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Paternalizmus 

• Atyai gondoskodás látszatával hatalmi befolyásolási rendszert kiépítő politikai 

elv és gyakorlat. Alapja a jóságos, mindenható politikai főhatalom, amely 

érdekei érvényesítésére az újraelosztói jogkört úgy sajátítja ki, mintha az egy 

„természetes” előjog alapján az övé lenne. (Magyar Nagylexikon, 14. kötet, 

586.) 

Paternalista rendszer 

• A paternalizmus rendszere látszólag a kapcsolat szociális tartalmát, a 

gondoskodást emeli ki, de valójában nem enged teret a demokratikus 

véleménynyilvánításnak, mivel lényege a hála kinyilvánításának elvárása. 

(Magyar Nagylexikon, 14. kötet 585.) 
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Az eredeti terv: 
a háztartás visszaszorítása, 

a közösségi fogyasztás kiterjesztése 

• óvodák 

• közétkeztetés 

• szolgáltatások (pl. mosoda, fürdők) 

• közösségi terek 

• közkönyvtárak 

• kollégiumok 

• lakóközösségek 

• sport tömegmozgalmak 

• öregek otthona  

• bölcsődék 

• betegellátás 

Ki veszi át fokozatosan 
a háztartás, az öngondoskodás feladatait? 

• Az önkormányzatok (tanácsok) 

• A vállalatok  

• A társadalmi szervezetek 



 

 4 

A transzmissziós elv 

„Jogilag, formálisan mindegyik tömegszervezet autonóm, és saját alapszabályainak 

megfelelően a tagság választja meg – közvetlenül vagy közvetve – a vezetőket. A 

gyakorlatban azonban a párt dönt arról, kik legyenek a jelöltek a választásokon. 

Végső soron a tömegszervezeti vezető is funkcionárius, akárcsak az apparátus 

bármely más tagja vagy bármely magas szintű állami vezető. Ők is a párt irányítása 

alá tartoznak: lényeges határozataikat megelőzi az illetékes pártszervezet döntése.  

Végső soron a tömegszervezetek fő funkciójává az válik, hogy a párt eszméit és 

akaratát átvigyék a lakosságnak a szervezet jellege szerint „megcélzott” 

rétegére (a munkásokra, az ifjúságra, a nőkre). Lenin kifejezésével: ezek 

„transzmissziók” a párt és a tömegek között.” (Kornai 1993) 

Munkaerõhiány és felesleg egyszerre  

A munkaerõ-hiány enyhítésének 
(és az átirányítás) eszközei 

• kényszer (kirendelés) 

• erkölcsi ösztönzők 

• anyagi ösztönzők (bérek, béren kívüli juttatások) 

Hiány Felesleg

Regionális iparváros falusi térségek

Képzettség középiskola
egyetem

alacsony 
végzettség

Szaktudás szakmunkás, 
értelmiségi

képzetlen

Ágazat ipar, szolgáltatás mezőgazdaság

Hiány Felesleg

Regionális iparváros falusi térségek

Képzettség középiskola
egyetem

alacsony 
végzettség

Szaktudás szakmunkás, 
értelmiségi

képzetlen

Ágazat ipar, szolgáltatás mezőgazdaság
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Anyagi ösztönzõk 

• Jegyrendszer 

• Bonuszok 

• Bérek 

A bérhányad növekedésének 
következménye, a közösségi fogyasztás 

visszaszorulása  

óvoda, bölcsőde gyermekgondozási segély

közétkeztetés otthoni étkezés, vendéglők, büfék 
(cafeteria) 

szolgáltatások háztartási gépek

közösségi terek lakásépítés

közkönyvtárak a kultúra otthoni fogyasztása (tv, rádió, 
magánkönyvtár)

kollégium, munkásszálló albérlet, szálloda

lakóközösség magánépítkezés

vállalati üdültetés magánturizmus

óvoda, bölcsőde gyermekgondozási segély

közétkeztetés otthoni étkezés, vendéglők, büfék 
(cafeteria) 

szolgáltatások háztartási gépek

közösségi terek lakásépítés

közkönyvtárak a kultúra otthoni fogyasztása (tv, rádió, 
magánkönyvtár)

kollégium, munkásszálló albérlet, szálloda

lakóközösség magánépítkezés

vállalati üdültetés magánturizmus
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A háztartások közmûellátásának 
néhány jellemzõje (ezer háztartás)  

Tartós fogyasztási cikkek állománya 
(100 háztartásra jutó állomány)  

Közműellátási 

mutató

1980 1985 1986 1987 1988 1989

Villamosenergia
fogyasztók 
száma

3675 4047 4124 4190 4258 4314

Vezetékesgáz-
fogyasztók 
száma

919 1181 1272 1371 1470 1559

Vízvezeték 
hálózatba 
bekapcsolt 
lakások száma

1981 2498 2584 2681 2738 3265

Közműellátási 

mutató

1980 1985 1986 1987 1988 1989

Villamosenergia
fogyasztók 
száma

3675 4047 4124 4190 4258 4314

Vezetékesgáz-
fogyasztók 
száma

919 1181 1272 1371 1470 1559

Vízvezeték 
hálózatba 
bekapcsolt 
lakások száma

1981 2498 2584 2681 2738 3265

Fogyasztás cikk 1980 1987

Hűtőgép 87 117

Mosógép 91 101

Személygépkocsi 26 41

Televízió 99 114

Fogyasztás cikk 1980 1987

Hűtőgép 87 117

Mosógép 91 101

Személygépkocsi 26 41

Televízió 99 114
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