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SZOCIÁLPOLITIKA 

Sillabusz 

Tárgyleírás 

A kurzus a szociálpolitika tudományát három nézőpontból tárgyalja, némi 

egyszerűsítéssel, szociológiai, történeti majd közgazdaságtani értelmezést kínálva. 

Az első részben a definíciós problémák ismertetése után a szociálpolitikát befolyásoló 

főbb tényezőket tekintjük át. Ennek kapcsán megvizsgáljuk a szociálpolitikai értékek 

világát és sorra vesszük a szociálpolitikai döntéshozatalban szerepet játszó racionális 

szempontokat és a megvalósítás technikáit. A kurzus egészére vonatkozik, hogy minden 

témánál – az általános szempontokon kívül – figyelmet fordítunk a magyarországi 

vonatkozásokra is. 

Ezután a szociális kockázatok kezelésének történetileg változó alakzatait ismertetjük, 

egészen a 20. század kollektív szociális biztonsági rendszereinek létrejöttéig. A második 

rész a szociális kockázat-kezelés és a szociális biztonsági rendszerek alapfogalmainak 

bemutatásával kezdődik, majd megismerkedünk a kockázatok kezelésének történelmi 

alakzataival. Bemutatjuk a 20. század második felében kialakuló jólétiállam-modelleket 

és az ezeket tartalmazó fontosabb tipológiákat; a három "ideáltipikus" modell 

jellemzőinek megismerését az adott típust megjelenítő három ország jóléti rendszerének 

áttekintése segíti. Végül az elmúlt két évtized hazai fejlődési trendjeit elemezve 

megkíséreljük elhelyezni Magyarországot az uralkodó jóléti típusok sorában. A második 

rész utolsó előadása a nemzetközi szociálpolitika jelenlegi legfontosabb problémáival és 

e problémák megoldására tett javaslatokkal foglalkozik.  

A kurzus utolsó harmadában áttekintjük a jóléti intézmények vizsgálatának három 

jellemző, részben átfedő módját: a hagyományos normatív szegénypolitikai felfogást, a 

piaci kudarcokra építő érvelésmódot és az életpálya-finanszírozási megközelítést. 

Megvizsgáljuk továbbá a közgazdaságtan és a politikai gazdaságtan magyarázatait 

arról, hogy miért jelent meg, terjedt el és maradt fenn tartósan az állami beavatkozás a 

jóléti szektorban. Végül az életciklus mentén tárgyaljuk a jóléti intézmények főbb 

típusait, a családtámogatásokat, az oktatást, a munkanélküli segélyezést, az 

egészségügyi ellátást, az idősgondozást és a nyugdíjrendszert. 
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Követelmény: szóbeli kollokvium 

Tematika 

I. Alapelvek (Nyilas Mihály) 

1. A szociálpolitika értelmezése 

 Definíciós problémák. A konszenzuális értelmezés hiányáról. Tudomány-e a 

szociálpolitika? A szociálpolitika mint diszciplina és mint társadalmi gyakorlat. 

A „jó társadalom” versengő felfogásai. A racionalitás valamint a hitek, érzelmek, 

értékek, ideológiák szerepe a szociálpolitikában. 

 Értelmezések I. A legáltalánosabb megközelítésből („a piacgazdaság spontán 

mechanizmusaiba való beavatkozás a társadalmi jólét emelése érdekében”) 

fakadó, eltérő értelmezések. Az angolszász hagyomány „alapító atyáinak”  

(T. Marshall, R. Titmuss, M. Hill, A. Walker) felfogása. Szociálpolitika és 

szegénypolitika. A társadalmi gyakorlat és a definíciók változása.  

 Értelmezések II. A ma leginkább elterjedt értelmezések: leíró (pragmatikus), 

funkcionalista, strukturalista és problémaközpontú definíciók. 

 A szociálpolitikát alakító tényezők. Az állami szociálpolitika mint „nemzeti 

intézmény”. A globalizáció szerepe. A 20. századi szociálpolitikát alakító 

legfontosabb belső és külső hatóerők; a két tényező-együttes közötti kapcsolat. 

Irodalom 

• Zombori Gyula (1994): A szociálpolitika alapfogalmai. Budapest: HRSZE 17–

41. 

Ajánlott irodalom 

• Ferge Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom, Budapest: T-Twins 72–

79.  

• Titmuss, Richard (1991): A jólét társadalmi elosztása: reflexiók a 

méltányosság kereséséről, in Ferge Zsuzsa–Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam, 

Budapest: 

T-Twins 86–98. 
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• Marshall, Thomas (1991): Az állampolgáriság fejlődése a 19. század végéig, 

in Ferge Zsuzsa–Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam, Budapest: T-Twins 50–59. 

• lcock, Pete, Erskine, Angus and May, Margaret (eds.) (2008): The Student’s  

• Hill, Michael (2003): Understanding social policy, 7th edition, Blackwell 

Publishing 1–13. 

2. A szociálpolitikát befolyásoló értékek és ideológiák 

 A szociálpolitika értékvezérelt jellege. Az európai gondolkodás alapértékeinek és 

a szociális gondoskodás hagyományos értékeinek szerepe. Értékek és 

ideológiák. Értékkonfliktusok. Az egyes értékfelfogások „helyessége” és az egyes 

értékek relatív fontossága. 

 Értékfelfogások. Negatív és pozitív szabadság (T. Marshall, J. Rawls, R. Nozick, 

F. Hayek, I. Berlin, A. Sen). Biológiai és társadalmi egyenlőtlenségek és 

egyenlőség-típusok. Igazságosság-felfogások (libertariánus, utilitariánus, rawlsi). 

Szolidaritás és tolerancia. Biztonság. Értékhierarchia és -konfliktus (szabadság-

egyenlőség, szabadság-biztonság). 

 Ideológia és szociálpolitika. A modern ideológiák kialakulása és társadalomképe. 

Ideológiák és társadalmi gyakorlat. Ideológiai kölcsönhatások. A liberalizmus, a 

konzervativizmus és a szocializmus a szociálpolitikáról. 

Irodalom 

• Zombori Gyula (1994): A szociálpolitika alapfogalmai. Budapest: HRSZE 41–

80. 

Ajánlott irodalom 

• Barr, Nicholas (2009): A jóléti állam gazdaságtana Budapest: Akadémia 

Kiadó 91–121. 

• Sen, Amartya (1992): Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség, 

Esély, 2. szám http://www.esely.org/kiadvanyok/1992_1/azegyeni_szabadsag.pdf  

• Hayek, Friedrich August (1991): „Szociális” vagy elosztási igazságosság, in 

Ferge Zsuzsa–Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam, Budapest: T-Twins 74–86. 

• Segelman, Richard–Marsland, David (1991): A bölcsőtől a sírig,  

in Ferge Zsuzsa–Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam, Budapest: T-Twins 150–166. 

• Hirschman, Albert (1996): A reakció retorikája, in Bujalos István–Nyilas 

Mihály szerk.: Az új jobboldal és a jóléti állam, Budapest: HRSZE 147–177. 

• Tóth István György (1991): A társadalmi (elosztási) igazságosság 

problémája., Szociológiai Szemle  151–171 
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• Alcock, Pete, Erskine, Angus and May, Margaret (eds.) (2008): The 

Student’s Companion to Social Policy Oxford: Blackwell Publishers 27–105. 
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3. Szociálpolitikai technikák és alapelvek  

 Technika, mint a szociálpolitikai döntéshozatalt segítő racionális (szakmai) 

kritériumrendszer. 

 Szociális problémák kezelése. Kompetencia (egyéni-köz felelősség); cél 

(abszolút-relatív biztonság); a beavatkozás időzítése (prevenció-korrekció); 

a közösséghez való viszony (integráció-szegregáció); döntési jogkör a támogatás 

odaítéléséről (normativitás-diszkrecionalitás); a támogatás formájának 

megválasztása (normativitás-interpretativitás); kiknek és mennyit? (univerzalitás-

szelektivitás); munkaösztönzés (kevésbé választhatóság);  

a segítő körök szempontja (szubszidiaritás); az ellátás helyszíne (otthon-

intézményben); az ellátás időtartama (határozott-határozatlan idejű); a támogatás 

értékének megőrzése (indexálás); forrásfelhasználás és problémamegoldás 

(hatásosság és hatékonyság). Aktuális példák konkrét döntési helyzetekről. 

 Jóléti pluralizmus. Jelentése, alrendszerei és szereplői. Az egyes jóléti szektorok 

problémamegoldásainak potenciális előnyei és hátrányai. A finanszírozás és az 

ellátás kombinációi. Jólétipluralizmus-elméletek, a jóléti rendszerek 

“pluralizálódása”. 

Irodalom 

• Zombori Gyula (1994): A szociálpolitika alapfogalmai. 

Budapest: HRSZE 95–124. 

Ajánlott irodalom 

• Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába, 

Budapest: Napvilág Kiadó 176–217, 245–297, 417–435, 452–471 

• Tausz Katalin (1998): Egyenlőtlenségek és különleges 

bánásmód. Fundamentum, 1998, 1–2. http://157.181.181.13/dokuk/98-1-07.PDF 

• Tomka Béla (2006): Rászorultsági elv vagy általános 

szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti és összehasonlító kutatásának 

tanulságai, Esély 5. szám http://www.esely.org/kiadvanyok/2006_5/tomka.pdf 

• Szalai Júlia (1994/1995): A jóléti fogda I–II. Esély 2004/6. 

és 2005/1. szám http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_6/szalai.pdf, 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2005_1/szalai.pdf 



 

 

 

7 

II. A szociális kockázatok kezelése (Nyilas Mihály) 

4.  A szociális biztonság intézményei és típusai 

 Értelmezés. Szociális kockázatok. Leíró és funkcionális definíció. Jövedelempótló 

és jövedelemkiegyenlítő rendszerek. Prevenció és kompenzáció.  

 Determinánsok. Az ipari forradalom hatása: változások a társadalmi tényekben és 

attitűdökben. Gazdasági és kulturális tényezők. A szociális biztonsági rendszerek 

elterjedésének nemzetközi mintái. Részrendszerek bevezetési sorrendje 

(„érdemes” és „érdemtelen” kockázatok). 

 Alapvető típusok. A szociális kockázatokkal szembeni védelem hagyományos, 

piaci és állami (kollektív) eszközei. Magánbiztosítás és kötelező kollektív 

biztosítás. A kollektív intézményrendszer elemei, a juttatások tipológiája. Az 

állami szociális biztonsági rendszerek típusai (Beveridge–Bismarck). 

 Kísérletek a szociális biztonság újradefiniálására a 20. század végén. Szociális 

biztonság – szociális védelem (Titmuss "jóléti divíziói"; prevenció-korrekció; 

Sinfield "szituációs" definíciója). 

Irodalom 

• Mihelics Vid (2008): A Beveridge terv rendszeres áttekintése, in Nyilas 

Mihály szerk.: Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény, Budapest:HRSZE, 83–

109. 

Ajánlott irodalom 

• Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába, Budapest: 

Napvilág Kiadó 245–265. 

• Perrin, Guy (2008): A társadalombiztosítás száz éve, in Nyilas Mihály 

szerk.: Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény, Budapest: HRSZE 109–127. 

• Berghman, Jos (1999): Szociális védelem és szociális minőség 

Európában. 

 A Szociális Európa, Esély különszám 30–39. 

• Barr, Nicholas (szerk) (1995): Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- 

és Kelet-Európában Budapest: HRSZE 229-305.  

• Hill, Michael (2006): Social policy in the modern world, Blackwell 

Publishing  

65–93. 
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• Pieters, Danny (2006): Social security: an introduction to the basic 

principles, Kluwer, 1–109. 

5. A szociális biztonság korszakai I. A kollektív kockázatkezelés előtt 

 A periodizációról. Kik (szolgáltatók), kiknek (ellátottak), hogyan (ellátások, elvek)? 

Szolgáltatók: állam, (piac)gazdaság, civil szféra. Korszakolás az állam szerepe 

alapján; a szociális kockázatokkal szembeni védelem három nagy korszaka.  

A szolgáltatók szerepe az egyes szakaszokban, fejlődési trendek. 

 Állami szociális védelem előtti korszak. A szociális védelem elvei és megjelenési 

formái a törzsi társadalmakban és az ókori birodalmakban. A középkori 

szegénygondozás jellemzői (elvek, tipikus szolgáltatók-ellátottak-ellátások).  

Az intézményes (egyházi és hatósági) szegénygondozás szelekciós kritériumai, 

szervezeti formái, finanszírozása. A közösségből kiszakadtak védelme, az 

érdemes-érdemtelen kategorizálás kezdetei. 

 Az állami szociális védelem első szakasza. Az állami beavatkozás 

szükségességének okai. A szegénygondozás új formái, a büntető/nevelő és a 

gondoskodó funkció elválása. A nyílt és zárt szegénygondozás elvei, eszközei és 

intézményei. Az angol „zárt” szegénygondozó modell kialakulása és fejlődése.  

A kialakuló állami szegénypolitika elveinek és eszközeinek alárendelése a kora-

kapitalista piacgazdaság kívánalmainak: dologház, a kevésbé választhatóság 

elve. A létjog ideiglenes megjelenése: a speenhamlandi rendszer. 

 Polányi Károly a gazdaság történelmileg változó szerepéről a szükséglet-

kielégítésben. Az elemzés fogalmi kerete: szükséglet-kielégítési sémák; 

beágyazott és nem beágyazott gazdaság. „A nagy átalakulás" az önszabályozó 

piac létrejöttének okairól és következményeiről. 

Irodalom 

• Gyáni Gábor (1998): Regulázó gondoskodás, in Léderer Pál–Tenczer Tamás–

Ulicska László szerk.:  „A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok…” 

– Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon, 

Budapest: Új Mandátum Kiadó 11–28. 

Ajánlott irodalom  

• Ferge Zsuzsa (1991): A gazdaság történelmileg változó jellege és helye a 

társadalmi újratermelésben, in Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, 

Budapest: T-Twins 27–60.  
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• Ferge Zsuzsa (1991): Gazdasági és szociális érdekek és politikák, in Ferge 

Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, Budapest: T-Twins 87–93.  

• Gyáni Gábor (1994): A szociálpolitika múltja Magyarországon. MTA TTI  

• 1601-es angol szegénytörvény, in Nyilas Mihály szerk.: Szociálpolitika-történeti 

szöveggyűjtemény, HRSZE 2008. 19–29. 

• Polányi Károly (2004): A nagy átalakulás. Budapest: Napvilág Kiadó (főleg az 

„Ördögi malom" c. I. rész, 61–175) 

• Linden, Marcel van der (2008): A munkás önsegélyező egyletek: történeti 

áttekintés, in Nyilas Mihály szerk.: Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény, 

Budapest: HRSZE 19–29. 

• Pálos Károly (2008): A hatósági szegénygondozás fejlődése külföldön, in Nyilas 

Mihály szerk.: Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény, Budapest: HRSZE  

43–63. 

• Swaan, Abram de (1988): In care of the state, Cambridge: Polity Press 13–52. 

6. A szociális biztonság korszakai II. A jóléti állam kialakulása és fejlődése 

 A jóléti állam értelmezése. Wilensky kvantitatív meghatározása. Jogi, gazdasági 

és politikai megközelítések. E megközelítések közös elemei. 

Az állami szociális védelem kiterjesztését ösztönző tényezők.  

 Korai fejlemények a 19. század első felében. Állam (gyári törvények, a munkaerő-

piaci szabályozás, a közegészségügy és a közoktatás kezdetei); munkáltatók 

(„vállalati jóléti politika”, New Lanark); civil társadalom (munkás önsegítő 

egyletek, társpénztárak, filantróp jóléti szervezetek és ellátások). 

 A jóléti fejlődés szakaszai. Welfare state – power state. Beveridge, New Deal. A 

jóléti fejlődés beindulásának kritériumai (A. de Swaan). Első szakasz: az 1880-as 

évek és I. világháború vége között (a TB bevezetése, az állam-állampolgár 

viszony változása, a jóléti újraelosztás kezdetei). Második szakasz: a két 

világháború között (a jóléti fejlődést ösztönző fejlemények; a két alapmodell – 

USA, Svédország – körvonalai). A virágkor:  

a 2. világháborútól az 1970-es évek elejéig (tervek, programok, ideológiák, nagy 

jóléti expanzió; komplex állami jóléti rendszerek létrejötte). Öngondoskodás-

közgondoskodás, állam-piac viszony alakulása. A jóléti fejlődés belső és külső 

ösztönzői és előfeltételei. 

 A jóléti állam „válsága". A jóléti expanzió problémássá válásának jelei és okai. 

Politikai és ideológiai támadások a jóléti állam ellen. Válság-értelmezések. 
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Ellentmondás és válság. „Véletlen válság", „rendszerválság" és az „állami jóléti 

funkció válsága". Változások a szociálpolitikában (értékek, intézmények, a jóléti 

szolgáltatók relatív szerepe, a szociálpolitika eszközei, finanszírozás). A 

változások következményei:„látható" és „láthatatlan" jóléti állam szerepének 

átalakulása. 

Irodalom 

• Barr, Nicholas (2009): A jóléti állam gazdaságtana Budapest: Akadémia Kiadó 

53–91. 

Ajánlott irodalom 

• Csaba Iván–Tóth István György (szerk.) (1999): A jóléti állam politikai 

gazdaságtana. Budapest: Osiris–Láthatatlan Kollégium 7–37. 

• Esping-Andersen, Gösta (1999): Jóléti államok az évszázad végén:  

a munkaerőpiac, a családszerkezeti és a demografiai változások hatásai, in Csaba 

Iván–Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana  

89–112. 

• Ferge Zsuzsa (2000): Egy mítosz társadalmi ára: Nemzetközi paradigmaváltás 

és a magyar szociálpolitika, in Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. 

Budapest: HRSZE 71–95. 

• Briggs, Asa: A jóléti állam történelmi perspektívában, in Ferge Zsuzsa–Lévai 

Katalin szerk.: A jóléti állam, Budapest: T-Twins 223–239. 

• Szamuely László (2004): A „haldokló” jóléti állam az 1990-es években. 

Közgazdasági Szemle, október. 

http://epa.oszk.hu/00000/00017/00108/pdf/05szam227.pdf 

• Swaan, Abram de (1988): In care of the state, Cambridge: Polity Press 152–258. 

• Offe, Claus (1984): Contradictions of the welfare state, The MIT Press  

7. Jóléti állam tipológiák 

 Komparatív jólétiállam-kutatások. A jóléti fejlődés problematikussá válik.  

Az új helyzet elméleti reflexiója: válságelméletek és alternatív magyarázatok 

(irreverzibilitás, érettség, jóléti pluralizmus, hatalmi erőforrás elméletek).  

A kérdés nem a jóléti állam léte, hanem a típusa. Az összehasonlító elemzések 

módszertani alapkérdései. 

 „A jólétiállam-modellezési biznisz” (P. Abrahamson). Történelmi alapú tipológiák 

(P. Flora) és szinkron kísérletek (H. Wilensky, J. Alber, G. Therborn, R. Titmuss). 
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G. Esping-Andersen tipizálási szempontjai és „ideáltipikus modelljeinek” 

jellemzői: a liberális, konzervatív és szocialista (szociáldemokrata) jóléti modell. 

Esping-Andersen tipológiáinak bírálata, ill. kiterjesztési kísérletei (gender 

szempontú kritika; egy negyedik – radikális, ill. dél-európai – típus bevezetése). 

Magyarország helye a jóléti tipológiákban. Az „Európai Szociális Modell”.  
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megközelítés különbsége. A piacok hatékony működésének feltételei; a jóléti 

közgazdaságtan két tétele és a belőlük adódó következtetések az állam feladataira és 
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A jóléti intézmények területén: kontraszelekció és társadalombiztosítás az 
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egészségügyben illetve az időskori jövedelem biztosításában, erkölcsi kockázat és 

munkanélküliségi biztosítás, a felnövekvő generáció adófizető képessége, mint 

közjószág stb. 

A jóléti közkiadások időbeni trendjei. Magyar adatok. A nemzetközi összehasonlítás 

nehézségei. A jóléti kiadások növekedésére és az állam expanziójára vonatkozó 

közgazdasági magyarázatok. 
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