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A KOMMUNIZMUS 

GAZDASÁGTANA 

13. hét 

Az egészségügyi és a szociális rendszer 

Készítette: Laki Mihály 

Szakmai felelős: Laki Mihály 

Az egészségügy és a szociális rendszer 
(alrendszerek) 

• Környezetvédelem 

• Egészségügy 

• Nyugdíjrendszer 

• Szociális ellátórendszer 

Az egészségügy és a szociális 
rendszer jelentõsége 

• A munkásmozgalom ígéretei  

• Az iparosítás és városiasodás követelményei  

• Paternalizmus 
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A munkásmozgalom ígéretei, 
a szociális kérdés a kapitalizmusban  

Az iparosítás követelményei 

• Járványok, közegészségügyi katasztrófák elkerülése 

• Munkaegészségügy, baleset elhárítás 

• Környezeti ártalmak, munkavédelem 

Paternalizmus: öngondoskodás 
helyett állami ellátás 

Az állami szociális rendszer hierarchikus alrendszerei 

• Egészségügyi ellátórendszer 

• Nyugdíjrendszer 

• Közegészségügyi és járványügyi szolgálatok 

• Munkavédelem 

• Szociális gondoskodás 

• Környezetvédelem (nyomokban) 

A jóléti állam előtti kapitalizmus A munkásmozgalom ígéretei, 

követelései

Munkanélküliség Munkanélküli segély, teljes 
foglalkoztatottság

Magán egészségbiztosítás a közép 
és felsőosztályok egyes csoportjainak

Ingyenes egészségügyi ellátás a 
társadalom minden tagjának

Magánnyugdíj a közép és 
felsőosztályok egyes csoportjainak

Nyugdíj mindenkinek

Adakozás, jótékonykodás, a helyi 
önkormányzat eseti segélyei a 
rászorulóknak 

Állami gondoskodás az öregekről, 
hátrányos helyzetűkről

A jóléti állam előtti kapitalizmus A munkásmozgalom ígéretei, 

követelései

Munkanélküliség Munkanélküli segély, teljes 
foglalkoztatottság

Magán egészségbiztosítás a közép 
és felsőosztályok egyes csoportjainak

Ingyenes egészségügyi ellátás a 
társadalom minden tagjának

Magánnyugdíj a közép és 
felsőosztályok egyes csoportjainak

Nyugdíj mindenkinek

Adakozás, jótékonykodás, a helyi 
önkormányzat eseti segélyei a 
rászorulóknak 

Állami gondoskodás az öregekről, 
hátrányos helyzetűkről
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A rendszer alapelvei 

• Kötelező részvétel 

• Az állam működteti (fedezi a költségeket) 

• Ingyenes (nem a munkavállaló fizeti) 

Mûködési zavarok  

Kornai János fogalomrendszere 

• Halasztás 

• Mulasztás 

• Áldozat 

Reformok, korrekciós mechanizmusok? 

• Az átlagosnál is kisebb reform hajlam 

• Növekvő korrupció 

• Helyi, többnyire diszfunkcionális kezdeményezések 

• A kölcsönös kisegítés spontán rendszerei 

A rendszer fejlesztési prioritásai: (gazdasági 
növekedés, hadsereg) miatt rendszeres a szociális 
rendszer nem kiemelt fejlesztése, hátrasorolása

Túlvállalás: koraszülött jóléti állam

A szociális rendszer alrendszerei közötti elosztási 
harc egyszerre okoz hiányt és pazarlást

Az „ingyenesség” pazarlással, az erőforrások nem 
hatékony elosztásával jár

A szociális rendszerben tevékenykedők hátrányos 
bérezése – elvándorlás, munkaerőhiány, korrupciós 
felárak

A rendszer fejlesztési prioritásai: (gazdasági 
növekedés, hadsereg) miatt rendszeres a szociális 
rendszer nem kiemelt fejlesztése, hátrasorolása

Túlvállalás: koraszülött jóléti állam

A szociális rendszer alrendszerei közötti elosztási 
harc egyszerre okoz hiányt és pazarlást

Az „ingyenesség” pazarlással, az erőforrások nem 
hatékony elosztásával jár

A szociális rendszerben tevékenykedők hátrányos 
bérezése – elvándorlás, munkaerőhiány, korrupciós 
felárak
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A kivételezés és a külön-elônyök 
állami rendszere 

• Kiemelt nyugdíjak 

• Káder-kórházak, orvosi ellátás 

• Exkluzív üdülők, nyugdíjas házak 

• Külföldi, nem kapható gyógyszerek beszerzése 
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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

eltecon.hu 

honlapon feltüntetett címekre 


