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése: amennyiben a határozat 

nevelőszülőnél történő elhelyezést ír elő, akkor meg kell adni a „Gyermek hatósági döntéssel 

elrendelt nevelőszülői elhelyezése” oszlop adatát is, lehetséges értéke: 

◼ nevelőszülő 

◼ hivatásos nevelőszülő 
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◼ speciális hivatásos nevelőszülő 

◼ különleges hivatásos nevelőszülő 

Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása: ha fiatal felnőtt utógondozói 

ellátás keretében kap ellátást, akkor meg kell adni a „Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott 

utógondozói ellátása" adatait, ennek lehetséges értékei: 

◼ nevelőszülő 

◼ hivatásos nevelőszülő 

◼ speciális hivatásos nevelőszülő 

◼ különleges hivatásos nevelőszülő 

Utógondozói ellátás elrendelésének oka: ha fiatal felnőtt utógondozói ellátást kap, akkor 

meg kell adni, a határozatban szereplő „Utógondozói ellátás elrendelésének oka"-t, ez a 

következő lehet: 

◼ létfenntartási ok 

◼ tanulmányok 

◼ szociális intézményre vár (32) 

29.4. AZ ADATBETÖLTÉS LÉPÉSEI 

Első lépésben az állományt le kell menteni a felhasználó számítógépére, az állomány nevének 

megváltoztatása nélkül. 

Ezt követően fel kell tölteni az űrlapot adatokkal. 

A programban lévő "adatbetöltés" menüpontot el kell indítani, majd ott a felhasználó 

számítógépén lévő betöltendő állományt ki kell választani. 

A program az állomány betöltését végrehajtja, a sikeres és a sikertelen ügyfél és megállapodás, 

határozatbetöltést a végén visszajelzi a felhasználó részére. A sikertelen eseteket következő 

körben lehet megpróbálni betölteni. 

A betöltés párhuzamosítható, de a megállapodás / határozat csak az egyik állományban 

szerepelhet. 

Adatokat több körben is be lehet tölteni. 

A már betöltött ügyfél, megállapodás vagy határozat adatait a program funkcióin keresztül 

lehet módosítani, a betöltő programmal a betöltött adat módosítása (felülírása) nem 

lehetséges. 

Minden munkalapon szerepel fejléc, melyet nem szabad törölni. 

A munkalapokon a fejléc felett szerepel, hogy az adott mező kitöltése kötelező-e vagy sem. 

Az adatok feltöltését mindig a harmadik sorban kell megkezdeni, mert az első két sort a 

program nem veszi figyelembe. (32) 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen célok mentén hozták létre a szociális szolgáltatások átfogó elektronikai 

adatbázisát? 

2. Sorolja fel a szociális szolgáltatások által leggyakrabban használt elektronikus 

adatbázisokat. Ismertesse részletesen az egyiket. 

3. Sorolja fel az adatok rögzítésének feltételeit! 

4. Mit nevezünk Ügyféltörzsnek? 

5. Sorolja fel milyen adatokat kezel a KENYSZI rendszer? 

6. Fogalmazza meg, mit nevezünk ágazati azonosítónak? 
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30. KUTATÁSMÓDSZERTAN 

CZINDERI KRISTÓF 

Gál Ferenc Főiskol Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

tanársegéd 

30.1. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS, MINT A TÁRSADALOMBAN ZAJLÓ 

FOLYAMATOK MEGISMERÉSÉNEK ESZKÖZE 

30.1.1. A társadalomtudományos kutatás fogalma tárgya, célja 

A társadalomtudományos kutatás során valamilyen társadalmi problémát, folyamatot, 

jelenséget előre meghatározott hipotézis alapján tárunk fel abból a célból, hogy megismerjük 

adott dolog természetét, törvényszerűségeit, szabályait, és következtetéseket vonjunk le a 

jövőbeli fejlesztések érdekében. 

A tudományos kutatás tárgyát mindig adott időszak társadalmában zajló folyamatok, 

jelenségek határozzák meg, attól függően, hogy mi kerül a kutatást végző személy, vagy csoport 

érdeklődésének középpontjába.  A problémát általában adott időszakból választják, 

ugyanakkor a kutatás során a jelen objektív, tényszerű bemutatása mellett arra törekszenek, 

hogy feltárják a problémához kapcsolódó korábban lezajló eseményeket, illetve azokra 

vonatkozó téziseket, szabályokat, következtetéseket is. A kutatók célja elsősorban az, hogy az 

új információk feltárásával, a korábbi ismeretek bővüljenek, mélyüljenek, az adott 

társadalomban tapasztalt változásokat figyelembe véve. 

Arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a társadalom tudományi kutatás Babbie a 

következőképpen fogalmazott: " …. a technológia önmagában nem képes megvédeni bennünket. 

Nem tudja működőképessé tenni a világot. Erre csak mi magunk lehetünk képesek. Az egyetlen 

igazi megoldás abban rejlik, ahogyan társadalmi viszonyainkat szervezzük, ahogyan társadalmi 

ügyeinket intézzük."233 

A társadalmi fejlődéshez tehát minden korban szükség volt kutatásokra, mert a kutatásokon 

alapuló fejlesztések tudják pozitív irányba vinni a társadalmi folyamatokat. 

A kutatást a következőképpen szokták osztályozni, attól függően, hogy mennyiben járul hozzá az 

emberi tudáshoz: 

Az elméleti kutatásban jellemzően elméleti elemek vannak, kevéssé támaszkodik a gyakorlatra. 

 

233 Earl Babbie: Társadalomtudományi kutatás gyakorlata,1995. 
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Az alkalmazott kutatás többnyire gyakorlatra, elméletre épít, ezekre nyújt magyarázatot, 

kritikát, vagy új megoldási ötleteket. 

Egy elméleti modell gyakorlati tesztelése pedig arra szolgál, hogy az elméletben leírtaknak 

bizonyítsa a gyakorlati hasznát. 

30.2. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FOLYAMATA 

A tudományos kutatás folyamat jellegű. Ez azt jelenti, hogy bemeneti elemekből indul ki és 

lépések MEGHATÁROZOTT sorát követően jut el a kimenetig, azaz a kutatási tanulmány 

elkészülésig. A folyamat jellegéből következően Dr. Hornyacsek  SZERINT  érvényesek az 

alább felsorolt kritériumok: 

◼ egymással fel nem cserélhető események, tevékenységek, feladatok egymásutánisága, 

◼ van bemenete és kimenete, amely megnövelt értéket hoz, 

◼ folyamatmodellezést (tervezést) kell végezni az egyes folyamatok optimalizálása végett, 

◼ folyamatellenőrzés és ennek megfelelően korrekció kíséri (Gödöllei nyomán, Dr. 

Hornyacsek, 2014.)   

Andorka Rudolf a szociológia vizsgálatok - amelyek általában valamilyen probléma 

megértésére, összefüggések magyarázatára, jelenségek okainak felderítésére irányulnak - 

folyamata a következő lépések mentén halad: 

1. A probléma megfogalmazása, 

2. Elméleti hipotézisek, 

3. Operacionalizálás, 

4. Adatgyűjtési módszerek, 

5. Elemzés, 

6. Az eredmények közzététele. 

 

Lázár Ede tanulmányában a tudományos kutatás folyamatát szemléltető szakaszok az 

alábbiak: 

1. a kutatási téma meghatározása, 

2. előzetes tájékozódás, 

3. kutatási célok és hipotézisek megfogalmazása, 

4. a kutatási terv elkészítése, 

5. adatgyűjtés, terepmunka, 

6. adatelemzés, 

7. az eredmények prezentálása, a tanulmány megírása. 

 

FALUS Iván a következőképpen írja le a kutatási folyamatot: 

◼ a kutatási probléma kiválasztása, meghatározása, 

◼ a témára vonatkozó szakirodalom áttekintése, kritikai értelmezése, 

◼ a kutatás hipotézisének meghatározása, 

◼ a hipotézis igazolását vagy elvetését biztosító adatok összegyűjtéséhez az érvényes és 

megbízható kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása, 
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◼ a vizsgálni kívánt minta kiválasztása, 

◼ a kutatás végrehajtása, 

◼ az adatok elemzése, általánosítások megfogalmazása, 

◼ a kutatás eredményeinek közreadása, publikálása. 

A tudományos kutatási folyamat leírásánál a továbbiakban Lázár Ede által leírt lépéseket 

vesszük sorba, kiegészítve más kutatásmódszertannal foglalkozó szakemberek által 

megfogalmazottakkal. 

30.2.1. A kutatási téma meghatározása 

A kutatási téma, probléma általában az, amire a kutatásunk során választ keresünk. Ezek 

felmerülhetnek gyakorlatból, de lehet a kutató által választott téma, probléma is. A témát 

meríthetjük a filozófiai tudományok, irodalomtudományok, nyelvtudományok, 

történettudományok, jogtudományok, művészetek, közgazdasági tudomány, pedagógiai stb. 

tudományok köréből. 

A kutatási téma kiválasztása során a kutatók javasolják, hogy 

◼ a kutatási téma legyen érdekes, 

◼ legyen időszerű, elméleti és gyakorlati szempontból fontos, 

◼ rendelkezzen hozzáférhető szakirodalommal, 

◼ a kutató érdeklődési és szakmai felkészültségéhez igazodjon (Dr. Majoros, 1997.). 

A témaválasztásnál előre szükséges átgondolni, hogy milyen formában készül el a végleges 

tanulmány, azaz mi lesz a műfaja a kimeneti dokumentumnak. Ezek típusai Dr Majoros szerint: 

ismertetés, kivonatolás, elemző-értékelő ismemertetés, tényfeltáró közlés, kiegészítő, tisztázó 

bizonyítás, vita, kutatási beszámoló, összefoglaló monográfia stb. 

A témaválasztásunkat befolyásolja még a kutató érdeklődési köre, szakirodalmi ismeretei, 

képességei, a kutatás elvégzésére rendelkezésre álló idő, a kutató idegen nyelv ismerete, 

korábbi tanulmányai, kutatást segítő szakemberek. 

Ahhoz, hogy a társadalom számára hasznos legyen a kutatásunk figyelnünk kell a téma 

időszerűségére, aktualitására, a szakirodalmi feldolgozottságára és a gyakorlati hasznosságára 

egyaránt. 

30.2.2. Előzetes tájékozódás 

Az előzetes tájékozódás magába foglalja a szakirodalmak megismerését, a szakértői 

megkérdezést például személyes interjúval, próbakérdezést, szekunder kutatási eredmények 

gyűjtését. 

Ebben a szakaszban készülhet egy feltételes vázlat, koncepció, amelyben meghatározásra kerül 

a kutatás tárgya, továbbá a kutatás módszere. 

A koncepcióban Dr. Majoros szerint a következő tartalmi elemekre érdemes kitérni: 

◼ a témaválasztás indoklása, 

◼ a kutatás céljának a meghatározása, 

◼ a kutatás tárgyának a meghatározása, 
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◼ a kutatás objektumának, alanyának meghatározása, 

◼ a kutatás elméleti és módszertani eszközeinek ismertetése, 

◼ a kutatás ütemezése. (Dr. Majoros, 1997.) 

A témaválasztás indoklásánál elsősorban arra szükséges választ adni, hogy a kutató miért 

választotta adott témát, és mi az aktualitása, várhatóan a téma feldolgozásának milyen 

gyakorlati hasznossága lehet és célszerű azt is körüljárni, hogy a témával, kik és milyen 

mélységben foglalkoztak már. 

A kutatás tervezése során fontos a kutatási probléma során felmerülő fogalmak pontos 

tisztázása. Konceptualizálásnak nevezi a szakirodalom azt a folyamatot, amely során pontosan 

meghatározzák a kutatók, hogy mit értenek az egyes kifejezések alatt. Ehhez szorosan 

kapcsolódik, ezt követi az operacionalizálás, amely lehetővé teszi hogy a fogalmak empirikusan 

mérhetők, vizsgálhatók legyenek a változók méréséhez vezető konkrét empirikus eljárások 

meghatározásával (Babbie, 1995.). 

Az előzetes tájékozódás során a hipotézis felállítása után tudunk dönteni arról, hogy milyen 

stratégiákat, módszereket alkalmazunk a kutatásunk során. Ezekről részletesen e tanulmány 

3. fejezetében olvashatnak részleteket. 

Az előzetes tájékozódás során gondoljuk át a kutatás ütemezését, amelyről többet a kutatási 

terv fejezetben tudhatunk meg. 

30.2.3. Kutatási célok és hipotézisek megfogalmazása 

A kutatási célok és hipotézisek megfogalmazása a kutatási probléma kutatási kérdésekre 

való szétbontását, majd a kérdésekre, a kutatási problémára vonatkozó feltételezett válaszok 

átgondolását, megalkotását foglalja magába. 

"A hipotézis egy olyan kijelentés, amely a kutató feltételezéseit fejezi ki a problémában szereplő 

változókra, azok kapcsolatára vonatkozóan."234 

A kutatás céljának meghatározása során a kutató azt írja le, mit vár el a kutatása elkészítésétől, 

milyen hipotézist /vagy hipotéziseket állít fel. A hipotézis a kutató feltételezését fejezi ki, vagyis 

a témával kapcsolatban vannak feltett kérdései és arra vélhetően válaszai is, amit be szeretne 

a kutatás során bizonyítani. A jó hipotézis felállítása során Falus Iván szerint arra kell 

figyelnünk, hogy elképzelhető legyen a felállított összefüggés a változók között (ha ezt tesszük, 

akkor ez fog bekövetkezni), ítélet formában jelölje meg az összefüggést a változók között (ha 

növeljük a…., akkor a … növekedni fog), valamint az is fontos, hogy hipotézisünk a kutatási 

eredmények  során  egyértelműen igazolható, vagy elvethető legyen. 

A kutatásban megkülönböztetnek a szakemberek függő és független változókat. E két változó 

ok-okozati összefüggésben értelmezhető. Független változó az ok, amely hatást gyakorol a 

függő változóra, az okozatra (Dr. Boncz, 2013.) 

A jó hipotézis jellemzői Lázár szerint: 

 

234 234 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2002.17.p 
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◼ kijelentő mondatban van megfogalmazva, 

◼ egyértelmű, egyszerűen és tömören megfogalmazott, 

◼ magyarázatot ad a kutatási problémára, 

◼ ok-okozati kapcsolat vizsgálata estén egyértelműen jelöli a kapcsolatot (Lázár, 2000.). 

30.2.4. A kutatási terv elkészítése 

A kutatási terv elkészítése a tervező  munka utolsó lépése. 

A kutatási terv tartalmazza az adatok megszerzésének, elemzésének részletező leírását. 

Fontos részei a kutatási tervnek: 

◼ a kutatási módszerek, 

◼ mintavételi terv, 

◼ kérdőívszerkesztés, 

◼ adatelemzései terv (Lázár, 2009.) 

A kutatási tervnek ki kell térnie a mintavételre, a mérésre, illetve az adatgyűjtés más 

módszereire, az adatelemzésre  és az elemzéshez szükséges módszerekre, az adatgyűjtés során 

használandó eszközök elkészítésére, valamint  e faladatok elvégzéséhez  szükséges 

erőforrásokra, az időbeli tényezőkre egyaránt. 

30.2.5. Adatgyűjtés, terepmunka 

Az adatgyűjtést a kutatási tervben átgondolt kutatási módszerekkel, eszközökkel, a tervezett 

mintavételi eljárás betartásával végezzük. 

Legtöbb társadalomtudományi kutatás mintavétele a terepen zajlik, a kutatás céljával, 

hipotézisévél összhangban adott populációból kiválasztott mintán. 

"A minta az alapsokaság egy olyan részhalmaza, amelyet megfigyelünk, hogy ennek alapján a 

teljes sokaság tulajdonságaira következtethessünk. "235  Egy mintából akkor vonhatunk le 

használható következtetéseket a teljes sokaságra vonatkozóan, ha a mintának lényegében 

ugyanolyan az összetétele, mint az alapsokaságnak. 236 

A mintavétel módszerek két típusa a megbízhatóbb valószínűségi és a kevésbé megbízható 

nem valószínűségi mintavétel. A valószínűségi mintavétel során véletlenszerűen történik a 

mintavétel, amely megbízhatóbban reprezentálja az alapsokaság jellemezőit.  

A valószínűségi mintavétel fajtái: 

◼ Egyszerű véletlen mintavétel: az alapsokaság minden egyede kap egy sorszámot és a 

mintába kerülés véletlenszerű mintaválasztással történik. 

◼ Szisztematikus mintavétel: az alapsokaság minden eleme sorszámot kap és minden k-

adik elem kerül a mintába. 

 

235 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 1995. 245. 

236 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 1995. 203.p. 
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◼ Rétegzett mintavétel: homogén részsokaságra bontva az alapsokaságot véletlenszerűen 

történik a kiválasztás. 

◼ Többlépcsős csoportos mintavétel: alapsokasági lista készítésével ezekből történik a 

kiválasztás. 

◼ Elemszámmal arányos valószínűségi mintavétel: az alapsokaságon belüli csoportok 

arányainak megfelelő mintavétel. 

 

A nem valószínűségi mintavétel fajtái: 

◼ Önkényes: feltáró jellegű kutatásnál alkalmazható önkényesen kiválasztott minta. 

◼ Szakértői: a kiválasztás valamilyen szakértői szempontok alapján történik. 

◼ Kvótás: a kutatás célja szerint ismert alapsokasági jellemezők megoszlása alapján vett 

minta (Lázár, 2009.) 

 

30.2.6. Adatelemzés 

"Az elemzés a kutatás, megismerés módszere, melynek segítségével a társadalmi-gazdasági 

folyamatok és jelenségek közötti kapcsolatokat, a környezet és az egyes elemek közötti 

hatáskapcsolatokat, a folyamtok kialakulását, fejlődését befolyásoló tényezők összefüggéseit, 

törvényszerűségeit lehet feltárni."237 

Az elemzés során a begyűjtött adatok segítségével, a céljaink, hipotéziseink bizonyítására 

törekszünk, azzal a szándékkal, hogy döntéseinket megalapozzuk. 

Az elemzés formájának megválasztását elsősorban a téma szabja meg. Dr Majoros Pál 

négy féle formát ír le könyvében.  A történelmi áttekintés és elemzés a múltban lezajlott 

jelenségeket, eseményeket vizsgálja. Gyakran statisztikai adatbázisra épít, a közelmúltban 

lezajlott eseményekről pedig azon személyeket kérdezi meg, akik, akik ott voltak, részt vettek 

az eseményen. 

A másik forma az esettanulmány, amikor a kutató "egy szervezeti egységben felvetődő 

kérdéseket elemez … a múltban a jelenben, a környezettel fennálló összefüggésben. .."238 

A jelentés, tanulmány a jelent vizsgálja, a jelenben felvett statisztikai adatok alapján elemzi a 

jelenséget, az emberek által leírt vagy elmondott válaszokat. 

A helyszíni (terep) kísérlet formáját a kutató akkor választja, ha már sok dolgot ismer a 

témával kapcsolatban. 

Az elemzési módszerek közül a szakirodalmak sokfélét írnak le. Dr Majoros Pál a 

Kutatásmódszertan könyvében a Körmendi (1993) alapján a következő módszereket írja le: 

◼ összehasonlítás, 

◼ tényezőkre bontás, 

 

237 Dr Majoros Pál: Kutatásmódszertan Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1997 59 p. 

238 Dr Majoros Pál: Kutatásmódszertan Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1997 60 p. 
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◼ egyéb statisztikai módszerek, mint az átlag-, szórás-, a szimmetria-,az index-,a trend-,a 

regresszió-a korrelációszámítások stb. 

◼ matematikai módszerek, 

◼ számviteli-mérlegelemzési módszerek, 

◼ protfólióelemzés, 

◼ termékgörge-elemzés. 

 

Falus Iván szerkesztésében megjelent Bevezetés a pedagógiai kutatás módszeribe könyv 

(Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2000) Nádasi Mária, Szabolcs Éva és Nahalka István a 

következő elemzési módszerekről írnak: 

 

◼ dokumentumelemzés, (Nádasi Mária, 317-p.) 

◼ tartalomelemzés,( Szabolcs Éva, 330p.) 

◼ matematikai,statisztikai módszerek( Nahalka István, 343 p) 

Nahalka István az adatok elemi vizsgálati módszereinél a statisztikai módszerek során 

bemutatja a gyakoriságok, táblázatok, grafikonok használatának lehetőségeit. A 

gyakoriságot úgy számoljuk ki, hogy a táblázat egyik oszlopába kategóriákat írjuk be, míg a 

másik oszlopba pedig azt nézzük meg, hogy mennyi egyed esik adott kategóriába. pl. azt a 

válaszok gyakorisága egy dohányzással kapcsolatos kérdőív kiértékelésekor, ha a válaszolók 

száma 200 fő. 

30-1. táblázat: Gyakoriság táblázat (minta) 

Kategóriák 16 éves korosztály 30 éves korosztály 

Válaszok 

száma/fő 

Válaszok 

száma/% 

Válaszok 

száma/fő 

Válaszok 

száma/% 

Dohányzás káros az 

egészségre, ezért sohasem 

dohányoztam még 

25 12,5 32 16,0 

A dohányzás káros az 

egészségre, de néha azért 

rágyújthatok 

10 5,0 45 22,5 

A dohányzás káros az 

egészségre, de nem 

foglalkozom vele  

110 55,0 80 40,0 

Nem hiszem el, hogy a 

dohányzás káros az 

egészségre, ezért 

nyugodtan szívom a 

cigarettát 

55 27,5 43 21,5 
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A gyakoriságot megmutathatjuk táblázatban, mint fent látható, de készíthetünk belőle 

grafikonokat is, akár kördiagramm, akár oszlopos diagramm formájában. 

Kiszámíthatjuk adatainkból szóródást is. Ez esetben azt  nézzük meg, hogy a számtani átlaghoz 

képest mennyi a legkisebb és a legmagasabb adat azaz mennyi az eltérés. 

Statisztikai adatainkkal végezhetünk statisztikai próbákat, hipotézisvizsgálatot, korreláció-és 

regresszió elemzést is. 

 

30.2.7. Az eredmények prezentálása, a tanulmány megírása 

A tanulmány megírása az utolsó lépése a kutatásunknak. A megfogalmazáshoz már akkor 

érdemes hozzáfogni, hogyha teljes ismeretében vagyunk a témának az adatgyűjtés, 

adatelemzés már megtörtént. Először a vázlatot szükséges megírni, majd ennek mentén 

haladni a tanulmány megírása során. Ilyenkor újra át kell gondolni lépésről, lépesre, hogy 

hogyan, milyen módszerekkel, milyen célból készítettük a kutatást. A vázlat mindenképpen 

tartalmazzon bevezető részelemeket, kidolgozást érintő fejezeteket (ez a tanulmány kb. 85 %-

a), és befejezést illetve összegző részt, valamint irodalomjegyzéket. 

A tanulmány megírása figyelni kell a stílusra, a szakmai nyelv helyes használatára, valamint a 

formai követelmények betartására. 

30.3. A KUTATÁSI STRATÉGIÁK, KUTATÁSI MÓDSZEREK 

30.3.1. Kutatási stratégiák 

A kutatási problémák jellege szerinti csoportosítás megkülönböztet deduktív és induktív 

kutatásai stratégiákat (Falus, 2000). 

Deduktív, vagy analitikus stratégia esetén a már meglévő általános elvek, törvényszerűségek 

elemzései adják a kutatás eredményét. Olyan kutatási stratégia "… amely szélesen értelmezett 

források, dokumentumok, más tudományokban felhalmozott tapasztalatok elemzésére 

vállalkozik.".239 

E kutatási stratégia lépései: 

◼ a források felkutatása, 

◼ forráskritika, 

 

239 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2002 

Szabolcs Éva: Deduktív (analitikus) jellegű kutatások.106.p 

Összesen 200 100,0 200 100,0 
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◼ a források értelmezése, általánosítások, következtetések, okságok összefüggések 

megfogalmazása stb. (Szabolcs, 2000.). 

Az induktív kutatási stratégiák a következtéseket tapasztalati mérésekre, elemzésére 

alapozva vonja le. 

Kutatási módszerek csoportjai 

"A kutatási módszer olyan megbízható, érvényes eljárás, amellyel a hipotézisek igazolásához 

vagy elvetéséhez szükséges adatok feltárhatók, feldolgozhatók, rendszerezhetők.240 

A kutatási módszerek a szakirodalmakban különböző szempontok mentén csoportokba 

rendezhetők. 

Lázár Ede rendszerzésében a módszerek az alábbi csoportokban áttekinthetők. 

Az egyik legalapvetőbb csoportosítás a kutatási adatok származása vonatkozásában: 

Primer kutatás: ebben az esetben az adatok gyűjtése, elemzése a vizsgált kutatási probléma 

megoldására irányul. 

Szekunder kutatás: a kutatási probléma megoldása más, nem a kutatás tárgyában végzett 

adatok, források felhasználásával történik. "Olyan kutatás, amelynek adatait, más nem az adott 

kutatási probléma megoldása céljából gyűjtötték."241 

A kutatási adatok jellege szerinti csoportok: 

Kvantitatív kutatás: kutatási adatok számszerűsítésével és statisztikai módszerek 

alkalmazásával történik az elemzés. 

Kvalitatív kutatás: általában kis mintán, a kutatási probléma jobb megértésére szolgáló 

módszer; eredményei a teljes alapsokaság vonatkozásában nem tartalmaz általánosításokat. 

A kutatás időbelisége szerinti vizsgálatok: 

Longitudális: rögzített, szabályozott időközönként ugyanazon mintán megismételt vizsgálat. 

Keresztmetszeti: a sokaság elemiből egyszeri alkalommal vett mintán végzett 

információgyűjtés. 

A kutatási probléma definiáltsága alapján (Malhotra nyomán, Lázár 2000.) a csoportok: 

Feltáró kutatás: a kutatási téma feltárása, pontosabb definiálása az elsődleges cél. 

Leíró kutatás: következtetések levonására alkalmas eljárásokat magába foglaló kutatás, 

célkitűzése valamely gazdasági, vagy társadalmi jellemezők, funkciók leírása. 

Ok-okozati kutatás: az ok és hatás kapcsolatáról való bizonyosság megszerzésére irányuló 

kutatás. 

 

240 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2002 31.p. 

241 Lázár Ede: Kutatásmódszertan a gyakorlatban SPSS program használatával, Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, Scientia Kiadó, Kolozsvár 2000. 17.p. 
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30.3.2. Kutatási, megfigyelési technikák 

Earl Babbie A társadalomtudományi kutatás gyakorlata című könyvében részletesen ismertet 

kutatási technikákat, amelyek a kutatás tárgyától függően alkalmazhatóak. 

Kérdőíves vizsgálatok 

A társadalomtudományokban leggyakrabban alkalmazott kutatási módszer a kérdőíves 

felmérés, amely nagyméretű alapsokaság vonatkozásában alkalmas adatok felvételére (Babbie, 

1995.). 

A kérdőívvel történő adatgyűjtés során lehetséges a vizsgálatba bevont megkérdezettek 

viszonyulásait mérni különböző kijelentések vonatkozásában, továbbá az írásban feltett 

kérdésekre adott válaszokat elemezni. 

A kutatók az attitűdvizsgálatok során, a válaszadók kérdőívben feltett kijelentésekre adott 

értékelő viszonyulásaiból vonnak le következtetéseket.  "Az attitűd értékeléssel átszőtt 

érzelmi-tudati viszonyulás"242 (Hunyadi, 1997. nyomán Falus, 2000.). E vizsgálatok változatai 

lehetnek például a differenciális és az összegző skálák. 

Differenciális skála a szociológiai és szociálpszichológiai kutatások során is alkalmazott Luis 

Leon Thurstone által kifejlesztett eljárás, a Thurstone-skála. A mérni kívánt attitűd tárgyának 

vonatkozásában megfogalmazott itemekhez (kijelentések) erősségük alapján skálaértéket 

rendelnek, majd a kijelentéseket véletlenszerűen sorrendbe helyezik. A válaszadók minden 

itemet (kijelentést) a saját véleményükkel összhangban egyetértés, vagy egyet nem értés 

formájában kifejezve értékelnek. 

Az összegző skálák a vizsgálat tárgyához kapcsolt kedvező és kedvezőtlen kijelentéseket 

tartalmaznak. A válaszadók minden kijelentést értékelnek aszerint, hogy egyetértenek, vagy 

nem értenek egyet az állítással. 

A Likert által kidolgozott skála differenciáltabb válaszadásra alternatíva. Eszerint a válaszok 

lehetnek például nagyon egyetért, egyetért, nem ért egyet, vagy nagyon nem ért egyet stb 

(Nádasi-Falus, 2002). 

A kérdőívekben feltett kérdések vonatkozásában a kutatásmódszertani szakirodalom az alábbi 

leggyakrabban előforduló kérdéstípusokat különbözteti meg és útmutatóval szolgáltat. 

Gyakran alkalmazott kérdéstípusok: 

1. Nyitott és zárt kérdések (nyitott kérdések, melyekre a válaszadók saját szavakkal 

válaszolnak, zárt kérdések, amelyekre a kérdőívet szerkesztők pontos, előre megadott 

válaszlehetőségei közül kell a megkérdezettnek válaszolni), 

2. Memóriakérdés (például egy esettanulmány elkészítésénél múltbéli eseményekre való 

visszaemlékezést segíti), 

3. Ismereti, tudáskérdés ( tudásszint mérésére szolgál), 

4. Ellenőrző kérdések (a válaszadó korábbi választásait hivatott megerősíteni), 

 

242 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2002. 187.p. 
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5. Sorba rendezési kérdések (például rangsorolásra kéri a válaszadókat a vizsgálat tárgya 

vonatkozásában), 

6. Értékelő kérdések (a válaszadókat differenciált válaszadásra - például egy állítással 

teljesen egyetért, részben nem ért egyet, vagy nincs véleménye - kéri) 

7. Feltételes kérdés (feltétele egy korábbi kérdésre adott választól függ) (Dr. Majoros, 1997.). 

Útmutatók a kérdések megírásához: 

◼ a kérdések legyenek világosak, egyértelműek, 

◼ kerülni kell a kétértelmű kérdéseket, 

◼ a megkérdezett tudjon válaszolni, legyen kompetens a feltett kérdésben, 

◼ releváns kérdések felvetése, 

◼ rövid, gyors válaszadásra késztető kérdések feltevése, 

 

◼ tagadó kérdések elkerülése, 

◼ sugalmazó kérdések és kifejezések kerülése (Babbie, 1995.). 

 

A kérdőíves vizsgálat során a kérdések felvételének három jól ismert eljárása van. Önkitöltős 

kérdőív esetén a válaszadó saját maga tölti ki a kérdőívet; kérdezőbiztossal történő felvétel 

során személyesen, a szóban feltett kérdésekre adott válaszok jegyzetelésével történik az 

adatfelvétel; végül lehetséges telefon, vagy e-mail segítségével megkérdezni a vizsgálatban 

résztvevőket. 

Kísérletek 

A kísérletek a tudományos megfigyeléseknek olyan technikája, amely a hipotézisek 

ellenőrzésére és inkább magyarázó, mint leíró célra alkalmas ( Babbie, 1995.). A 

természettudományokban gyakran alkalmazott kutatási forma. 

Előfeltétele a vizsgálat jelenségek elméleti modelljeinek kialakítása, a függő és független 

változók meghatározása. A kísérlet a független tényező változása, megfigyelés, mérés (Dr. 

Majoros, 1997.). 

A kísérletek két típusa színtér szerinti felosztás alapján az alábbiak: 

1. Laboratóriumi kísérlet 

Ez a kutatási forma a kísérletvezetők által mesterségesen megteremtett vizsgálati 

környezet megteremtésével történik. Ebben a szituációban minden elem ellenőrizhető, 

ezért a módszer nagyon megbízható. 

2. Természetes kísérlet 

A kísérlet természetes élethelyzetben történik. A kísérletvezető a kísérletben résztvevő 

személyeket természetes környezetükben, pl munka közben, gyermekeket játék közben 

valamely tényező változtatásával tervszerűen működtet. 

3. Terepkutatás 
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"A társadalmi jelenségek közvetlen megfigyelését jelenti saját természetes környezetben"243 

4. Egyéb kutatási technikák 

Dr Majoros az egyéb technikák között említi meg az elbeszélést, beszélgetést, a személyes 

interjút, a csoportos interjút. 

Ide tartozik még a megfigyelés, amikor bizonyos időintervallumban, bizonyos szempontok 

szerint megfigyelés alapján leírjuk tapasztalatainkat. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

E Kutatásmódszertan fejezetben bemutatásra kerültek azok a legfontosabb ismeretek, amelyek 

segítséget nyújtanak a hallgatóknak a társadalomtudományi kutatásokban az eligazodáshoz. 

Megismerhettük belőle, hogy a társadalmi kutatás célja jelenségek, események valamely 

szempont szerinti vizsgálata fejlesztés céljából. Megtudhattuk, hogy a kutatásnak van célja, 

és meghatározott lépésekből álló folyamata, amely adatokból indul ki és kimenettel, 

azzal a kutatási anyag elkészítésével, publikálásával zárul. Segítséget kaptunk az egyes 

lépések végrehajtáshoz szükséges stratégiákról, módszerekről, technikákról a 

mintavételi eljárástól kezdve a kérdőíves vizsgálatig, kísérletig, valamint az 

adatfelvételtől az adatfeldolgozás módszerein át a kutatási tanulmány elkészítéséig.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a társadalomkutatás tárgya, célja? 

2. Sorolja fel a kutatás folyamatának lépéseit Dr Majoros Pál szerint? 

3. Mondja el, hogy milyen előkészítő feladatokat végezne egy kutatás megkezdése előtt? 

4. Beszéljen a kérdőíves módszerről? 

5. Ismertessen néhány statisztikai adatelemzési módszert? 
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