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ESSZÉÍRÁS  

6. hét 

Készítette: Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Wessely Anna 

Az előző óra összefoglalása 

 Könyvismertető/ajánló 

 Könyvkritika 

 Reakció 

Fontos szempontok:  

Legyen mindig világos a szövegben, hogy éppen „ki beszél”, az (eredeti) szerző, vagy 

a kritikus! 

Legyen világos mind a szerző álláspontja, mind a kritikus a szerző érveléséről, 

konklúziója megalapozottságáról/helyességéről vallott nézete! 

Legyen mindig világos, hogy miről/kiről van éppen szó az adott mondatban! (Az 

„ez”, ennek”, „erre” stb. túlzott használatát kerülni kell!)  

A mai óra témái 

 Házi feladatok megbeszélése 

 Szakirodalmi áttekintés 

 Annotált bibliográfia 
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A házi feladatok megbeszélése  

Három fős csoportokban mindenki olvassa el a másik két tag reakcióját és írja le 

véleményét! 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy  

 vannak-e benne következtetési hibák, 
 világos-e a szerző és a kritikus álláspontja, illetve, hogy mindenhol egyértelmű-e, 

hogy éppen kinek a gondolatait olvashatják,  
 jól strukturált-e a szöveg (bekezdés, tételmondatok). 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg tapasztalataikat (a dolgozatok 

hibái és erősségei)! 

Végül a csoportok képviselői mondják el az osztálynak a csoport tapasztalatait! 

Irodalom áttekintés 

Formái: 

 Annotált bibliográfia 
 Cikk, szakdolgozat tartalma első, esetleg második fejezete (a bevezetés után)  
 A teljes cikk / szakdolgozat 

Az irodalom áttekintésének célja, hogy az olvasót megismertesse azzal, hogy adott 

témában mit tud, milyen vitás pontokat talál a szakirodalomban, mely elméleti iskolák 

hogyan gondolkodnak az adott problémáról, illetve, hogy melyek az elméletek által 

adott magyarázatok erősségei és gyengeségei.  

Annotált bibliográfia 

Általános összefoglaló az AB céljáról és rendezési elveiről, 

itemek – szekciókba osztva, alcímekkel, 

összefoglalás, rövid értékelés. 
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Az egyes itemek 

 Bibliográfiai adatok 

 A munka fő célja 

 Rövid tartalom 

 Kinek szánták 

 Mennyire releváns a cél szempontjából 

 Speciális vonások 

 Gyengeség, probléma 

Segít a téma kutatóinak eligazodni az irodalomban: megtudhatják, hogy mit érdemes 

elolvasniuk, és mi az, ami kevésbé releváns számukra.  

Annotált bibliográfia 

Waite, L. J., Goldschneider, F. K., & Witsberger, C. (1986). Nonfamily living and the 

erosion of traditional family orientations among young adults. American Sociological 

Review, 51 (4), 541–554.  

 The authors, researchers at the Rand Corporation and Brown University, use 

data from the National Longitudinal Surveys of Young Women and Young Men 

to test their hypothesis that nonfamily living by young adults alters their 

attitudes, values, plans, and expectations, moving them away from their belief 

in traditional sex roles. They find their hypothesis strongly supported in young 

females, while the effects were fewer in studies of young males. Increasing the 

time away from parents before marrying increased individualism, self-

sufficiency, and changes in attitudes about families. In contrast, an earlier 

study by Williams cited below shows no significant gender differences in sex 

role attitudes as a result of nonfamily living. 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill28.htm  

Egy magyar nyelvű példa: 

http://blanchelor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=196676 
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A dolgozat első fejezete – szakirodalmi 

áttekintés 

A szakdolgozat/cikk első fejezetében nyújtott szakirodalmi áttekintés nem tudományos 

munkák nézőpont/ kutatási kérdés nélkül megírt kivonatainak egymás mögé állítása.   

Nem úgy készül tehát, hogy egyszerűen afféle annotált bibliográfia itemeket írunk 

egymás után.  

Ugyanakkor elkészítése nem oldható meg jegyzetelés/kivonatolás/rövid összefoglalók 

készítése nélkül – főleg, ha számos művet/elméleti iskolát kell tárgyalnunk. Ezeket az 

összefoglalókat azonban a magunk számára írjuk, csak erősen átdolgozott formában 

kerülhetnek be a fejezetbe. 

A dolgozat első fejezete – irodalom 

áttekintés 

Minden egyes mű feldolgozásánál gondolják át, hogy 
 mi a szerző problémája, 
 világosan fogalmazza-e meg (jelentőségét szintén), 
 milyen metodológiával, a tudományterület szemléletmódját alkalmazva 

dolgozik, 
 az alkalmazott elmélet, és a konkrét kutatás milyen viszonyban áll egymással, 
 mennyire jók az adatok, valóban levonhatóak-e belőlük az adott következtetések, 
 melyek az erősségei és korlátai, 
 hogyan kapcsolódik a mű a témájukhoz, kutatásukhoz! 

Ha megszülettek a rövid összefoglalók, tegyék fel a következő kérdéseket maguknak: 
 Mi az a tézis, probléma, kérdés, amiről írok? 
 Milyen körből választok irodalmat? 
 Megtettem-e mindent, hogy azonosítsam a releváns műveket? 
 Kritikusan vizsgáltam-e azokat? 
 Vizsgáltam-e olyanokat is, amik ellentmondanak az én álláspontomnak, 

nézetemnek? 
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Azon tézishez, illetve kutatási kérdéshez kell direkt módon kapcsolódjon az összes mű, 
amiről az írásuk szól. 

Ne listát írjunk! Ha elkészültek az egy-egy bekezdéses írások, rendezzék szekciókba a 

saját kutatási kérdésük által megkövetelt logika szerint! Olvassák el az egyes 

szekciókhoz tartozó írásokat, szintetizálják azokat, és írják meg a szekciót!  

A fejezet végén foglalják össze, hogy mely állításokat találják vitásnak, mondják el, hogy 

mit tudunk, mit nem tudunk, milyen további kutatási kérdések merülnek fel! 

Feladat 

1. Feladat (15 perc): 

Mindenki olvasson el egy-egy kiadott szöveget.  

Jegyzeteljék ki, rekonstruálják annak érvelését. 

Azok, akik azonos cikkből dolgoztak, mutassák meg egymásnak kivonataikat, 

beszéljék meg, hogy mit olvastak. 

2. Feladat (25 perc): 

Alakuljanak háromfős csoportok, de mindenki más szöveget olvasson el. 

Mutassák meg egymásnak kivonataikat és beszéljék meg az olvasottakat. 

Közösen írjanak egy rövid, egyoldalas összehasonlító dolgozatot. 

Ehhez  
 azonosítsák, hogy miben értenek egyet a szövegek szerzői  
 azonosítsák, hogy pontosan milyen kérdésekben, rejtett előfeltevésekben 

térnek el a szövegek  

Végül önként vállalkozó csoportok képviselői olvassák fel az általuk alkotott 

szöveget mindenki előtt 
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A következõ óra tartalma 

 Plágium 

 Források kezelése 

Házi feladat 

Készítsenek könyvkritikát tudományos műről (legalább ismeretterjesztő irodalom 

legyen)!  

2 oldal, másfeles sorközzel, 12 pt Times New Roman, 2,5 cm margókkal.  

Irodalom 

 Szakirodalmi áttekintés – The Literature Review: A Few Tips On Conducting It, 
University of Toronto: http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-

writing/literature-review  
 Annotált biblográfia – How to Prepare an Annotated Bibliography, Cornell 

University: http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill28.htm  
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Melléklet 

A. 

Kuruzslók szociális kártyája 

Kaderják Dániel, Balázs András| Népszabadság| 2010. február 8.  

A szociális ellátórendszer átalakításával kapcsolatos húsz évnyi lemaradást Bokros Lajos és Szepessy Zsolt 

két hét leforgása alatt behozta. A segélyezéssel kapcsolatos problémákra a nemzetközileg elismert 

közgazdász és az egykori kocsmáros ugyanazt a sajátos, de egyszerű választ adta: szociális kártya!  

A témához hozzászóló önjelölt szakértők és gyakorló demagógok után üdítő kivételt jelentett Csepeli 

György (A szociálpolitika reformja), aki instant megoldások helyett átfogó koncepciót kísérelt meg 

felvázolni, és a terjedelemhez képest alapos helyzetelemzésre is vállalkozott. Az ellenérveket Krémer 

Balázs (A szociális kártya botránya) szedte csokorba, míg a tévhiteket és a hamis számokat Fleck Gábor, 

Kovács Éva, Szalai Júlia és Szuhay Péter igyekeztek helyre igazítani (Az antiszociális kártya) 

A monoki polgármester és újdonsült pártelnök által előrántott ötlete nem új keletű. A kilencvenes 

években az Alkotmánybíróság sorra „meszelte el” azokat a helyi önkormányzati rendeleteket, amelyek a 

segélyeket a törvényi szabályozással szembe menve, természetben kívánták juttatni. 

A kártyával kapcsolatos érveket és ellenérveket részletesen nem ismételnénk át: röviden úgy foglalhatjuk 

össze a dolgot, hogy a „kártyapártiak” az ellenőrizhetőséggel, valamint az alkoholizmusból, a 

játékgépezésekből és az uzsorakölcsönökből eredő problémákkal érvelnek, azok megoldásaként 

ajánlgatják a kártyát, az ellenzők pedig jobbára az emberi jogi, az alkotmányossági és a gyakorlati 

problémákra hívták fel a figyelmet. 

A monoki modell a szociális szakmában totális elutasításra talált. Tiltakoztak ellene jogvédők, 

szociológusok, szegénységkutatók, akadémikusok stb. A vita időlegesen le is zárulhatott volna azzal, hogy 

az OVB nem engedte népszavazásra bocsátani a monoki polgármester kezdeményezését. 

Ám a szegényellenes hangulatot meglovagoló polgármester – mindenki meglepetésére – szövetségesre 

talált a nagypolitikában. A kártya mellett érvelők élharcosává az MDF, sőt maga Bokros Lajos vált, aki 

feltehetően ezzel igyekszik tematizálni a választási kampányát. Persze a bokrosi alapossághoz és 

őszinteséghez szokott választópolgár joggal várhatta volna, hogy korrekt, az ellenérvekre is világos 

válasszal rendelkező koncepciót tesz le az MDF az asztalra. 
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E helyett csupán a monoki érvek fáradt, demagógiába hajló ismételgetését hallhatjuk az MDF-től: 

szociális kártya külföldön is létezik, tehát az ötlet jó és átvehető. Arról azonban Szepessy és Bokros is 

szégyenlősen hallgat, hogy a példaként felhozott amerikai, kanadai, dél-amerikai, mexikói stb. kártyákat 

nem egyik napról a másikra, rövid hatótávolságú ötletbörze eredményeként vezették be, hanem 

évtizedes szociálpolitikai programok integráns részeként. 

Ráadásul a hivatkozott államok szociális ellátórendszere, a jóléti államról szóló koncepciója jelentősen 

különbözik a magyar és európai rendszerektől (gondoljunk csak az amerikai társadalombiztosításra), így a 

példák aligha relevánsak. 

Nemrég Pusztai Erzsébet módosított az MDF álláspontján és arról beszél (Szolidáris kártya – esély és 

felzárkózás), hogy a kártya egy átfogó szociális reformcsomag része. Írásából azonban nem derül ki, hogy 

az alig két mondatban felvázolt koncepció mitől lenne átfogó, s mely pontjai garantálnák a szociális 

kártya működőképességét. Az sem válik világossá, hogy az MDF „szolidáris” aduásza mennyiben más, 

mint a monoki kártya. 

Az egyetlen megfogható eltérés, a kártya országos bevezetésére vonatkozó szándék – de hiszen Monok 

polgármestere is pont ezért szeretett volna népszavazást. Az országos bevezetés azonban a „modell” 

hatékonyságát nem befolyásolja. Abban persze egyetértünk Pusztai Erzsébettel, hogy a rászorultak 

helyzete komplex probléma, ami komplex megoldást kíván. Ám a cikkből semmit nem tudunk meg a 

„koncepciónak” a kártyán kívüli elemeiről. 

A kártya sajnos a megjelölt célok egyikének elérésére sem alkalmas. A kártyán vett termékek könnyen 

pénzzé tehetők, naivitás azt gondolni, hogy az uzsorások verőlegényeit egy-egy plasztikkártya elriasztaná. 

Szomorú, de tény, hogy sem a szociális kártya, sem a bankkártya nem segít az alkoholizmuson, viszont 

jelentősen megnehezíti a rászorulók életét egyrészt a beváltóhelyek kötött száma, másrészt a személyes 

használathoz kötöttség miatt. 

A kártya legfontosabb célja a készpénzhasználat lehetőségének teljes kiiktatása. Ám ez a mai magyar 

valóságban akkor is problémás lenne, ha nem a csupán szűk körben felhasználható szociális kártyára, 

hanem például olyan bankkártyára utalnák a segélyeket, amellyel nem lehet készpénzhez jutni. A 

kártyapártiak (ideértve Bokrost is) azzal érvelnek, hogy a szociális kártya nem más, mint egy speciális 

bankkártya, amellyel csak bizonyos termékek (alkohol, cigaretta) nem vásárolhatók meg. És ettől majd a 

segélyezettek varázsütésre megfontoltabbak, az adófizetők pedig boldogabbak lesznek. 

Ha ez igaz lenne, a kártya ötlete akkor is elfogadhatatlan volna, hiszen nemhogy vidéken, de még 

Budapesten sem lehet pusztán bankkártyával, készpénz nélkül boldogulni. Arról nem is beszélve, hogy a 

létfenntartáshoz nem csak alapvető élelmiszerek szükségesek, hanem például olyan köznapi dolgok is, 
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mint a buszjegy. Ha a kártyapárti politikusok autózás helyett a vidéki Magyarország szegényeihez hasonló 

módon közlekednének, akkor rögtön feltűnne számukra, hogy a távolsági buszokon nem lehet kártyával 

fizetni. Márpedig az utazás lehetősége nélkül a munkaerőpiacra való visszatérés irreális elvárás. 

A kártyapárti MDF remélhetőleg komolyan veszi a jogállami intézményeket. Az aláírásgyűjtés helyett 

megvárhatná a kártya ügyében – az újkorcsoport kezdeményezésére indult – alkotmánybírósági és 

ombudsmani vizsgálat eredményét. Ha a sorrend megfordul, akkor gyanakodhatunk, hogy valódi és 

alkotmányos megoldások keresése helyett szavazatszerző populizmussal van dolgunk. Parlamenti 

pártként, az MDF kifejtheti véleményét, benyújthatja konstruktív javaslatait. Méltatlan azonban, ha a 

szegénység kérdését csak a választási kampányban hajlandó figyelmével kitüntetni, miközben húszévi 

folyamatos parlamenti jelenléte alatt több ízben is módja lett volna kezelni azt. 

A csodaszernek kikiáltott, de még tüneti kezelésre sem alkalmas szociális kártya ötlete semmivel sem 

bölcsebb, mint azok a javaslatok, amelyek a pécsi iskolai lövöldözés után beléptető kapukkal és az 

egyetemisták pszichiátriai szűrésével kívánták orvosolni a közösségi problémákat. A szociális kártya is 

ilyen, a politikai kuruzslás kategóriájába tartozó gyógymód. 

Kaderják Dániel, az újkorcsoport elnöke 

Balázs András, az újkorcsoport tagja 
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B. 

Szolidáris kártya – esély és felzárkózás 

Dr. Pusztai Erzsébet| Népszabadság| 2010. február 2.  

El kéne végre dönteni: homokba dugjuk a fejünket, vagy gondolkodunk is vele. 

Az elmúlt években kevés szakpolitikai kezdeményezést tárgyaltak olyan indulatosan és az észérvektől 

ennyire elrugaszkodva, mint a szociális kártyát. (Eltekintve a mostanában dúló nyugdíjvitától, amelyben 

az MSZP demagógiája áll szemben a Fideszével.) Normális párbeszéd, értelmes viták hiányában rengeteg, 

leginkább félelmen, félreértésen és félremagyarázáson alapuló kommentárt hallhatunk-olvashatunk. De 

egy fontos dolgot elfelejtettek a széplelkű szociológusok, szakpolitikusok, kritikusok: megoldási javaslatot 

felmutatni. Márpedig a segélyeket, szociális ellátásokat finanszírozó adófizetők és a társadalom 

támogatására szoruló családok megoldást várnak. 

Kiválóan példázza a bírálók logikáját az Az antiszociális kártya című publicisztika (január 20.) szerzőinek 

(Fleck Gábor, Kovács Éva, Szalai Júlia, Szuhay Péter) ezen érve: „A középosztályhoz tartozó közpénzen 

élők, tanárok, egyetemi oktatók, vagy éppen az országos és helyi politikusok miért költhetik az adófizetők 

pénzét szabadon bármire?” Mintha nem tudnák, hogy ők, miként a rendőrök, az orvosok stb. mind 

keményen dolgoznak a fizetésükért, szolgáltatnak valamit. Az adófizetők pénzéből ellenszolgáltatás 

nélkül, társadalmi szolidaritás címén kiutalt támogatás nem fizetés, hanem esély. Esély a gyermekeknek a 

tanulásra, a jobb felnőttéletre, a család egyben tartására, a rezsi, a gyógyszerszámlák kifizetésére. Ám 

nem fogadhatjuk el, hogy esélyt adjon egy újabb kör pálinkára, az uzsorás zsebének megtömésére, a 

feketegazdaság virágzására. 

A politika két évtizede képtelen fenntartható, ösztönző, valóban esélyt teremtő segélyezési, támogatási 

rendszert összerakni, így érthető, hogy egyes önkormányzatok mindenféle „vad kezdeményezéssel” 

igyekeznek a saját portájukon rendet tenni. Érthető, ám nem elfogadható. Ezért javasolta az MDF már 

kezdetektől a szociális kártya törvényes, országos bevezetését. Egy olyan kártyát, amellyel minden 

termék, szolgáltatás megvásárolható, kivéve az alkoholt és a cigarettát. 

A fent említett publicisztika szerzői helyesen állapították meg, az ilyen kezdeményezések – pl. a „monoki 

modell” nyomán született rendelet – „számos ponton alkotmánysértő, egyszersmind ellentétes a 

hatályos szociális törvényben foglaltakkal”. Az MDF éppen ezért soha nem a monoki modellt támogatta. 

Annál inkább a kártya országos és törvényes bevezetését. Az MDF éppen azért kívánja törvényi szinten 

rendezni a kérdést, hogy ne az állampolgári egyenlőség elvének és a szolidaritás alapkövetelményeinek 

ellentmondó „sufnirendeletek” szabják meg több százezer nehéz sorban élő honfitársunk életét. 
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A helyi kezdeményezések kiötlői a bírálókkal együtt elmulasztották feltenni azokat a kérdéseket, melyek 

körüljárása nélkül lehetetlen a megnyugtató szabályozás. Mi lehet a mélyszegénység konzerválódásának 

az oka? Az-e ha úgy nő fel több generáció, hogy soha nem látja a szüleit munkába indulni? 

Az állam nem ad elég támogatást az ilyen a családoknak, vagy a támogatások nem érnek célba? Vajon az 

állam nem elég családnak ad támogatást, vagy éppen túl sok családot segít, esetleg olyanokat is amelyek 

nem szorulnának rá? Mekkora azon szülők aránya, akik a segély minden fillérét a gyerekükre költik, és 

azoké, akik inkább italra vagy nyerőgépekre? 

Ne legyünk szemérmesek. Problémák sokasága fonódott össze egy csomóba, a kibogozáshoz szükséges 

szálakat viszont alig látni. Hamarabb lehetne megtalálni a kiutat egy labirintusból, mint tisztán látni a 

nagyon drága, de annál kevésbé hatékony magyar segélyezési rendszer kuszaságában, és eligazodni az 

állami juttatások számtalan formája, jogcíme között. Vannak olyan támogatások, amelyek teljes 

egészében a helyi önkormányzattól érkeznek, mások részben az önkormányzattól, részben a Magyar 

Államkincstártól, egyesek pedig kizárólag ez utóbbitól. Van rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

beiskolázási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendelkezésre állási támogatás, 

rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és ápolási díj. Az egyes 

támogatások címzettjei között persze átfedések is vannak. 

A problémák feltérképezése, a segélyezési rendszer eszközeinek és címzettjeinek átvilágítása nélkül nem 

tudjuk megmondani még azt sem, hogy pontosan hány segélyezett él Magyarországon. 

Az MDF e kérdéseket megfontolva és a szempontokat összeegyeztetve fordult tavaly december 14-én a 

népi kezdeményezés alkotmányos eszközéhez azért, hogy az Országgyűlés köteles legyen napirendjére 

tűzni a segélyezési rendszer kérdését. 

Demokrataként a nyitott, szolidáris, de igazságos társadalmi megoldásokban hiszünk, mi sem állt 

távolabb tőlünk, mint hogy „büntető szándékú kísérlet” alanyává tegyük a szegényeket. 

Az MDF „szociális kártya” helyett „szolidáris kártyát” akar. Olyan szociális segélyezést, mely a különböző 

helyzetű embereket nem elválasztja, hanem közelebb hozza egymáshoz, amely valóban esélyt ad, és 

nem elvesz – akár egy rászorult kisgyermekről, akár az adóforintokat befizető dolgozó állampolgárról van 

szó. 

Az Országos Választási Bizottság elutasította az MDF aláírásgyűjtő ívét, de indoklásával éppen a rendszer 

életképtelenségére mutatott rá. Az indoklást akár úgyis meg lehetett volna fogalmazni: a segélyezési 

rendszer annyira nem felel meg az átláthatóság követelményének, hogy nem lehet egyértelmű kérdést 

feltenni a megváltoztatásával kapcsolatban. 
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Népi kezdeményezésünk célja az volt, hogy a következő parlament végre érdemben foglalkozzon azzal a 

lehetőséggel, hogy a rászoruló családok védelmében az állami támogatásokat kártyára utalják. Az MDF 

nem az ún. „monoki modellt”, az elszigetelten felhasználható kártya gondolatát támogatja, hanem egy 

olyan törvényes, az egész országra kiterjedő jó megoldást, amely a szolidaritás eszméjét képviseli – 

szolidaritást a pénzüket jó helyen tudni akaró adófizetőkkel és a segélyezettekkel egyaránt. 

A Méltóságot Mindenkinek Mozgalom szerzői nem hangsúlyozzák ki kellőképpen, ezért kell itt 

kimondani: óriási különbség van a Szepessy Zsolt-féle szociális kártya és az MDF által szorgalmazott 

„szolidáris” kártya között. Méltánytalannak tartjuk, hogy egyes politikai erők napi politikai célokat 

követve azzal vádolják kezdeményezésünket, hogy a szegényeket akarja megbüntetni, megnevelni, 

megalázni. Ezt visszautasítjuk, mert a szolidáris kártya az összetett probléma egy bizonyos részletére 

nyújt megoldást, és csak egyik eleme egy átfogó szociális reformcsomagnak. Ennek része például az 

egész napos iskola, mely a családi pótlék átcsoportosításával garantálná minden gyermek számára a napi 

többszöri, ingyenes, minőségi étkezést, az ingyenes tankönyveket és programokat. 

Azt is mondják, hogy az MDF erőszakosan bele akar szólni az emberek magánéletébe, hiszen az államnak 

semmi köze ahhoz, hogy a rászorulók mire költik a segélyt. De vajon mit szól ehhez az adófizető? Mit szól 

ehhez az a gyermek, akinek a szülei nem tudnak ételt adni neki már hó elején sem, mert a pénzüket 

elvitte az uzsorás? 

Az alkotmány kimondja: „A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és 

a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges.” A szolidáris kártya pontosan ezt az alkotmányos jogot igyekszik garantálni, a 

gyerekvédelem és a felelős gondoskodás egyik eszköze, mely bizonyos tiltások mellett nem gyengíti, 

hanem erősíti az öngondoskodást. 

Végezetül pedig azért is fontos, hogy valóban konstruktív – azaz eredményekre vezető – vitát folytassunk 

a szolidáris kártyáról, mert könnyen előfordulhat, hogy a türelmetlenség lesz úrrá a mindennapokon. A 

hírek szerint ugyanis hozzávetőlegesen 600 önkormányzat jelezte, hogy érdekli a törvénytelen „monoki 

modell” alapján működő kártya. 

A szerző az MDF népjóléti kabinetvezetője 
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C. 

Az antiszociális kártya 

Fleck Gábor, Kovács Éva, Szalai Júlia, Szuhay Péter| Népszabadság| 2010. január 20. | 

Az „Út a munkához” programmal 2008 végén, a demokratikus jogállam huszadik évében Magyarországon 

törvénybe foglaltatott a kettős állampolgáriság: első- és másodrendű polgárokra osztották a 

szegényeket. 

A programja és retorikája szerint szociálisan elkötelezett MSZP-kormány égisze alatt bevezetett törvény 

az elvileg egyenlő állampolgárok egy jól körülhatárolható csoportját megfosztotta jogai egy részének 

gyakorlásától. E program az „aktív korú szociális segélyezettek” (magyarán: a tartós munkanélküliek) 

körét életviteli szempontok szerint kettéosztotta, az egyik csoport esetében továbbra is jogosnak látja a 

közpénzek segély formájában történő odaítélését, a másik csoportot azonban munkakerülőnek tekinti, és 

hatósági foglalkoztatási kényszer alá helyezi. Nem vitás, hogy az életviteli szempontok burkoltan ugyan, 

de a roma szegények elkülönítésére szolgálnak. A politikai cél pedig nem más, mint hogy a 

mélyszegénységben élő cigányság helyzetének kezelésére hivatott szociálpolitika szervezetileg és 

eljárásrendileg is elkülönüljön a többségi szegények támogatási rendszerétől. Árulkodó jel, hogy a 

rászorultság fogalma teljesen eltűnt ebből a törvényből. A misszió immár nem a szegénység legalább 

alapszintű mérséklése, hanem az érintett – roma – szegények lelki alkatának és életvitelének célirányos 

megváltoztatása, az „átnevelés” és a munkára való (vissza)szoktatás, illetve, a hatósági előírások 

megszegése esetén, a létfeltételek megvonásával való fenyegetőzés. A joganyagban „munkavégzésre 

kötelezésről”, „rendelkezésre állásról”, „igazoltan elfogadott” távollétről, világosan kinyilvánítandó 

„együttműködési készségről” olvashatunk. 

Ennek az előzménynek a fényében korántsem meglepő, hogy néhány polgármester mintegy a kormány 

előtt jár és helyi rendelet útján – azaz a magasabb rendű törvénnyel és az Alkotmánybíróság megannyi 

határozatával szembeszegülve – településén bevezette vagy be kívánja vezetni az ún. szociális kártyát. Az 

már meglepőbb, hogy a magát konzervatív liberális pártként definiáló Magyar Demokrata Fórum nem e 

rendeletek törvénytelenségére hívja fel a figyelmet, hanem éppen ellenkezőleg, törvényes elismerésükre 

indítana népi kezdeményezést. Teszi ezt annak ellenére, hogy a szociális kártya Magyarországon nem a 

segélyből megszerezhető javak hozzáférési körét tágítja a rászorultság elve alapján, hanem kifejezetten 

szankcionáló eszközként került be a köztudatba és maguk a segélyből küszködő cigány csoportok is 

ekként értelmezik. (A sokszor még náluk is kevesebb érdekérvényesítési lehetőséggel rendelkező, 

rejtőzködve élő nem cigány szegények tiltakozása pedig el sem jut a nyilvánosságig.) 



 

 

 

15 

Egy völkisch kezdeményezés 

2008 tavaszán Szepessy Zsolt, Monok polgármestere megvonja az önkormányzati segélyeket azoktól a 

családoktól, melyek „nem gondoskodnak a családban élő iskolaköteles gyermekek iskola-, illetve 

óvodalátogatásáról”. 2008 májusában ugyanő bevezeti a „Munkáért segély” programot. Május 26-án a 

szerencsi kistérség összes polgármestere fordul „önkormányzati kezdeményezéssel társadalmunk jobbá 

tétele érdekében” az Országgyűlés elnökéhez. Ebben többek között követelik, hogy az Országgyűlés 

„szigorítsa az állam, illetőleg az önkormányzat által nyújtott ’ingyenes pénzhez jutás’ (szociális és 

gyermekjóléti ellátások, támogatások) feltételeit. Ezen jogosultságok legyenek arányban a – jelenleg is 

törvényben rögzített – kötelezettségek teljesítésével, az állampolgár felelősségének érvényesítésével”. 

A Monokon bevezetett és nagy vihart kavart „(köz)munkáért segélyt” programról 2008 júniusában Orbán 

Viktor leszögezi, hasonló irányba tartó döntéseket már a polgári kormány is hozott, amikor a gyerekek 

iskolába járásához kötötte a családi pótlék kifizetését. A Fidesz elnöke szerint, ha az önkormányzatok 

többsége „azt mondja, hogy jobban tudná felhasználni a szociális segélyre rendelkezésre álló pénzt, ha 

megkapná a döntési szabadságot, akkor ezt meg kell adni az önkormányzatoknak”. 2008 végén e 

kezdeményezés válik – némi módosítással – „Út a munkához” néven országos programmá. A törvényt 

semmilyen társadalmi vita nem előzi meg, bár több szervezet és szakértő kifejti a programmal szembeni 

ellenérveit. 

2009 júliusában újabb lendületet vesz a monoki antiszociális reform. Szepessy bejelenti, hogy szociális 

kártyát vezetnek be Monokon még ez év szeptemberében. A polgármester ezzel szeretné 

megakadályozni, hogy a segélyeket uzsorakamatok visszafizetésére, alkoholra és szerencsejátékokra 

fordítsák a rászorulók. Nem telik el egy hét, és a polgármester arról tájékoztatja a miniszterelnököt, hogy 

„ezentúl csak az kaphat az önkormányzattól segélyt Monokon, aki a háza előtti területet, udvarát és 

kertjét rendben, tisztán tartja, valamint a házhoz tartozó kertben saját maga és családja ellátásának 

érdekében haszonnövényeket termeszt”. Október 2-án már arról szólnak a hírek, hogy Monokon 

beindult a szociális kártyát működtető rendszer. 

„Igazságos, célzott és átlátható segélyezési rendszerre van szükség, ezért az MDF országgyűlési 

határozati javaslatot nyújtott be a szociális kártya bevezetése érdekében” – nyilatkozik október 5-én 

Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője. „A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem arra költik a 

támogatást, amire kapják: élelmiszer, ruha vagy tankönyv helyett dohányt vagy alkoholt vásárolnak, 

esetleg játékgépekbe dobálják a támogatás összegét. A jelenlegi készpénzes rendszer nemcsak azért 

rossz, mert sokan a kocsmában költik el a segélyt, hanem azért is, mert annak jelentős része végül az 

uzsorások zsebébe kerül.” 
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Október 20-án a monoki képviselő-testület egy ellenszavazat mellett megszavazza a kártya bevezetését a 

faluban. 

November 2-án Herényi Károly egyéni képviselői előterjesztését nem veszi tárgysorozatba az 

Országgyűlés szociális bizottsága. Ez idő tájt egyes sajtóértesülések arról szólnak, hogy az év végéig 

legalább ötszáz önkormányzat bevezetné a szociális kártyát, csaknem húsz pedig már döntött is erről. 

2009. november 12-én Alkotmánybírósághoz fordul az Újkorcsoport nevű civil szervezet a szociális kártya 

monoki bevezetése miatt. Beadványuk részletes jogi indoklásában kimutatják: a monoki képviselő-

testület által alkotott rendelet számos ponton alkotmánysértő, egyszersmind ellentétes a hatályos 

szociális törvényben foglaltakkal. 

2009. december 1-jén a Szepessy által alapított Összefogás Párt bead vánnyal fordul az Országos 

Választási Bizottsághoz, amelyben országos népszavazást kezdeményez. Az OVB-hez beadott 

aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel: „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés a vonatkozó 

jogszabályok módosításával az egész országra kiterjessze és egységesen kötelezővé tegye a szociális 

kártya rendszerét, annak érdekében, hogy az adófizetők által befizetett adóból kifizetett segélyeket ne 

lehessen alkoholra, cigarettára és uzsorára elkölteni?” 2009. december 7-én az Országos Választási 

Bizottság a beadott aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. Az elutasítás formai oka 

mellett az OVB felhívja a figyelmet arra, hogy „a kérdés továbbá értékítéletet is tartalmaz, mely azt 

sugallja, mintha a segélyezettek a segélyeket elsősorban alkoholra, cigarettára és uzsorára költenék”. 

2009. december 14-én az MDF bejelenti: „népi kezdeményezést” indít a szociális kártya törvényes 

bevezetése érdekében. „Az ebben megfogalmazott kérdés azt tartalmazza, hogy az éppen aktuális 

kormány előterjesztése alapján az Országgyűlés vizsgálja meg annak a jogi és technikai feltételeit, miként 

lehetne egy országosan, bankkártyaszerűen működő szociális kártyára utalni a segélyek egészét vagy egy 

részét. Elsődleges szempont lenne ennél, hogy az eszköz révén ne lehessen alkoholt, cigarettát vásárolni” 

– nyilatkozza Pusztai Erzsébet. 

Adatok és hazugságok 

Itt tartunk tehát most: egy hatalmaskodó polgármester indulatoktól és előítéletektől vezérelt 

agyszüleménye nem egészen két év alatt országos politikai programmá nőtte ki magát, kiszélesedett a 

szociális kártya „mozgalmat”, amely természetéből fakadóan nem a valós társadalmi problémák 

megoldására, hanem elsősorban a szavazatok szaporítására szolgál, mégpedig a populista (völkisch) 

demagógia nagyon veszélyes eszközeivel. A kártya mellett megszólalók rendre statisztikailag 

megalapozatlan adatokra hivatkoznak. A statisztikák vagy egészen mást mutatnak, vagy az adott állítással 
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kapcsolatban nem is léteznek. Számos józan, gyakorlati érv is szól a szociális kártya ellen, melyet a 

nyilvánosságban ez idáig senki sem mérlegelt, és nagyon úgy tűnik, ezek után sem kívánnak mérlegelni a 

helyi elitek és az országos pártok. 

A legkárosabb és egyben legárulkodóbb a – nevezzük valódi nevén – antiszociális (azaz szegényellenes, 

romaellenes és ezáltal társadalomellenes) kártyát követelők hamis optikája, melyet a média kritikátlanul 

átvett, sőt tovább hamisított. Eszerint roppant súlyos, a társadalom széles rétegeit érintő, nagy 

horderejű döntésről van szó. Herényi Károly az MDF októberi sajtótájékoztatóján így érvel: „A szociális 

segélyezési rendszer közel hárommillió embert érint”. Senki nem érez késztetést, hogy utána nézzen, 

helyes-e ez az adat. Pedig könnyűszerrel megállapítható, hogy a valósághoz semmi köze. Az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) adatai szerint rendszeres szociális segélyben mindössze 147 500 ember 

részesült 2008-ban, s ez a szám tartalmazza a kifutó jövedelempótló támogatásban részesülőket is. A 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 0–8 osztályt végzett, 15–55 éves nem tanuló, nem 

dolgozó férfiak 35 százaléka sem segélyt, sem járadékot, sem nyugdíjat nem kap (és még gyest sem). 

Mindössze 30 százalékuk nyugdíjas. A fenti csoportnak nem több mint 10 százaléka kap munkanélküli 

járadékot és 25 százaléka szociális segélyt. A 0–8 osztályt végzett, 15–55 éves nem tanuló, nem dolgozó 

nőknél sem jobb a helyzet: 30 százalékuk nem kap semmit, 30 százalékuk nyugdíjas, 25 százalékuknak 

folyósítanak gyest vagy gyedet, azaz csupán 10 százalékuk jut valamilyen segélyhez. (Mindenkinek, de 

különösen a magukat szakembereknek, újságíróknak tartó olvasóinknak javasoljuk tanulmányozni a 

Közgazdaság-tudományi Intézet Munkaerőpiaci Tükör című ingyenesen letölthető kiadványát: 

http://www.econ.core.hu/kiadvany/mt.html.)* 

A kártya melletti legfőbb, éppoly hangos, mint amilyen hamis érv az, hogy a segélyezettek ahelyett, hogy 

gyermekeik táplálására és iskoláztatására költenék, elisszák, elcigarettázzák az adófizetők pénzét. Ehhez 

persze kellenének kiskorú gyermekek az ilyen családokban. A KSH munkaerő-felmérésének 1993–2006-

os adatai szerint azonban a rendszeres szociális segélyben vagy jövedelempótló támogatásban részesülő 

férfiak csupán 36,1 százalékának, a nők 40,8 százalékának a háztartásában élt tanköteles korú vagy annál 

kisebb gyerek. Azaz mindössze 60-65 ezer em ber segélye körül folyik a hercehurca. Ha nekik az összes 

segélylehetőség igénybevételét biztosítanák, az erre fordított kiadás még akkor is csak a költségvetési 

kifizetések néhány tízezred-ezreléke volna. De hát a hercehurca igazi értelme nem is a megtakarítás. 

A „kiskorú gyermekek” belekeverése a vitába világosan megmutatja az antiszociális kártya 

szorgalmazóinak valódi szándékait, melyekre a média – tisztelet a kivételnek – rá is erősít. A kártyával 

kapcsolatos hírekben rendre roma családokra utalnak ugyanis. Ez az ordas csúsztatás annál is inkább 

veszélyes, mert – a Molnár Oszkár-féle aljas rágalmakra rímelve – azokat a maradék értékeket kezdi ki, 

amelyeket a romákkal szembeni előítéletektől súlyosan fertőzött társadalom még elismert, jelesül, hogy 

a romák számára nagy érték a gyermek és a család. 
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A kártyavita valódi súlyát tehát, amint láttuk, nem az érintettek kiterjedt köre, hanem épp a célkeresztbe 

állított csoportjuk adja. 

Minden közpénzt kártyára! 

A kártya mellett kardoskodók további érve az, hogy a segélyezés közpénzekből történik, azaz a „mi 

adónkból”. E pénzek célszerű elköltésének ellenőrzését követelve gondolják legitimnek az antiszociális 

kártya bevezetését. E logika azonban akkor áll meg, ha mindenkire kiterjesztik, aki közpénzből részesül. A 

Méltóságot Mindenkinek Mozgalom közszférakártya-javaslata épp erre az ellentmondásra kívánta 

felhívni a figyelmet. A középosztályhoz tartozó közpénzen élők, tanárok, egyetemi oktatók, vagy éppen 

az országos és helyi politikusok miért költhetik az adófizetők pénzét szabadon bármire? Velük 

kapcsolatban vajon miért nem merül fel az ellenőrzés és korlátozás igénye? A szociális segélyezés 

ügyében a – nyugodtan nevezhetjük így – antiszociális kártya helyett mély szerkezeti változtatásokra 

volna szükség, amelyek hatósugara messze túlnyúlik a helyi segélyezés kérdéskörén. Ám a kártyaügy 

ebből a szempontból sem ártatlan és ártalmatlan. A szociálpolitika rendszerének kettészakításától és a 

segélyezési rendszer szélsőséges decentralizálásától egyenes és logikus út vezet a mélyszegénység 

etnicizálásához és a segélyezés „cigány” rendjének a többiről való leválasztásához. Márpedig éppen az 

ellentétes irányba kellene haladni. A szegénység deetnicizálása és az állampolgári jogegyenlőség 

visszaállítása felé. Ez az ellentétes irány az állampolgári alapjövedelem intézményének bevezetése felé 

visz. Azaz: a segélyre szorulók szélsőséges kiszolgáltatottságát csökkentendő, háttérbe kell szorulniuk az 

önkormányzatok saját hatáskörében meghatározandó segélyeknek, s helyükre egységes törvényi 

rendben, egységes kritériumok szerint megszabott normatív támogatásoknak kell lépniük, amelyek nem 

alapulhatnak máson, mint az igényjogosultak adott típusú szükséglete. Ezeknek a normatív 

támogatásoknak adott jövedelemhiányra adott jövedelemkiegészítéssel kell válaszolniuk. A 

jövedelem(hiány) igazolásán túl más kritériumoknak magatartási, életviteli megfontolásoknak itt nincs 

helyük – ezeket a támogatási formákat egyszerűen az állampolgároknak a megélhetés minimális 

szintjéhez fűződő szociális alapjogai indokolják. 

Ez persze (és csak) politikai elszánást kíván, hiszen a segélyezési rendszer átalakításával a források még 

ezekben a szűkös esztendőkben is előteremthetők. Ez nagyon jelentős szociálpolitikai változás lenne, bár 

a mélyszegénység felszámolása nem remélhető tőle. De az igen, hogy a gettó falain legalább egy kis rés 

nyílik, s hogy a helyi képviselő-testületeknek kevesebb lehetőségük lesz rá, hogy népszerűségük, 

választási esélyeik növelése végett még inkább elszigeteljék a roma szegényeket, és láthatatlan meg 

látható elemekből gettót építsenek köréjük. 
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A politika egyetlen magyarországi település segélyezettjeit sem tekintheti bűntető szándékú kísérletek 

tárgyának: sem a roma, sem a nem roma szegényeket. Magyarországon nincsenek és ne is legyenek első- 

és másodrendű állampolgárok! 

A szerzők a Méltóságot Mindenkinek Mozgalom Alapítói 

 


