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Szociálpolitika 
Szegénypolitika: szegények megsegítése; egyéni/társadalmi/állami tevékenység 

Kormányzati ág (egy ágazati politika): a szociális minisztérium felügyelte terület 

Tágabb kormányzati terület: szociális védelem intézményei (social protection),  

a „szűk” szociálpolitika + foglalkoztatáspolitika, TB, egészségügy 

Minden kormányzati terület, aminek közvetlen befolyása van az emberek 

jólétére: szociális védelem + oktatás, ártámogatások, területi támogatások 

Minden politika, ami hatással van az emberek jólétére: fent + adópolitika, 

gazdaságfejlesztés, beruházás-ösztönzés stb. (Ferge Zsuzsa: „Társadalompolitika”) 

Közpolitikák teljes köre: minden szervezet és intézmény, ami a kormányzati-

politikai szféra és a társadalom közötti kapcsolatot szabályozza (pl. civil 

szervezetek és politika kapcsolata) 

Diszciplina (tudományág): a fenti területek szociológiai, közgazdasági, jogi, 

filozófiai stb. kontextusa 



Definíciós problémák 
Nincs konszenzus 

 (A. Walker: „annyi definíció, ahányan írnak róla”) 

Diszciplina és társadalmi gyakorlat 

 Diszciplinaként 

  Tudomány-e a szociálpolitika?  
   Igen (diploma, PhD, irodalom, infrastruktúra; GDP 20-30% – kellenek 

  saját elvek, intézmények, szabályok stb.) 

   Nem (mert nem önálló, multidiszciplináris; mert nincs) 

   Fiatal 

  C. Booth, S. Rowntree, S. és B. Webb, R. Titmuss, T. Marshall,  

 G. Esping-Andersen 

  Világnézeti (ideológiai, értékszempontú tényezők) 



Társadalmi gyakorlatként 

 „Társadalompolitika” → lehet-e (kell-e) hatni a társadalmi 

 viszonyokra 

 Ha igen → miért, hogyan, mi célból stb. (vö. 

 egyenlőtlenségek csökkentése – rászorulók segítése) 

 A „jó társadalom” versengő nézetei 

mit hiszünk a társadalomról;  

milyen a „jó társadalom”;  

társadalmi beavatkozások szükségességéről 

egyenlőtlenségről, szabadságról, igazságosságról 

↓ 

Racionális elemek mellett hitek, érzelmek, értékek, 

ideológiák szerepe 



Értelmezések 1. 
„A piacgazdaság spontán mechanizmusaiba való közbeavatkozás a társadalmi 

jólét növelése érdekében.” 

 Ebből levezethető 

• Csak a szélsőséges szegénység enyhítése 

• Társadalmi minőség javítása, fizikai és társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése 

• Mi a „jólét”? 

Titmuss 

• Cél: állampolgárok jólétének javítása 

• Gazdasági és nem gazdasági célok is  

• Redisztribúció  

Marshall 
• Állami politika, közvetlen hatás az állampolgárok jólétére, szolgáltatások és transzferek 

(középpontban: TB, szoc. segélyezés, eü., lakáspolitika, oktatáspolitika, személyes  

szociális szolgáltatások) 



M. Hill 

• Azok a területek, ahol állami kiadások a közjólét 

érdekében 

• Sok ok (humanitárius, legitimációs, piactámogatás stb.) 

• Tág értelemben minden politika, ami egy közösségen 

belül a források és lehetőségek (újra)elosztásával 

foglalkozik 

• Határai pontosan nem jelölhetők ki 

A. Walker 

• Jólét növelése (intervenció a gazdaságba → szp. a 

piacgazdaság összefüggésében) 

• Szükségletkielégítés (mi a szükséglet; melyeket kell 

kollektív módon kielégíteni stb.) 



Értelmezések 2. 
A) Leíró (pragmatikus) 
 

   (Leíró szociálpolitika  keretében vizsgálandók: szereplők,  intézmények, eszközök) 

Szociálpolitika és azzal 

érintkező politikák 

Alapvető jóléti területek Jövedelem-fenntartás, 

kiegészítés, pótlás: jövedelmi 

biztonság 

  Egészségügy 

Szociális szolgálatok 

Lakásbiztonság – „szociális 

lakás” 

Oktatás 

(Magyarországon nem 

szokták ide sorolni) 



Alapvető kapcsolódó 

szektorközi politikák 

(újabban) 

Esélyegyenlőség biztosítása 

Nemek, etnikumok, fogyatékkal élők 

Társadalmi összetartozás, kirekesztés-

mentesség 

Újraelosztó politika 

színterei,  fő területei 

Adóztatás, elvonások 

Közkiadások  

Piaci támogatások egy része 

Redisztribúciót 

potenciálisan érintő 

más 

politikai területek – 

fontosabb példák 

Foglalkoztatáspolitika 

Népesedéspolitika 

Jogpolitika 

Közlekedéspolitika 

Környezetvédelem 

Területi tervezés stb. 



B) Funkcionalista 
 

Feszültségek kezelése 
Status quo fenntartása 
 

C) Strukturális 
 

Konfliktusok szükségszerűek 
Változásokra (erőviszonyoktól függő) változó válaszok 
Harc a szükségletek értelmezéséért, a forrásokért, a jogokért 
 

D) Problémaközpontú, a szociálpolitikai gyakorlat     
     értelmezésére 

 

A gyakorlat leírása például 

• Életkorcsoportok és családi életciklus szerinti változó szükségletek  

szerint – például gyerek, anya, idős 

• Egészségi, fizikai állapottal változó szükségletek szerint – fogyatékosság 

típusai 

• Társadalmi kirekesztés vagy szegénység elleni küzdelemhez szükséges 

cselekvések szerint 

• Kockázatok típusa szerint  



Új problémák (új megoldások?) 

: 

  

Területek Problémák (példák) 

Gazdasági folyamatok – 

társadalmi témák 

Technológiai változások– IT  

Munkaerőpiaci változások (atipikus 

fogl., munkanélküliség, munkajogok 

gyengülése) 

Társadalmi-demogrfiai 

trendek 

Idősödés 

Család átalakulása (kevesebb gyerek, 

egyedülálló idősek, kevesebb 

házasság, több egyedülálló) 

Globális trendek Egyenlőtlenségek 

Szegénység 

Új kockázatok (a környezettől az 

AIDS-ig) 

„menedzserizmus” 

stb. 



A szociálpolitikát alakító tényezők 1. 

A) Belső 

 

Gazdasági fejlettség 

Demográfiai viszonyok 

A szociálpolitika „kora” 

Értékek, ideológiák 

Politikai erőviszonyok 

Gazdaság nyitottsága 

Geopolitikai helyzet 

Társadalom egyenlőtlenségi szerkezete 

Államszerkezet 

Hadikiadások nagysága 

Foglalkoztatottsági szerkezet 

Adórendszer szerkezete 



A szociálpolitikát alakító tényezők 2. 

B) Külső 

 

Globalizáció hatása 

Gazdaság nemzetközi versenyképessége 

Politikai és ideológiai „divatok” 

Nemzetközi egyezmények 

Nemzetközi szervezetek (ILO – IMF, World Bank) 

Nemzetközi integrációk (EU) 

Multinacionális vállalatok tevékenysége 

Országok közötti migráció  


