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A szociálpolitikát befolyásoló 

értékek 

és ideológiák 

2. hét 
 

Készítette: Nyilas Mihály 



Értékek 
Szociálpolitika-elmélet, erősen értékvezérelt 

értékek hatnak: gondolkodás, döntések, cselekvés, világnézet („jó társadalom”) 
 

Sok érték  

európai gondolkodás „alapértékei” + hatnak a szociálpolitika alakulására 

szabadság, egyenlőség, testvériség (szolidaritás), igazságosság, tolerancia 

mások is  

pl. biztonság, altruizmus, karitász, filantrópia, hatékonyság 
 

Az értékek ideológiákon keresztül hatnak 

különböző ideológiák különböző (eltérő) értékértelmezései 

különböző értékértelmezések racionálisan levezethetők 

nem eldönthető racionálisan, melyik értelmezés „helyes”, illetve „fontos” 

konfliktus  egyes értékek között (pl. szabadság ↔ biztonság/egyenlőség) 



1. Szabadság 
„Modern érték” (lehetővé teszi a választást = sorsformálást) 

Mai előfeltételek: jogok (vö. T. Marshall) 

Értelmezések 

Liberális gondolkodásban általános 

polgári és politikai jogok érvényesülése biztosított 

„az én szabadságom korlátja a másik szabadsága” 

J. Rawls: 3 elem 

az egyének, akik szabadok 

azok a korlátozások, amiktől szabadok 

mi az, amit szabad (nem szabad) megtenniük 

 a tulajdon korlátlan szabadsága a legfontosabb (libertariánus; R. Nozick) 

A szabadság kettős közelítése (Isaiah Berlin, Amartya Sen) 

negatív: nem korlátozza sem jog, sem erőszak 

pozitív: képessé tevő, képességeket építő lehetőség 

Állam – állampolgár viszonyában 



2. Egyenlőség 
Tradicionális érték (vö. pl. világvallások, utópiák) 

Szociálpolitikában: egyenlőtlenségek csökkentése 
fizikai-társadalmi életesélyek egyenlőtlenségeinek mérséklése 

Egyenlőtlenségek eredete 
„természetadta” („biológiai”) és „társadalmi” ok (Rousseau) 

„Az emberi nemen belül kétfajta különbséget észlelek. Az egyiket természetes vagy fizikai 
egyenlőtlenségnek nevezem, mert a természet maga hozta létre. Ilyenek a korban, 
egészségi állapotban, a testi erőben vagy szellemi és lelki tulajdonságokban lévő 
különbségek. A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy 
bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy 
legalábbis engedélyezte… Ilyenek a különböző kiváltságok, mint pl. az, hogy egyesek 
gazdagabbak, megbecsültebbek, hatalmasabbak mint mások, vagy éppen az, hogy 
egyesek másoknak parancsolhatnak…” 

Társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek kiemelt típusai 

társadalmi osztályok, nemek, etnikumok, fogyatékkal élők/többiek  

Társadalmi tőkék elosztási egyenlőtlenségei 

Jövedelem/vagyon, hatalom, tudás/információ, megbecsülés/presztízs 



Az egyenlőség típusai 
törvény előtti 

feltételek 

esélyek 

kimenetek  

kvótás (arányos) 

 

Julian le Grand: a szociálpolitikában lévő öt egyenlőség-értelmezés 
közkiadás (pl. minden iskolásra ugyanannyi állami pénz) 

végső jövedelem (pl. diákösztöndíjak főleg rászorulóknak) 

felhasználás (pl. egész országban mindenkinek azonos minőségű oktatás) 

esélyek (pl. mindenkinek azonos hozzájutási esély) 

kimenet (pl. minden diák azonos tudással fejezze be az iskolát) 

 

Csökkenti-e a szociálpolitika az egyenlőtlenségeket? 



3. Igazságosság 
Eredetileg: „erények együttese” 

Két típus 
Igazságosság állapot, végeredmény, elérhető cél (vö. utópiák) 

Társadalmilag konstruált; nincs objektív standard; lényeg a definiálás folyamata; egyes 
csoportok eltérő felfogása 

Döntéshozatali folyamat méltányossága 
Politikai egyenlőség, részvétel, „rule of law” 

Szükséges, de nem elégséges feltétele az igazságos eredménynek 

 

Alapértelmezések (Arisztotelész) 
eljárási (procedurális) = formális szabályoknak való megfelelés 

lényegi (szubsztantív)  

korrekciós (kommutatív) 

elosztási (disztributív) 

 

Disztributív igazságosság jogcímei (elosztási elvek) 
születéssel adott, tradíció által szentesített 

szerzett (pl. munkával, érdemmel) 

hasznosság 

rászorultság 

valamilyen egyenlőségértelmezésen alapuló 



Disztributív igazságosság elméletek 
oligarchikus 

kívülről elrendezett sors, születés; meghatározott jogok, juttatások és kötelezettségek; 
igazságos ezek megkapása és a kötelezettségek teljesítése; egyenlőtlenség természetes 
és igazságos 

libertariánus (F. A. Hayek, R. Nozick) 
egyéni szabadság primátusa; alapvető a piaci mechanizmus (személytelen → nem lehet 
igazságtalan); társadalmi igazságosság értelmezhetetlen („szabad társadalomban a 
társadalmi igazságtalanság tartalmatlan ideológiai lidércnyomás”; „Az egyenlőség az 
irigység eszményítése.”) Redisztribúcióra irányuló állami kényszer (pl. adóztatás) elvetése; 
csak bánásmód egyenlősége. 

liberális 
utilitariánus (J. S. Mill) 

az igazságosság eredete a közhaszon (public utility); ami mindenki (jóléte) szempontjából 
hasznos; „felicity calculus”; Pareto optimum (nem változtatható meg úgy az elosztás, hogy 
senki ne járjon rosszabbul) 

kontraktuális (John Rawls: A Theory of Justice, 1971) 
két alapelv és két prioritási szabály 

1. elv: mindenkinek egyenlő joga van az alapvető szabadságokhoz, ha ez összehangolható 
mindenki más hasonló szabadságával (equal citizenship) 

2. elv: a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy 

ez a legkevésbé előnyös helyzetűek legnagyobb javát szolgálja 

esélyegyenlőség → hivatalok és pozíciók mindenki számára nyitottak legyenek 

szocialista (K. Marx) 
(előbb) mindenki munkája szerint; (később) mindenki szükségletei szerint 



4. Tolerancia 
„Passzív” érték = türelem, másság elfogadása 

individualizmus kiegészítője 

szabadság feltétele (a szabadságom csak akkor létezik, ha más tolerálja) 
 

Probléma: az intolerancia tolerálása? 

meddig kell toleránsnak lenni? (Rawls) 
 

ha fenyegeti a szabadságot  
 

„ha az alkotmány szilárd, nincs ok arra, hogy az intoleránstól megtagadjuk 

a szabadságot.” 
 

De egy eset biztos van, amikor intoleráns nem-tolerálása jogos: amikor 

„a toleránsak őszintén és alapos okkal vélhetik, hogy az intoleranciára 

saját biztonságuk érdekében szükség van.… Az igazságosság nem 

követeli meg azt, hogy az ember tétlenül tűrje, hogy mások  

elpusztítsák létének alapját.”  

 

 



5. Szolidaritás 
Szabadság és egyenlőség mellett háttérben („testvériség”) 

Aktív, közösségvállalás 
ok: racionális (közös érdek); érzelmi (együttérzés) 
 

„Egy közösség szolidaritása lényegében azt fejezi ki, hogy mennyiben (és milyen módon) 

várható az, hogy a közös érdek  érvényesül az egyes érdekével szemben, ha e kettő 

szembekerült egymással.” (Parsons) 
 

A (demokratikus) jóléti állam alapja, amely szerint “a társadalmi  szolidaritás igazságosság -  

jogokban kifejezve” (Kersbergen). 
 

Szolidaritási szintek 

mikro (pl. családon belüli) 
 

mezo (csoporton belüli; egyén sok csoportba tartozik!) 
 

makro (pl. „a harmadik világ szegény országaival”) 
 

„Pozitív" és „negatív" szolidaritás a közös érdek társadalmi megítélése mentén  

kizáró szolidaritás” (pl. xenofóbia) 
 

A „kényszerszolidaritás” körüli vita Magyarországon  

pl. társadalombiztosítási kényszerszolidaritás 

  



6. Biztonság 
Biztonsághiányok „osztályai” 

 

Esszenciális (emberi mivoltunkból adódó) biztonsághiányok  

pl. élet, halál; betegség; érzelmi törések  

 

Politikai és polgári jogok fenyegetettségéből adódó biztonság-hiányok 
külpolitika: háborús  stb. konfliktusok; belpolitika: nem demokratikus jogrend 

 

Környezeti  
pl. globális felmelegedés nem fenntartható fejlődés stb. 

 

Egzisztenciális – mindennapi létünkkel összefüggő biztonsághiányok:   

közbiztonság (egyéni – nem legitim – erőszak általi fenyegetettség) 

szociális és munkajogok fenyegetettsége (munkaerőpiaci biztonság, munkabiztonság 
(baleset) jövedelmi biztonság, lakhatás biztonsága stb. 

 

Szabadság ↔ biztonság? 



Ideológiák 
1. „Idea” (eszme) + „logosz” (tan) 

Eszmék, nézetek koherens összessége; rendszerezett elméleti formában 

Környező valósághoz és egymáshoz való viszony 

Különböző nézetek összessége (morál, vallás, gazdaság, politika, kultúra stb.) 

Meghatározott értékrend szerint szelektálva 

Intézményesült, tartós kapcsolat a nézetek között 

Politikai irányzathoz kapcsolódik (cél: az ideológia „érvényesítése” → hatalomra) 

„Tudatos politikai célok érdekében kollektíven megfogalmazott világnézet” 

(potenciálisan minden nézetrendszer lehet ideológia) 

Funkciók: orientál, mobilizál, csoportkohézió, legitimál 

„Termelő” és fenntartó: értelmiség 

Egy társadalomban egyszerre több ideológia 

Domináns ideológia 

„Modern” ideológiák: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus 

mások is (pl. anarchizmus, nacionalizmus, fasizmus; feminizmus,  

antiglobalizmus stb.) 

 



2. A modern ideológiák kialakulása 

Nincs „tiszta képlet”  

Hatnak egymásra + állandó változás (konvergencia) 

Több történelmi és szinkron változat 

L. Kolakowski: „liberális konzervatív szocialista vagyok” 

 

Kialakulás: valamire reakció, valami ellen 

 

 feudalizmus       ↔         liberalizmus                              

                            ↓                             ↕                     

 francia forr.        ↔       konzervativizmus  

  ↓ 

 kapitalizmus 

  ↕ 

 szocializmus 

 



3. A modern ideológiák társadalomképe  
A társadalomtudományok fejlődése a 17–19. században 
 

Önállósodás a 17–18. században még a filozófián belül 
Új eredmények: struktúra eszméje (Hobbes, Rousseau; A. Smith); fejlődés eszméje  

Tovább élnek a 19–20. században is. 
 

Kettős forradalom → nagy változások a társadalomban → elmélet 

változása 
 

Új problémák és kifejezések (ipar, osztály, ideológia, proletariátus, kollektivizmus, 

bürokrácia, kapitalizmus, válság stb.) 
 

Új fogalmak és problémák jelentik a társadalomtudomány tárgyát 
A népesség növekedése (Malthus) 

A munka problémája (Ricardo, Marx) 

A tulajdon (Marx, M. Weber, Durkheim) 

Az urbanizáció (benne: közösség és egyén kérdésköre) 

Technika szembeállítása morállal, humánummal (ma: környezettel, természettel) 

Az emberek és a tömeg politikai fejlődése (demokrácia, részvétel, nyilvánosság) 



Az új problémák két közös eleme: 

 

Indusztrializmus (iparosodás) 

Demokrácia 

 

Modern ideológiák: eltérő válaszok az alapkérdésekre 

 

Liberalizmus 

Indusztrializmus = kapitalizmus; demokrácia = jogállam  

 

Konzervativizmus 

Mindkettő elutasítása; helyettük: tradíció, autoritarianizmus 

 

Szocializmus (radikalizmus) 

Indusztrializmus kapitalizmus nélkül; demokrácia kiterjesztése 



4. Liberalizmus 
Történelmi és eszmei előzmények 
 

A klasszikus liberalizmus jellemzői 
 

Alap (↔ feud.): változás normális a társ.-ban. Evolúció. Optimista társ. kép 
 

Individuum fontossága (egyéni szabadság mint negatív szabadság) 
 

Egalitarianizmus (emberek nembeli lényként egyenlők → tilos a politikai 

és jogi megkülönböztetés) 
 

Univerzalizmus (emberiség mint morális egység → „fajok” egyenlők) 
 

Meliorizmus (egyén és társ. javítható és javítandó → intézményi reform 

lehetséges és szükséges) 
 

Racionalizmus (világ megismerhető, fogalmakkal megragadható) 
 

Irracionalizmus (babonák, előítéletek) elutasítása 

 



Az újliberalizmus 

Klasszikus liberalizmus bírálata (lib. alapelvek érvényesülése hogyan?) 
 

Autonómiához „pozitív szabadságjogok” kellenek (politikai részvétel; állam 

szerepe) 
 

Cél változatlan (individuum önmegvalósítása), eszköz változik („képessé 

tevés”, szabadságjogok csoportszinten is) 
 

Jóléti állam (← átalakuló lib. és szoc. + konzervatívok legitimációs céljai) 
 

J. S. Mill; E. Durkheim; J. M. Keynes; W. Beveridge; T. Marshall; R. 

Titmuss 

 

A neoliberalizmus (libertarianizmus; „új jobboldal”) 

Visszatérés az „eredeti liberalizmushoz” 
 

Szabad piac, demokrácia, egyén felelőssége (öngondoskodás) 
 

Jóléti állam ellen; „minimális állam” (dereguláció, privatizáció, közkiadások 

csökkentése); monopóliumok (szakszervezet!) megtörése 



5. Konzervativizmus 
Állandóbb mint a liberalizmus kevesebb változás 

Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról 

„Vérmérsékleti” és politikai konzervativizmus 
Történelmileg kialakult intézmények/gyakorlatok/normák megőrzése (kontinuitás) 

Szervezett vallásokra támaszkodó morális rend állandósága 

Társ. alapja: intézmények, csoportok (pl. család, közösségek, egyház) 

Ezek a tekintély megszemélyesítői (→ erősítik a rendet) 

Emberek természettől egyenlőtlenek (test, jellem, szellem, stb.) → szükségszerű őket 

megkülönböztetni 

Emberek tökéletlenek és bűnösök (→ meliorizmus nem) 

Hierarchia egyének és csoportok között (pl. arisztokrácia; „családfő”) 

Organikus társadalomszemlélet; piac korlátozható; hatalom decentralizálása, szubszidiaritás 

Racionalizmus elvetése (helyette: érzések, érzelmek; tapasztalati tudás) 

Status quo – csak óvatos korrekció (reformok) 

Alapértékek: rend, harmónia, hagyomány, folyamatosság 

Irányzatok   

pápai enciklikák (Rerum novarum), keresztényszocializmus 

reakciós konzervativizmus, status quo konzervativizmus és reformkonzervativizmus 



6. Szocializmus 
Tanok és mozgalom 

Történelmi előzmények; modern szocializmus: reflexió a 19. szd. 

gazdasági/társadalmi viszonyaira 

Kapitalizmus kritika (→ igazságtalanság, egyenlőtlenség, szenvedés) 

Individualizmus helyett termelők új közössége és szolidaritása; terv: tömeg 

átveszi a termelési eszközök és a kormányzás ellenőrzését.  

Eltérő fejlődés: reformista és radikális szocializmus 

Jellemzők 

Emberek egyenlők, javíthatók, társadalom javítható (meliorizmus) 

Társadalom szolidarisztikus közösség 

Nincs csoportok között hierarchia 

Egalitarianizmus 

 

 



A modern ideológiák és szociálpolitika 1. 

Liberális  Konzervatív  Szoc. dem.  

Juttatási elv Rászorultság Osztály és státus Alanyi  

(állampolgárság) 

Szervezési elv  Segélyezés + 

magánbiztosítás 

TB TB + állampolgári 

garanciák 

Igazgatás Központi és helyi 

állam + piac 

Korporatív alapú 

önkormányzat 

Állami 

Piac szerepe a jóléti 

szektorban 

Jelentős Korlátozott  Csekély 

Magánbiztosítás 

szerepe 

Jelentős  Korlátozott Csekély 

Rászorultsági elvű 

juttatások szerepe 

Jelentős Korlátozott Csekély 

Szolgáltatások 

aránya a jóléti 

rendszerben 

Korlátozott  Korlátozott Jelentős 



A modern ideológiák és szociálpolitika 2. 

Liberális Konzervatív Szoc. dem. 

Teljes fogl. pol. 

szerepe 

csekély korlátozott jelentős 

Redisztribúció 

mértéke 

alacsony közepes jelentős 

Jóléti 

intézmények 

szerepe 

piackorrigáló státuskonzerváló egyenlősítő 

Társadalmi 

jelleg  

társadalom 

kettészakadása 

család és egyház 

szerepe 

középosztályos 

Szegénység 

mértéke 

magas mérsékelt alacsony 

Példa USA, Új-Zéland, 

UK 

Ausztria, 

Németország 

Svédország, 

Norvégia, Dánia 


