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1. téma  
A szociológia fogalma, kialakulása, kapcsolata a társadalomtudományokkal  

Általános szociológia és szakszociológiák  

A szociológia fogalma 
A szociológia a latin szocietas (társadalom) és a görög logosz (tan, tudomány) szavak 
összetétele. A szociológia a társadalom egészének és a társadalmi jelenségeknek, valamint az 
emberek szociális magatartásának a fejlődésével és törvényszerűségeivel foglalkozó 
tudomány; segít megismerni a társadalmat. A társadalom egészével, a törvényszerűségekkel, a 
főbb fogalmakkal, kategóriákkal az általános szociológia, az egyes társadalmi jelenségek 
kutatásával, elemzésével a szakszociológiák foglalkoznak. Szakszociológia, pl. a politikai, a 
szervezet-, a család-, a munka-, a vallás-, az oktatás-, az életmód-, a kriminál-, stb. 
szociológia.  
A társadalmat, a társadalmi jelenségeket a szociológián kívül a többi társadalomtudomány is 
vizsgálja, de mindegyikük egy bizonyos, speciális aspektusból, szakmai szempontból, PI. a 
filozófia a lét és a nemlét, az anyagi világ és a szellem általános kérdésköreivel foglalkozik. A 
történelemtudomány az emberi társadalom történetét, a közgazdaságtan a gazdaság 
működését, a jogtudomány az emberek közötti norma- és értékrendszert, az együttélés 
szabályait stb. elemzi.  
A szociológia esetében nincs ilyen speciális szakmai szempont. A szociológia tárgya maga a 
társadalom és az adott társadalmi jelenség. Ez utóbbi nincs elszakítva a társadalom egészének 
a viszonyaitól és a társadalom alapvető folyamataitól.  
A szociológiát alapvető szemlélete is megkülönbözteti a többi társadalomtudománytól. Az 
ember életének minden jellemzőjét, életesélyeit a szociológia szerint ugyanis erősen 
meghatározza (nem determinálja!) az embernek a társadalmi szerkezetben elfoglalt helye. Az 
életesélynek ebből a társadalmi meghatározottságából egyénileg ki lehet törni, és lehet a 
társadalmi szerkezeten, szinten is, stb. olyan változtatásokat kezdeményezni, hogy az 
esélyegyenlőtlenségek mérséklődjenek.  

A társadalom fogalma, a társadalmi törvények 
A társadalom tágabb értelemben az emberi tevékenység történelmileg kialakult formáinak (pl. 
ősközösségi, rabszolgatartó, feudális, tőkés formáció stb.) az összessége.  
Szűkebb értelemben az adott társadalomban élő emberek összessége. Azonban nem pusztán 
számszerű összegzésről van szó. A társadalom fogalmába bele kell érteni az emberek között 
kialakult kapcsolatok, viszonyok rendszerét és ezek formai megjelenését is.  
A társadalmi viszonyokat, folyamatokat meghatározó társadalmi törvények objektívek, tőlünk 
függetlenül léteznek, ugyanakkor sajátosságuk, hogy az emberi cselekedeteken keresztül 
érvényesülnek.  
A szociológia korábban - e kettősség miatt - a társadalmi jelenségeket vagy kizárólagosan 
objektívnek tekintette, mely szerint minden eleve eldöntött, az embereknek nincs szabad 
mozgásterük (- ez a fatalista értelmezés), vagy e társadalmi jelenségeket kizárólagosan az 
egyéni cselekedetekre, magatartásformákra vezette vissza - vagyis mi emberek mindent 
megtehetünk (ez a voluntarista értelmezés).  
Viszonylag rövid idő alatt világossá vált, hogy az ember és a társadalom egymással nem 
állítható szembe. Az emberek maguk csinálják a történelmüket, saját drámájuk szereplői és 
szerzői egyben. Az ember ugyanis nem tudja megváltoztatni a társadalom törvényszerűségeit 
közvetlenül, de maga alakítja, változtatja a társadalom viszonyait, így közvetve a törvényeket 
is, melyek e viszonyok között hatnak, és a viszonyok változásával maguk is változnak.  
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A szociológia kialakulása, neves személyiségei 
Mint különálló, saját témakörrel, elméletekkel és módszertannal rendelkező tudomány a 
szociológia a XIX. században jött létre. Megalapítója, névadója Aguste Comte (1798-1857) 
francia filozófus. Comte a pozitivizmus hatása alatt állt. A tudomány feladatát nem a tények 
magyarázatában, hanem puszta leírásában látta. Szerinte a jövő az ipari társadalomé, melyben 
tudósok és filozófusok vezetésével rendezett haladás valósítható meg.  
A szociológia három nagy klasszikusa: Marx, Durkheim és Weber. A mai szociológiai 
irányzatok közötti eltérések, viták gyökere az ő munkásságukig vezethető vissza.  
Karl Marx (1818-1883) német szociológus, közgazdász és filozófus. Politikusként a marxista 
mozgalom ideológusa, szervezője. Szociológiai munkái az általánosítás szintje szerint három 
fő kérdéssel foglalkoznak:  

 egy adott társadalom, meghatározott történeti időszakának elemzésével (pl. 
Munkásosztály helyzete Angliában)  

 a kapitalista társadalom működésének elemzésével (Tőke)  
 az egész történeti fejlődés átfogó elemzésével (Kommunista Kiáltvány)  

A marxi életmű alapgondolatai:  
 a társadalmi alap és a felépítmény viszonyában meghatározó a gazdasági alap, bár ez 

utóbbi - a társadalmi és a politikai viszonyok - visszahatnak a termelési viszonyra, 
annak fejlődésére,  

 a társadalmi szerkezet alapegysége az osztály. A tőkés társadalom alapvető osztályai 
közül a munkásosztály történelmi fejlődés útján önmagában való osztályból 
„önmagáért való osztállyá” válik. (Napjainkban az osztályviszonyokkal szemben a 
rétegviszonyok elemzése vált hangsúlyosabbá),  

 a történelem lényege az osztályharc, a fejlődés előfeltétele a konfliktus. (Marxszal 
szemben a harmónia elméletek képviselői az együttműködést hangsúlyozzák, a 
konfliktust bajnak, elkerülendőnek tartják),  

 a társadalmi formációk közül Marx szerint a legfejlettebb forma a szocializmus 
(kommunizmus!) (A mai szociológia definíciójában az agrár és az ipari társadalmi 
forma szerepel. Ez utóbbiba egyaránt beletartozik a tőkés és a szocialista társadalom. 
Az 1989/90-es Kelet-Közép Európai átalakulás azt mutatta, hogy a szocialista 
társadalmi formát is követheti a tőkés!)  

Emile Durkheim (1858-1917) francia szociológus munkásságának a középpontjában az etikai 
kérdések, a társadalom és az erkölcsi rend érvényesülésének a feltételei álltak. Marxszal 
ellentétben, aki a konfliktusokra helyezte a hangsúlyt, a konszenzus, az együttműködés 
megteremtésének a feltételeit kutatta. Vizsgálta: hogyan alakul ki olyan helyzet, amelyben a 
társadalmi normák meggyengülnek, és ezért nem képesek útmutatást adni a társadalom 
tagjainak a viselkedéséhez, illetve vizsgálta azt is, hogy mindez milyen következményekkel 
jár a társadalom egészére nézve.  
Max Weber (1864-1920) német szociológus a gazdasági és társadalmi fejlődést a 
racionalizálódásban látta. Ez lényegében a bürokratizmus megjelenése, amely a szubjektív 
döntések helyébe a pontosan meghatározott szabályok szerinti eljárást helyezi. Szerinte a 
társadalom szerkezetét a gazdasági tényezőn (osztályviszonyokon) túl a hatalom és az 
életmód, valamint a megbecsültség dimenziójában is kell vizsgálni. A Webert követő 
szociológusok szerint a társadalmi differenciálódás lényeges tényezői az életmód, életvitel, a 
műveltség, illetve a presztízs.  

Herbert Spencer (1820-1903) angol szociológus, nevéhez fűződik az organikus 
társadalomelmélet, amelyben kísérletet tett a társadalmi élet biológiai terminusokkal való 
elemzésére. Központi gondolata: a társadalmi rend forradalmi megváltoztatásának a kísérlete 
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hiábavaló próbálkozás. A szerves fejlődést mesterséges beavatkozás nem zavarhatja meg. 
Spencer szerint a kapitalizmussal lezárul az emberi történelem evolúciós folyamata.  
Spencer az állami beavatkozás nélküli tőkés iparosodás és fejlődés híve volt. Szerinte ugyanis 
- ha az állam nem avatkozik be az evolúciós folyamatba, akkor az alkalmatlan társadalmi 
intézmények és egyének kiselejteződnek, a legalkalmasabbak, a legrátermettebbek lesznek a 
túlélők. Spencer szerint a szegények megérdemlik, hogy szegények maradjanak, ezért pl. 
ellenzett mindenféle szociális politikát.  

V. Paretó (1848-1923) olasz származású svájci szociológus a történelmet az elitek 
körforgásában látta. Szerinte az elitek kicserélődésével nem változik a társadalom 
igazságtalan berendezkedése, az új és új elit ugyanúgy elnyomja a társadalom többségét, mint 
a régi. Pareto végső soron tagadja, hogy az emberiség valójában egy jobb, igazságosabb 
társadalom felé haladhat.  

A szociológia fejlődése a századfordulótól 
Attól függően, hogy a szociológusok, a társadalmi élet mely oldalát, tényezőjét tartották 
alapvetőnek más és más elméleti következtetésre jutottak. A XIX. század végén a 
pszichológiai iskola különféle válfajai terjedtek el. A szociológiai pszichológizmus a 
társadalmi kapcsolatok összességéből a személyiségközi viszonyokat tekinti alapvetőnek. A 
menedzserizmus, a vezetéstudomány a vezető és a beosztott kapcsolatát, a politikai 
szociológia az egyén és a hatalom aspektusát vizsgálja. A vizsgálódás középpontjába kerülnek 
a személyiség zavarai. Pl.: alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság.  
A XX. század 20-as éveitől egyre nagyobb szerepet játszik a szociológiában az empirikus 
kutatás. Tökéletesebbé vált a szociológiai kutatás technikája, bővült a szociológiai 
eredmények gyakorlati alkalmazásának a lehetősége.  
A szociológiának az a sajátossága, hogy konkrét társadalmi problémákhoz kapcsolódva, azok 
megoldására törekedve fejlődik, napjainkban bontakozik ki igazán.  
A modern iparosított társadalom problémáinak (urbanizáció, közlekedés, bűnözés, stb.) a 
megoldására szociológiai ismeretek nélkül nem lehetne sikeresen vállalkozni.  
A társadalom vezetésének, irányításának, alakításának a feladatára a politika hivatott. A 
szociológia ehhez a feladathoz nyújt segítséget:  

 jelzi a problémákat, feszültségeket,  
 részt vesz a döntés előkészítésében,  
 elemzi a döntések következményeit, hatékonyságát. A politikai döntéseket ugyanakkor 

nem kizárólagosan, sőt nem is elsősorban a tudomány (a szociológia) eredményei 
határozzák meg. A politikai döntések hátterében az érdek áll. Az érdekviszonyokkal, a 
politika szférájával, a hatalom, hatalomgyakorlás, a kormányzás kérdéskörével a 
következő anyagrész foglalkozik. 

2. téma  
Hatalom, hatalomgyakorlás, kormányzás 

Az érdek fogalma, érdektörekvések, érdekérvényesítés  
Az emberi létet a szükségletek kielégítése határozza meg. Az embernek létbeni érdeke 
szükségleteinek a kielégítése. Az érdek alapja a szükséglet, Mindkettő objektív, de egy 
felismerési, tudatosulási folyamat eredményeként társadalmi-politikai követelésként is 
megjelennek - politizálódnak. Végső törekvésük döntésként megfogalmazódni; politikai 
akaratként hatni, érvényesülni. Az érdektörekvések tehát a hatalmi pozíciók kereteit keresik. 
A politikai struktúrában ezért az a valóban súlyos szerv, melyben az érdekérvényesítés 
történik. Megfordítva a gondolatmenetet: A hatalom több mint döntés - a hatalom 
érdekérvényesítés. Addig, amíg egy társadalomban az igények és a szükségletek kielégítésére 
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szolgáló anyagi javak között eltérés van, addig súlyozni kell, s az elosztás szempontjainak 
kialakítása politikai csatározások eredményeként történik.  
Ilyen körülmények között az érdekérvényesítésnek, a szükségletek kielégítésének a 
társadalom tagjai közül vannak, lesznek nyertesei, vesztesei. Az így keletkező társadalmi 
feszültségek kezelésének eszköze a szociális védőháló, amely az önhibájukon kívül nehéz 
helyzetbe kerülők segítésére szolgál.  

A hatalom Max Weber-i értelmezése:  
Az emberek interperszonális és alá és fölérendeltségi hierarchikus viszonyként élik meg a 
hatalom működését. Különösen azok, akiknek érdektörekvéseit, valós érdekeit nem elégítik 
ki, akik a társadalom perifériájára szorulnak.  
A hatalom alá és fölérendeltségi viszony, ugyanis a hatalmat birtokló személyeknek módjuk 
van az alávetett személyeket rábírni arra, hogy szándékaiknak megfelelően viselkedjenek.  
A rábírás történhet  

 kényszerrel, illetve  
 az alávetettek önként elfogadhatják a hatalmon lévők szándékainak, törekvéseinek a 

követését.  
Eszerint a politikai rendszernek két fő típusa:  

 a totalitáriánus és  
 a demokratikus (legitim) hatalom létezhet.  

A totalitáriánus rendszer nem tűri a nyílt politikai ellenzéket, s aszerint, hogy a civil szférába, 
az állampolgárok magánéletébe is beavatkozik, vagy e területen, a civil szférának 
viszonylagos önállóságot engedélyez két altípusáról beszélhetünk.  
Az elsőhöz sorolható a nemzeti-szocialista Németország, vagy a sztálini Szovjetunió, az 
utóbbira példa az 1960-as évektől a Kádár rendszer.  
(A civil szférát az államtól független autonóm társadalmi szervezetek - egyházak, 
egyesületek, körök, stb. alkotják. Jellemzőjük, hogy biztosítják a közügyekben az 
állampolgári részvételt, a demokrácia érdekében korlátozzák az önérdeket, udvariasság, 
tolerancia tapasztalható a közösség többi tagjával szemben.)  
A legitim (demokratikus) hatalomnak Max Weber szerint három formája létezhet:  

 hagyományokra épülő (melyben isten kegyelméből, illetve öröklés útján van hatalmon 
az uralkodó), 

 karizmatikus (itt az uralkodó személyisége a meghatározó, aki bölcs, bátor, jó, 
igazságos, stb.), 

 racionális-legális (ahol alkotmányos szabályok szerint jut hatalomra a társadalom egy-
egy csoportja).  

A legitim hatalom, illetve politikai rendszer demokratikus abban az esetben, ha a társadalom 
tagjai, az állampolgárok erőszak nélkül leválthatják, lecserélhetik az uralmon lévőket, ha a 
társadalmi többség nincs velük megelégedve. Ehhez többpártrendszerre és parlamenti 
választásokra van szükség. A szabad választásokon többséget elnyert párt jut hatalomra, 
alakíthat kormányt (egyedül illetve koalícióban).  

A hatalom modern értelmezése:  
Más megfogalmazás szerint a hatalom 

 gazdasági,  
 politikai és  
 szellemi uralom.  

A gazdasági hatalom jelenti  
 a termelőeszközök tulajdonjogát,  
 a gazdasági élet uralkodó pozícióinak a kézben tartását,  
 a termelőerők, eszközök fejlesztésének anyagi feltételeivel való rendelkezést.  
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A politikai hatalom egyenlő:  
 az állam birtoklásával, működtetésével. (Előfordulhat, hogy a központi és a helyi 

hatalmi szervekben más politikai erők jutnak hatalomra.)  
 a kormányzással - azok a politikai erők (erő) alakíthatnak kormányt, akik hatalomra 

kerültek, akik a választásokon állampolgári felhatalmazást kaptak.  
 a lakosság többségének támogatásával. Fontos, hogy a legitimitás és a lojalitás között 

különbséget tegyünk. Egy szabadon, demokratikusan megválasztott kormány legitim 
akkor is, ha a lakosság részéről a lojalitás megfogyatkozik iránta.  
A lojalitás megítélésében fontos szerepe van a politikának, a hatalmon lévők 
hatalomgyakorlásának.  
A pártok politikájukat a pártprogramban fogalmazzák meg. Fontos, hogy a program ne 
csak célmeghatározás legyen, hanem az adott cél elérésére szolgáló eszközt, módszert 
is tartalmazza. Fontos tudni, hogy egyetlen társadalmi helyzetben sem létezik csupán 
egyetlen és elkerülhetetlen cselekvési lehetőség. Nemcsak helyes és hibás megoldás 
van, hanem a két pólus között a választás széles skálája húzódik.  
Ez adja a politika alternatív jellegét, de ez teszi egyúttal művészetté is a politikát. A 
politikai siker attól függ, hogy:  

 milyen pontos a lehetőségek, a megoldandó feladatok felismerése,  
 mennyire sikerül a társadalom (a szavazók) támogatását megszerezni és 

megtartani,  
 mennyire sikerül bizonyítani a politikai ellenfél (parlamenti ellenzék) 

politikájának gyengeségét.  
A legitimitás, a lojalitás végső soron tehát az eredményesség problematikája is.  
A konstruktív ellenzéki magatartás kritériuma ugyanakkor az, hogy az ellenzék felül 
tudjon emelkedni a pártpolitikai szempontokon, az alternatív megoldásként 
megfogalmazott programjait felelős politikusként /képviselőként/ fogalmazza meg, és 
e javaslatok olyanok legyenek, melyeket hatalmi pozícióban meg is lehetne valósítani.  

A szellemi hatalom:  
 a tömegkommunikációs eszközökkel való rendelkezést jelenti elsősorban, de  
 vizsgálható úgy is, hogy a kormányzati tényezők eszméi mennyire dominálnak a 

társadalmi tudatban.  
Magyarországon ma  

 a keresztény – „népi nemzeti”,  
 a liberális és  
 a baloldali/szocialista, szociáldemokrata értékek a legmeghatározóbbak  

A nemzeti jelleget egyetlen szellemi áramlat tagjától sem lehet elvitatni, és nem sajátítható ki 
sem a keresztény, sem a liberális, sem a baloldali értékek, érdektörekvések számára.  
A hatalomgyakorlás a hatalom mindennapi gyakorlatban való érvényesülése, a különböző 
csoport és egyéni érdekek szerinti hatalom-felhasználás.  
A kormányzás a hatalomgyakorlás formája, rendszere.  
A hatalom és a kormányzás a tőkés rendszerben vált el egymástól funkcionálisan. Ez személyi 
elkülönülésben is megnyilvánul. Ez ad lehetőséget a mindenkori hatalmat birtoklóknak a 
manőverezésre. A személycserék ugyanis nem feltétlenül jelentik a hatalom elvesztését. Így 
kormánycserével, a kormányon belül egyes miniszterek cseréjével - a hatalmon lévők -
megőrizhetik a hatalmat  
(Pozsgay Imre: Nyugaton (1990 előtt) a rendszer stabilitása érdekében gyakran áldoztak 
politikai garnitúrát. Magyarországon a politikai garnitúra stabilitása érdekében áldozták fel a 
rendszert.)  
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3. téma  
Az 1990 előtti intézményrendszer főbb ismérvei 

Az ún. szocialista intézményrendszer a második világháborút követő társadalmi-politikai-
gazdasági folyamatok eredményeként jött létre kb. 1948-tól. Két fő szakaszra bonthatjuk - az 
ötvenes évekre és a Kádár János nevével jelzett időszakra. Ezt megelőzően az 1944 
decembere és az 1948 közötti időszak a népi demokratikus forradalom időszaka volt.  
A népi demokratikus forradalmak Közép-Kelet-Délkelet Európában, valamint Ázsia több 
országában - az egyes országok belső objektív és szubjektív tényezőinek megfelelően eltérő 
vonásokat mutatva - az antifasiszta népfront mozgalom és a háború ellen létrejött ellenállási 
nemzeti felszabadító mozgalmak hatására bontakoztak ki.  
Közös vonásuk, jellegük, hogy egyaránt megfogalmaztak háborúellenes, antifasiszta, 
antifeudális, antimonopolista, nemzeti függetlenségi, tehát demokratikus és a szocialista 
fejlődés irányába mutató követeléseket.  
A népi demokratikus forradalom jellegét tekintve túlmutat a polgári demokratikus 
forradalmon, de nem azonosítható a proletárdiktatúrával, bár kétségtelenül annak kialakulását 
segítette elő.  

1944 és 1948 között Magyarországon:  
 többpártrendszer van, a polgári pártok mellett jelentős szerephez jutnak a 

munkáspártok,  
 az ország újjáépítésében, egy új ország építésében a társadalom egésze részt vesz, 

nemzeti összefogás valósul meg,  
 az államépítésben a régi, polgári parlamentáris rendszer sok demokratizált elemét 

felhasználják,  
 az általános és titkos választójog minden állampolgárra kiterjed,  
 a munkáspártok a szocialista átalakulást fokozatosan, viszonylag lassú fejlődés útján, 

és békés eszközökkel képzelik el, bár  
 a földreform felért egy agrárforradalommal, felszámolta a feudális nagybirtokot, és 

még e szakaszban megtörtént  
 a nagytőke, a bankok, a legjelentősebb iparvállalatok és a bányák államosítása.  

A KMP III. kongresszusán (1946) még az is megfogalmazódott, hogy Magyarországon nem 
lesz szükség a proletárdiktatúrára, a magyarországi fejlődés a szocialista építés külön útja 
lesz. A KMP azért jutott el e következtetésre, mert a proletárdiktatúrát azonosította a szovjet 
formával, és ekkor még jelentőséget tulajdonított a magyar nemzeti sajátosságoknak, amelyek 
eltérést mutattak a Szovjetunióban 1917-től lezajlott folyamatoktól, a bekövetkezett 
változásoktól.  

Az 1950-es évek  
1948/49-re a nemzeti antifasiszta koalíció szétesett, hidegháborús helyzet jött létre. A szovjet 
érdekszférába tartozó országok - köztük Magyarország kommunista vezetői is irányt vettek a 
proletárdiktatúra mielőbbi kiépítésére.  
Az MKP önbizalmát növelte, hogy 22%-kal, kb. l millió állampolgári szavazattal megnyerte 
az 1947-es választásokat, és koalíciós kormányt alakíthatott. 1948-ban egyesült a két 
munkáspárt, létrejött a Magyar Dolgozók Pártja.  
Munkások ezrei kerültek az államigazgatás központi és helyi szerveibe, a vállalatok élére, az 
új hadsereg tiszti karába. A hatalmi szervekbe bejutottak a parasztság és az értelmiség 
képviselői is.  
Az MDP a kiélezett nemzetközi helyzetben egy újabb világháború bekövetkezésével számolt, 
ezért az ország gazdasági, politikai, katonai erejének növelését tűzte ki célul.  
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A program alapvetően, célkitűzéseiben nem volt hibás, agrár-országból ipari-agrár-országgá 
válni széles néptömegek életszínvonalának emelését is jelenthette volna.  
Közgazdasági elemzők szerint is az ország gyors gazdasági felemelkedésének nem volt más 
alternatívája, mint a modern nagyipar megteremtése és a fejlett korszerű mezőgazdaság 
létrehozása.  
Az MDP azonban irreális fejlődési ütemet diktált, olyan erőfeszítést, áldozatvállalást 
kényszerített a lakosságra, amely túlmutat az ésszerűség és a teljesíthetőség határán.  
Az I. ötéves terv tervszámait többször is megemelték és irányt vettek a mezőgazdaság gyors 
ütemű szövetkezetesítésére, ám ennek sem politikai, sem a gazdasági feltételei nem voltak 
meg. Az 1945-ös földosztás után 3-4 év alatt befejezni a kollektivizálást csak adminisztratív 
eszközökkel és gazdasági kényszer alkalmazásával volt lehetséges.  
A gazdagparasztság, a kulákság elleni fellépés a gazdálkodni tudó parasztság helyzetét 
lehetetlenítette el a magyar falun.  
A kollektivizálás erőszakkal történt, és az így létrehozott TSzCs-k nem kaptak megfelelő 
gépeket, vetőmagot és műtrágyát. Az aratás pl. 70%-a, a kapálás 92%-a továbbra is kézi 
erővel történt.  
A kötelező és egyre magasabb beszolgáltatási kvóta, az alacsony mezőgazdasági árak, az 
1952. évi aszály katasztrofális helyzetet okozott. Az 1953-ra tervezett 50%-os életszínvonal 
emelkedés helyett 20% csökkenés következett be.  
További probléma, hogy a Rákosi vezetés átvette az osztályharc éleződésének sztálini tételét. 
Maga Rákosi Mátyás, a párt első embere hívta fel a figyelmet arra, hogy „fokozni kell az 
éberséget, a párttagság figyeljen fel a legkisebb ellenséges hangra vagy tettre, a hibák mögött 
keresse és találja meg az ellenség kezét”.  
Az ellenzék ellenségként való kezelése, a bizalmatlanság légköre rontotta, lazította a 
potenciális szövetségesekkel való kapcsolatot, bomlasztotta a nemzeti egységet.  
Az 1948-as egyesülési kongresszuson nem tisztázták a MDP belső életét, munkamódszerét. A 
pártot élcsapatként deklarálták, de egyúttal az összes dolgozó pártjaként is. Ebből vonták le 
azt a hibás következtetést, hogy nincs szükség a többpártrendszerre. Az MDP 1948-tól irányt 
is vett az egypártrendszer kiépítésére, majd ennek megvalósítása után az éberség jegyében az 
osztályellenséget a pártban is elkezdték keresni.  
A párt vezető testületeiben egy szűk csoport meghatározó helyzetbe került. Az elért 
eredményeket saját érdemükként tűntették fel. Rákosi Mátyás népszerűségét mesterségesen 
növelték, tévedhetetlen személyként jelenítették meg.  
A bizalmatlanság, a gyanakvás légkörében nem volt lehetőség a kritikára, a törvénysértő 
eljárások elleni fellépésre.  
A koncepciós perek következtében a munkáspártokban korábban eredményesen dolgozó, 
meghatározó személyiségek is börtönbe kerültek. Pl.: Szakasics Árpád, Marosán György, 
Kádár János, Kállay Gyula. Rajk Lászlót koholt vádak alapján ki is végezték.  
Összefoglalva: a hibás gazdasági, politikai intézkedések, az erőszak alkalmazása az 
életszínvonal romlásához, törvénysértésekhez, a személyi kultusz kialakulásához vezetett. A 
kialakult állapotot már nem lehetett a világháborús károkkal és egy új világháború 
veszélyével megmagyarázni.  
Az ipari és a mezőgazdasági problémák, az életszínvonal csökkenése, a vezetők és a 
vezetettek konfliktusa, a személyi kultusz következményei, a törvénytelenségek, a 
bizalmatlanság 1953-ban lépésre kényszerítette a pártvezetést. Az 1953-as időpontban 
szerepet játszott Sztálin ez évben bekövetkezett halála is. 
Az MDP 1953. évi júniusi határozata feltárta a problémákat, de a Rákosi és Nagy Imre vezette 
csoportok közötti harc nem tette lehetővé a határozatok végrehajtását. Az 1953-1956 közötti 
sikertelen kiigazítási kísérlet az un. cikk-cakk politika törvényszerű következménye volt - lett 
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- 1956.  

Az 1956 utáni időszak a Kádár János nevével fémjelzett korszak a magyar történelemben. A 
Kádár-rendszer alatt a szocialista rendszer lényege nem változott - de fontos, a társadalom 
számára nem közömbös változások figyelhetők meg a két szakasz - a Rákosi és a Kádár 
korszak - között.  
Pl.: 

 a tervutasításos rendszert az új gazdasági mechanizmus korszaka váltotta fel, amely 
lehetőséget biztosított a gazdaság fejlődésének, az életszínvonal emelkedésének. (Pl. 
1,5 - 2 millió lakás épült fel) 

 a monopolisztikus hatalomgyakorlás helyébe a hegemonisztikus,  
 a centralizált irányítás helyébe a decentralizált lépett,  
 háttérbe szorult az erőszak (a törvénysértés), a hatalmon lévők nemcsak a nép 

érdekében, hanem a nép által is kívántak kormányozni,  
 mindez nagyobb teret engedett a demokráciának, a civil szféra működésének.  

Nyugati polgári elemzők szerint a volt szocialista lágerben a kádári Magyarország volt a 
legvidámabb barakk.  
Összességében azonban az 1990 előtti rendszer főbb - közös - jellemzői a következők: 

 a hatalom jellege (proletár) diktatúra. A hatalom centrumában egy párt áll. (a 
többpártrendszerű szocialista országokban is valójában így volt). A választott 
népképviseleti szervek, a társadalmi szervezetek súlytalanok.  

 a párt és az állami szervek összefonódtak. Az állam a párt által eszközként használt 
erőszakszervezetként működött. Az állam maga alá gyűrte a civil szférát. Az 
alkotmány rögzítette a jogokat, de részletes törvényi szabályozás hiányában a 
mindenkori hatalom politikai, ideológiai érvekkel korlátozta érvényesülésüket.  

 a fontos tisztségeket a párt bizalmából töltötték be - érvényesült a párthatáskör.  
 A képviselő illetve a tanácstag kiválasztásánál a jelöltnek el kellett fogadnia a Hazafias 

Népfront- végső soron a „párt programját”. A 4-5 évente esedékes választásokon így 
nem merülhetett fel a társadalomépítés egy más alternatívája. Az állampolgárok - 
többes jelölés esetén- csak a képviselő személyét tehették kérdésessé.  

 A termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló gazdaság pártirányítása oldódott, de 
megmaradt. Problémák: alacsony hatékonyságú, pazarló gazdálkodás folyt. Nem 
alakult ki a tulajdonosi tudat, a csúcstechnológiák nem a mi régióinkban születtek, stb.  

 Ilyen körülmények között a politika nem tudta szociális ígéreteit sem beváltani - egyre 
több területen kényszerült feladni pl. az ingyenes oktatást, egészségügyet, kultúrát stb.  

 A marxizmus-leninizmus ideológiája elméleti síkról egyre inkább a propaganda 
szintjére süllyedt - a lehetetlent, az elfedhetetlen ellentéteket próbálta magyarázni.  

4. téma  
A jogállam fogalma, intézményrendszere 

A jogállam fogalma  
A jogállam - alkotmányos állam. A jogállamban a törvényhozó és a végrehajtó hatalom 
szabad választások eredményeként jött létre - legitim. Az emberi és az állampolgári jogokat a 
legmagasabb szintű jogszabályokban - az alkotmányban és törvényekben szabályozzák. Az 
állam tehát nem foglya a politikai pártoknak, nem adományozó, gondoskodó, paternalista 
állam. Az egyén a civil szférát, de a politikait is a törvényesség keretei között szervezi meg. 
Az így létrehozott szervezetek lefedik a társadalom érdekstruktúráját. Konszenzus, egyetértés, 
együttműködés úgy alakulhat ki köztük, ha a hatalom minden demokratikus erő számára 
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biztosítja a törvényes működés feltételeit. Kizárásuk a közéletből ugyanis azzal járna, hogy a 
valós érdektörekvések részben rejtve maradnának, nem kerülnének a felszínre - így 
kezelhetetlenné válva társadalmi konfliktusok forrásai lehetnének.  

A politikai porondon szerephez jutó erők azonban:  
 nem sérthetik más szervezetek jogát és szabadságát,  
 egyikük sem kerülhet privilégizált helyzetbe,  
 egyikük (legyen akár állami vagy társadalmi szervezet) tevékenysége sem irányulhat a 

hatalom kizárólagos vagy erőszakos megszerzésére és birtoklására.  
E szabályok betartásához garanciák kellenek.  
Fentieket szolgálja a hatalmi ágak szétválasztása - a hatalommegosztás.  
A főbb hatalmi ágak a következők:  

 parlament - egykamarás, a kormányzó és az ellenzéki pártok megválasztott 
képviselői alkotják. Legfőbb törvényhozó szerv - ellenőrzi a 
kormányt.  

 végrehajtó hatalom - kormány. Nálunk a kormány kollektív felelősséggel bír - egyes 
miniszterek nem bukhatnak meg - lemondhatnak vagy a 
miniszterelnök leválthatja őket.  

 bíróságok - nem hozhatnak politikai jellegű ítéleteket. A törvényeknek 
megfelelően, annak alárendelten működnek.  

 önkormányzatok - az állampolgárok akaratát érvényesítik a közügyekben. 
Széleskörű helyi autonómia alapján működnek.  

Egyéb garanciák a jogállam működéséhez:  
 népszavazás intézménye,  
 Alkotmánybíróság,  
 köztársasági elnök,  
 tömegkommunikáció szabadsága.  

A jogállam létrejötte, rendszerváltozás:  
Magyarországon a jogállamiság kiépítése a politikai rendszerváltás keretében, nemzeti 
összefogással történt. Történelmi érték a régi, tekintélyuralmi rendszer békés vértelen 
eszközökkel történő lebontása.  
A rendszerváltás nem azonosítható, nem egyenlő a személycserékkel, a régi politikai garnitúra 
minden képviselőjének, a hatalomból való kizárásával. Bár a legfontosabb hatalmi és 
gazdasági pozíciókban kellettek személycserék, az egész korábbi vezetői réteget, a régi 
pártállam érdekeit képviselő, restaurációra törekvő ellenségként kezelni nem lehetett, de hiba 
is lett volna (lásd: békés átmenet, reformkommunisták szerepe az átalakulásban, és az a tény, 
hogy sok korábbi MSZMP-s az ún. rendszerváltó pártokban politizált és politizál ma is.)  
Az 1990-ben a liberális eszmékre épülő és kiépített, a jogállamiság pilléreit jelentő 
demokratikus berendezkedés alapjaiban megfelelőnek bizonyult. Magyarország államformája 
ma köztársaság. Magyarország független, demokratikus jogállam, olyan szuverén ország, 
amely tiszteletben tartja más országok szuverenitását. A Magyar Köztársaságban minden 
hatalom az állampolgároké (népszuveneritás), akik ezt a hatalmat, választott képviselők útján 
vagy közvetlenül gyakorolják, gyakorolhatják.  
Politikai berendezkedését tekintve Magyarország többpártrendszerű parlamentáris 
demokrácia.  

Az egyes hatalmi ágak főbb jellemzői:  
Az Országgyűlés. A legfontosabb államhatalmi és népképviseleti szerv. Alapvető feladatai 
közé tartozik az alkotmány, illetve a törvények megalkotása, a kormány ellenőrzése és egyes 
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személyi döntések meghozatala. Ez utóbbiak: a köztársasági elnök, a kormánytagok (a 
miniszterelnököt is beleértve), az Alkotmánybíróság, valamint az MNB, az ÁSZ, a 
Legfelsőbb Bíróság elnökének, valamint a Legfőbb Ügyésznek, stb. a megválasztása.  
Az országgyűlés határoz a rendkívüli állapot bevezetéséről, pl. külső támadás, természeti 
katasztrófa esetében. A szükségállapot időszakában az intézkedéséket a köztársasági elnök 
hozza. Az országgyűlés folyamatosan működik, a képviselők főfoglalkozású politikusok, akik 
fizetésért dolgoznak.  
Időről időre felmerül a parlament kétkamarássá alakítása. Több szakmai előterjesztés készült 
már, de kellő politikai akarat hiányában ez ideig elmaradt az ehhez szükséges 
alkotmánymódosítás. A második kamara összetétele nem pártelvű lenne. A helyi, megyei, 
köztestületi, nemzetiségi, önkormányzati, szakmai kamarák, stb. képviselői e „második 
házban” dolgoznának, szélesítenék a törvényhozás, a kormány ellenőrzésének 
demokratizmusát.  

A kormány testület, a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. A miniszterelnököt a 
köztársasági elnök javaslatára az OGY választja meg, egyidejűleg elfogadja a kormány 
programját. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és 
menti fel. Az OGY előtt esküt tesznek.  
A kormány megbízatása  

 az új OGY megalakulásával,  
 - lemondásával,  
 az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány megszavazásával szűnhet meg, de 

ügyvezetőként hivatalban marad az új kormány megalakulásáig.  
A kormány feladata a törvények végrehajtása, a társadalmi, gazdasági élet működésének, a 
tudományos, kulturális fejlesztésnek, a szociális, egészségügyi ellátásnak a biztosítása, a 
közrend, közbiztonság védelme, nemzetközi szerződések megkötése, stb. A kormány 
ellenőrzi a helyi önkormányzatok működésének törvényességét. A kormány felelős az OGY -
nek, a miniszterelnök köteles beszámolni a parlamentben. A miniszterelnök nem vezet tárcát, 
de miniszteri rendeletnek megfelelő rendeletet adhat ki, és ő írja alá a kormányrendeleteket is.  
A miniszter helyettesei a politikai és a közigazgatási államtitkárok. A politikai államtitkár 
vesz részt a miniszter akadályoztatása esetén az OGY munkájában, illetve a kormány ülésén. 
A politikai államtitkár tisztségében a pártját is képviseli.  
A közigazgatási államtitkár látja el a minisztérium szakmai vezetését. Szakmai alkalmasságát 
az OGY illetékes bizottsága előzetesen megvizsgálja. Segítői a helyettes államtitkárok, 
számuk egy minisztériumban maximum négy lehet.  
A bírói szervezet védi és biztosítja az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és 
törvényes érdekeit, valamint bünteti a bűncselekmények elkövetőit. Az igazságszolgáltatást a 
helyi, a megyei és a Legfelsőbb Bíróság gyakorolja. A Legfelsőbb Bíróság egyúttal elvi 
irányítást is gyakorol az összes bíróság működése és ítélkezése felett. A bíróság hivatásos 
bírákból és népi ülnökökből álló tanácsokban ítélkezik. A bíróság feladata a közigazgatási 
határozatok törvényességének az ellenőrzése is. A bírák függetlenek, csak a törvénynek 
vannak alárendelve.  
Az önkormányzatok demokratikusan választott testületek, megfelelő önállósággal 
rendelkeznek. A helyi ügyek intézését a helyi közakarat, érdek alapján végzik. Alapvető 
feladatuk a helyi közszolgáltatások - oktatás, egészségügy, szociális ellátás - biztosítása, a 
helyi közügyekben a közhatalom gyakorlása. Kiemelkedő és meghatározó jelentősége a 
választott képviselőtestületnek, a közgyűlésnek van. A közgyűlés egyes hatásköreinek 
gyakorlását a polgármesterre és a bizottságokra ruházhatja. A bizottságok előkészítik a 
képviselőtestület döntéseit, szervezik, ellenőrzik a döntések végrehajtását. A képviselőtestület 
a bizottságoknak döntési jogkört is adhat. A 2000-nél több lakosú településeknél a pénzügyi 
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és ellenőrző bizottság létrehozása kötelező.  

A közgyűlést a polgármester hívja össze és vezeti, aki választott tisztségviselőként - a jegyző 
útján - irányítja a testület hivatalát. Kinevezi a hivatal dolgozóit, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat.  
A jegyző a testület által kinevezett, határozatlan idejű megbízással rendelkező hivatalvezető. 
Kinevezése képesítési előíráshoz van kötve. A polgármester irányításával gondoskodik az 
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, vezeti a hivatalt. Tanácskozási 
joggal vesz részt a bizottságok és a képviselőtestület munkájában. A jegyző a törvényesség 
őre, ugyanis köteles jelezni, ha a döntéshozatalnál jogszabálysértést észlel.  

Az 1000 lélekszám alatti községek nem képesek önálló hivatalt fenntartani, így egy 
szakember végzi el több településen a jegyzői feladatokat (ez a közjegyzőség).  

A népszavazást, népi kezdeményezést meghatározott számú állampolgári aláírás után írják ki, 
illetve bizonyos ügyeket ilyen előzmény után tűz napirendjére a parlament.  

Az Alkotmánybíróság feladata az alkotmányvédelem. Megsemmisítheti az alkotmányellenes 
törvényeket, elbírálja az alkotmányos jogok megsértése miatt hozzá benyújtott panaszokat. Az 
Alkotmánybíróság tagjait a kiemelkedő elméleti felkészültségű, legalább 20 éves szakmai 
gyakorlattal bíró, tekintélyes jogászok közül választják. Megbízatásuk kilenc évre szól, és 
egyszer ismételhető. Az Alkotmánybíróság határozata mindenki számára kötelező, ellene 
nincs fellebbezési lehetőség.  

A köztársasági elnök Magyarország államfője. Tisztsége kifejezi a nemzet egységét, őrködik 
az államszervezet demokratikus működése felett. Az OGY választja, egy esetben 
újraválasztható ugyanaz a személy. Korlátozott vétójoggal bír, ugyanis a törvények 
aláírójaként és mint a kihirdetésre jogosult, az egyes jogszabályokat véleményeztetheti az 
Alkotmánybírósággal (előzetes normakontroll!), illetve visszaküldheti a parlamentnek 
újratárgyalásra. A parlament ismételt döntése (határozata) után a törvényt az elnök köteles 
kihirdetni.  
Az OGY választások után - a várható parlamenti erőviszonyokat, koalíciós lehetőségeket 
figyelembe véve - a köztársasági elnök ad kormányalakítási megbízást a kijelölt 
miniszterelnöknek. A köztársasági elnök hivatali ideje alatt nem kötődhet egyetlen politikai 
párthoz sem.  
Összegezve: a jogállam biztosítja a politikai rendszer további demokratizálódását, a 
demokratikus közéletet. Elősegíti a piacgazdaság hatékony működését, a modern 
gondolkodásmód, érték és normarendszer, valamint az állampolgári kultúra fejlődését.  
1990 után a politikai konszolidáció alapfeltétele volt a viszonylag gyors gazdasági átalakulás, 
de a gazdasági átalakulás politikai feszültségeket is szült (lásd: mintegy másfél millió 
munkahely megszűnt, túl kellett élni a Bokros-csomag időszakát, egyensúlyozni kell az 
inflációellenes politika-erős forint, illetve az exportra dolgozó cégek, illetve dolgozók érdekei 
között, stb.). A jogállam működésére olyan globális jellegű problémák is hatnak, melyekkel 
Magyarországon is szembe kell nézni pl.:  

 terjed az erőszak, a bűnözési hullám,  
 nő a drogfogyasztók köre (a fiatalok körében is!), megjelent a presztizsfogyasztás,  
 a család jelentősége hanyatlani látszik,  
 csökken a bizalom, a társadalmi szolidaritás, stb.  

A politikai kultúra gyermekbetegségeként magyarázható, hogy politikai pártjainkat:  
 a racionális vita helyett az indulat, a hatalmi küzdelem,  
 a kompromisszumkészség helyett a konfliktusra orientáltság,  
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 a párthatalmi politizálás, a klientúraépítés,  
 a szakmai szempontok pártérdekek mögé helyezése,  
 a valódi polgári magatartás, a politikai professzionalizmus hiánya jellemzi.  

(Mindezzel összefügg, hogy az állampolgári szavazó táborok nem stabilak, nem az 
érdekösszefüggések, világnézeti jellegzetességek szerint szerveződnek, hogy kevés a bizalom 
a pártok iránt. A választásokon tapasztalható magas részvétel motivációja jelentős mértékben 
az éppen hatalmon lévő erő, párt megbuktatása.)  

5. téma 
Az 1945 utáni választójogi rendszer Magyarországon 

A választási rendszer a képviseleti demokrácia alapja. Magyarországon a második 
világháború után a választási rendszer négy fő korszakra bontható. Ezek a következők:  

 a pártpolitikai képviselet időszaka  
 a kötött lajstromos népfrontválasztás korszaka  
 az egyéni választókerületi szisztéma időszaka  
 visszatérés a pártpolitikai képviseletre, illetve az egyéni és a listás választás 

kombinációja  

A pártpolitikai képviselet időszaka 
1945-ben és 1947-ben egy európai viszonylatban is korszerű választó jogi törvény alapján 
mintegy 5 millió magyar állampolgár járulhatott az urnák elé.  
(A Horthy korszakban a vagyoni, műveltségi és helyben lakási cenzus mintegy 2 millió 
állampolgárt megfosztott a szavazás lehetőségétől.)  
A választójogi törvény érvényesítette az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog 
elvét, és csupán - az akkori európai gyakorlatnak megfelelően - a népellenes háborús 
bűnösöket, valamint a volt fasiszta szervezetek tagjait zárta ki a választók közül. Az 
állampolgárok a választásokon induló pártok közül - azok programja alapján választhattak. Az 
egyes pártok a különböző politikai alternatívákat jelentették. A jelöltekről, a képviselők 
személyéről a pártok döntöttek. A választók pártlistára szavaztak. A pártok a rájuk adott 
szavazatok arányában részesültek mandátumban. Az 1945-ös választásokat a Független 
Kisgazdapárt, az 1947-est a Magyar Kommunista Párt nyerte meg, de mindkét esetben 
koalíciós kormány alakult.  

A kötött lajstromos népfrontpolitika korszaka  
Az 1949-es és az 1953-as választás tartozik ide. Az elnevezés onnan ered, hogy a 
választásokat a nemzeti bizottságok helyett a Népfront szervezte, illetve, hogy 1949-ben a 
politikai pártok a Népfront programja alapján - választási szövetségben közös lajstromon 
indultak. A választáson 5,5 millióan vettek részt, és 96,3%-uk adta szavazatát a közös 
lajstromra. Az ellenszavazatok száma 165000 körül alakult. A választások után a pártok 
politikai tárgyalásokon osztozkodtak a mandátumokon, melyeknek 71%-át a Magyar 
Dolgozók Pártja kapta. Az új összetételű országgyűlés fogadta el az 1949. évi XX. tv-t, az 
Alkotmányt (módosították 1972-ben, l975-ben, 1983-ban és 1989-ben), majd az 1950. évi 1. 
tv-t, a Tanácstörvényt. E két törvény szovjet mintára készült, és olyan politikai időszakban, 
amikor az MDP irányt vett az egypártrendszer kiépítésére. Az 1953-as választás (tartalma) 
tulajdonképpen politikai demonstráció, a szocializmus melletti állásfoglalás kinyilvánítása 
volt. A lajstrom kötött, az állampolgár nem változtathatott rajta. Az igen szavazatok aránya 
98,2%, az ellenszavazatok száma mindössze 61257 volt.  

Áttérés az egyéni választókerületi rendszerre.  
Az 1956 és 1990 közötti időszakról van szó, mintegy hét választásról. Ezek időpontjai: 1958, 
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1962, 1966, 1970, 1975, 1980, 1985.) Az ún. Kádár korszak nyitottabb, demokratikusabb 
politikai légkörében megfogalmazódott az igény arra, hogy a képviselő kerüljön közvetlenebb 
kapcsolatba a választókkal, kötődjön jobban választókerületéhez, váljon reálisabbá 
beszámoltatása, esetleg visszahívása. Ezért vezették be 1958-ban a tanácstagválasztásnál, 
majd 1966-tól a képviselőválasztásnál is az egyéni választókerületi rendszert. 1970-től a 
jelölőgyűlések a jelöltállítás jogát is megkapták. A jelenlévő választópolgárok 
egyharmadának támogatása, és a Népfront programjának az elfogadása elegendő volt ahhoz, 
hogy valaki a szavazólapra felkerülhessen. Ugyancsak 1970-től lehetőség nyílt a kettős, 
illetve a többes jelölésre, melyet 1985-ben kötelezővé tettek. A tv. indoklása szerint: el 
kívánták érni, hogy semmiféle megfontolás ne gátolja a választópolgárokat abban, hogy a 
legalkalmasabb személyeket jelöljék. Az 1985. évi választások előtt az is felmerült, hogy a 
neves közéleti személyiségek, akiknek a tevékenysége jóval meghaladta egy-egy 
választókerület képviseletét, ne az egyéni választókerületből jussanak be a parlamentbe. 
Javaslatként három alternatíva merült fel:  

a) országos listán induljanak- minden választásra jogosult szavazhasson rájuk,  
b) alakuló ülésén az országgyűlés válassza meg őket,  
c) hivatalból legyenek a képviselőház tagjai.  

A választójogi törvény az első alternatívát fogadta el, így a rendszerváltás előtti időszak 
utolsó választásán az egyéni választókerületi jelölteken kívül 35 főre országos listán 
szavazhattak az állampolgárok. A 352 országgyűlési választókerületben 762 jelölőgyűlésen 
766 jelöltet állítottak. 54 helyen hármas, 4 helyen négyes jelölés történt. Az 1985-ös 
választáson bevezették a pótképviselői rendszert is. Kötelező kettős, illetve többes jelölésnél 
ugyanis - a meg nem választott jelölteket a közvélemény bukott embernek tekintette. A 
pótképviselői intézmény bevezetésével a mandátumot nem nyert jelölt pótképviselő lett, ha a 
szavazatok legalább 25%-át megkapta. A pótképviselő nem helyettesíthette a képviselőt, 
aktívvá csak a képviselő halálával, lemondásával válhatott. A rendszer egyetlen előnye az 
volt, illetve lett volna, hogy nem kellett időközi választásokat tartani.  

Visszatérés a pártpolitikai képviseletre 
Az 1989. évi XXXIV. számú választójogi törvény kombinálja, ötvözi az egyéni és a listás 
jelölést. Minden választópolgárnak két szavazata van. Az egyiket egyéni jelöltre, a másikat 
valamelyik - a választáson induló - párt listájára adhatja le. A választási rendszer kétfordulós. 
Az országgyűlés 386 képviselői helyére három módon lehet mandátumot szerezni:  

 egyéni választókörzetekből,  
 területi pártlistáról, illetve  
 országos pártlistáról.  

A megszerezhető mandátumok száma 176, 152 és 58. Egyéni képviselőjelölt az lehet, aki 
minimum 750 ajánlószelvényt gyűjt össze saját választókörzetében. Területi (budapesti, 
megyei) listát az a párt állíthat, aki a tv-ben meghatározott számú egyéni jelöltet tudott 
állítani. A területi listáról az a párt szerez mandátumot, amelynél az országosan leadott 
szavazatok aránya elérte az 5%-ot. Országos pártlistát a törvényben meghatározott számú 
területi listával rendelkező párt állíthat. Országos pártlista pártonként egy lehet. A listát a párt 
miniszterelnök-jelöltje vezeti. A választópolgárok az országos pártlistára közvetlenül nem 
szavaznak. Az országos listáról az első választási fordulóban képződött töredékszavazatok 
alapján azok a pártok kapnak mandátumot, akik rendelkeznek országos listával és átlépték az 
5%-os küszöböt.  
A választás első fordulója:  
A szavazni szándékozó, és a választói névjegyzékbe felvett állampolgárok két szavazólapot 
kapnak. Az egyiken az egyéni jelöltekre, a másikon a területi pártlistára voksolhatnak. A 
szavazás érvényes, ha választókerületenként a választók több mint 50%-a megjelent. 
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Érvényes első fordulónál a pártlistákra leadott szavazás egyúttal eredményes is. Az egyéni 
jelölteknél akkor eredményes a választás, ha valamelyikük megkapta az érvényes szavazatok 
50%-át plusz legalább egy szavazatot.  

A választás második fordulója:  
Második fordulót kell tartani, ha az első választási forduló érvénytelen volt, ha a szavazásra 
jogosultak kevesebb, mint 50%-a ment el szavazni egy adott választókerületben. Ilyen esetben 
megismételt szavazásról is beszélhetünk. Újra kell voksolni a pártlistára és az egyéni 
jelöltekre egyaránt.  
A második fordulóban az érvényességhez elegendő, ha a választásra jogosultak 25%-a és egy 
fő az urnák elé járul. Második fordulót kell tartani akkor is, ha az első forduló érvényes volt, 
de az egyéni jelöltek esetében eredménytelennek bizonyult (egyikük sem kapott 50% + egy 
szavazatot). E második fordulóban is elegendő az érvényességhez a választásra jogosultak 
25%-nak + egy főnek a jelenléte. A második fordulóban indulhat az első fordulóban legtöbb 
szavazatot elért három egyéni jelölt, illetve még azok, akik a voksok legalább 15%-át 
megszerezték. Az egyéni jelöltek valamely más jelölt javára visszaléphetnek. A választás 
győztese az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.  
A töredékszavazatok keletkezése és számítása:  
A töredékszavazatokat az első fordulóban az egyéni jelöltekre és a pártlistákra leadott 
szavazatok alapján számolják ki. Az egyéni jelöltre leadott szavazat töredékszavazat lesz, ha a 
jelölt az első vagy a második fordulóban veszít. A pártlistára leadott szavazatok közül 
töredékszavazat az, amely nem eredményez mandátumot. Ha a területi pártlistán szereplő 
mandátumokat nem lehet mind kiosztani - az induló pártok egy része ugyanis az 5%-os 
bekerülési küszöb alatt marad - akkor ezek a mandátumok felkerülnek az országos listára, és a 
leendő parlamenti pártok mandátumszámát növelik. Pl. a 2002. évi választásnál a Fidesz-
MDF, az MSZP, az SZDSZ együttesen az általuk indított területi listákon a szavazatok 90%-
át szerezte meg, így a 152 mandátumból 137-en osztozott. A MIÉP, a Centrum Párt, és a 
Munkáspárt, stb. a szavazatok 10%-át szerezte meg, de mind az 5%-os küszöb alatt 
teljesítettek. Ezért a 152 területi listán szereplő mandátumból 10%=15 mandátum felkerült az 
országos listára, így ott az 58 helyett 73 képviselői helyen osztoztak a „nyertes” pártok.  

6. téma 
Anyagi életkörülmények. Jövedelemviszonyok vizsgálata a szociológiában 

Magyarországon a közgondolkodás az anyagi egyenlőtlenségek megítélésére több mércét is 
használ. Ezek a következők:  

a) mekkora a legjobb és a legrosszabb anyagi helyzetben élők közötti távolság?  
b) az (életkor, iskolázottság, foglalkozás, lakóhely jellege, stb. szerint kialakítható) főbb 

társadalmi kategóriák között mekkora a relatív távolság?  
c) milyen az anyagi életkörülményeknek az átlag körüli szóródása?  
d) az európai csatlakozás küszöbén egyre inkább referencia lesz a nyugati 

piacgazdaságokban elérhető életszínvonal is.  
A lakosság vélekedése szerint a népesség viszonylag nagyobb részének az életkörülményei 
inkább az alsó végponthoz vannak közelebb, tehát viszonylag többen érzik úgy, hogy 
életszínvonaluk nagyon messze áll a leggazdagabbakétóI. Mi a valós helyzet, és a szociológia 
milyen módszereket használ az anyagi életkörülmények elemzésére?  
A jövedelemadatoknál jóval megbízhatóbb, és árnyaltabb képet ad az életkörülmények 
vizsgálata: 

- a jövedelmek jelentős része ugyanis a fekete (szürke) gazdaságban képződik - így kevésbé 
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megismerhető. (Pl.: a vállalkozók bevallott átlagos személyi jövedelme - az APEH szerint - a 
munkavállalók átlagos jövedelmének mintegy egyharmada- és ez képtelenség!)  
- az életkörülmények vizsgálata (pl. rendelkezik-e az érintett lakása fürdőszobával, vezetékes 
vízzel, korszerű fűtéssel, van-e üdülője, autója, hűtőszekrénye, mosógépe, mosogatógépe, 
színes tv-je, videója, stb.) bizonyos késéssel tükrözi a válaszadó, illetve a családja 
jövedelmének változását, de ez a pontatlanság elhanyagolható.  
Az anyagi körülményeket a szociológia: 

 a LORENZ-görbével, 
 a GINI-skálával, 
 a DECILISEK-kel, 
 a KVINTILENSEK-kel, illetve 
 a PERCENTILIS-sel méri. 

Általánosan, a nemzetközi gyakorlatban is használt fogalmak még a létminimum (szegénységi 
küszöb) illetve a társadalmi minimum. A létminimum a WHO ajánlása alapján a táplálkozási 
normákból indul ki - egy olyan élelmiszerkosár egy havi értéke (áru), amely egy fő számára a 
megélhetést, a fiziológiai létfeltételeket biztosítja. A társadalmi minimum a létminimum 
feletti érték, már figyelembe vesz kulturális, szellemi stb. javakat is a fogyasztásnál, pl. TV, 
újság, stb. 
Az anyagi javak eloszlásbeli egyenlőtlenségi viszonyainak a demonstrálására a szociológusok 
a LORENZ-görbét használják. Egy egységnyi négyzetben a négyzet átlójában húzott 
egyenes az adott eloszlás tekintetében az abszolút egyenlőséget jelenti 

A Lorenz-görbe segítségével az abszolút -
HIPOTETIKUS- egyenlőségtől való eltérést lehet 
vizsgálni. Az egyenes azt az állapotot fejezi ki (a 
valóságban ez a modern társadalmakban nem létezik), 
amikor az elosztható javakból mindenki egyformán 
részesül, tehát a népesség 10-20-30%-a a jövedelem 
10-20-30%-ához jut stb. 
A ---------- vonallal jelzett esetekben a javakból 
majdnem egyenlő mértékben részesednek az 
emberek. 
A -.-.-.-.-.-. ábra kirívó egyenlőtlenséget jelez. 

(Példánkon a népesség 80%-a a javak 20%-ából részesül, s a javak nagyobb részét a népesség 
ötöde birtokolja.) A görbék alatti terület az úgynevezett koncentráció mértéke. Minél nagyobb 
a 45°-ban meghúzott egyenestől való eltérés, annál nagyobb az egyenlőtlenség. Magyarország 
Lorenz-görbéje a rendszerváltásig közel egyenlő elosztási viszonyokkal jellemzett 
társadalomtípust takart. 
A társadalom anyagi egyenlőtlenségi viszonyait méri a GINI-skála is. A két végponton a 
teljesen egyenlő jövedelem-megoszlás „0”, és az abszolút egyenlőtlen megoszlás „1” áll. 
Magyarország a GINI-skálán 1987-ben a 0,21-es, 1992-ben a 0,27-es értéket kapta. A 0,06-os 
változással a jövedelem egyenlőtlenségek tekintetében elértük Nyugat-Európát. A problémát 
az okozza, hogy mindez nagyon rövid időszak alatt következett be, másrészt, hogy a 
jövedelmi átlagszint hazánkban a nyugat-európainak csak egynegyede - így a lakosság 
jelentős része került a szegénységi küszöb közelébe. 
Egy, az 1980-as évek második felében végzett közvéleménykutatás szerint, a megkérdezettek 
többsége még hajlandó volt elfogadni a lakosság egy részének lényegesen magasabb 
jövedelmét, ha az tényleges munkán alapszik, és e réteg gazdagodása nem jár együtt a 
lakosság más részének elszegényedésével. A lakosság jelentős része mára már nem toleráns 
az újgazdagok hivalkodó fogyasztásával szemben, ami a fényűző lakásban, drága, nyugati 
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gépkocsihasználatban, távolkeleti útban stb. nyilvánul meg.  

A Lorenz-görbénél és a GINI-skálánál árnyaltabb képet kapunk, ha az egyes, 
népességtizedeket, DECILISEKet hasonlítjuk össze. A legjobb és a legrosszabb helyzetben 
lévő népességtized összevetése azt mutatja, hogy amíg a felső tized stabilan birtokolja a 
jövedelmek 20%-át és javulnak életkörülményei, addig az alsó tized helyzete romlik. A 
jövedelmi különbségek ollójának szétnyílását bizonyítja, hogy amíg 1990 előtt a felső és alsó 
decilis közötti különbség 5-szörös volt, ez a különbség mára 10-szeres lett.  

Ha az esélyegyenlőség fogalmát is bevonjuk a vizsgálatba, megállapíthatjuk, melyek azok a 
társadalmi csoportok, amelyek a legesélytelenebbek.  
Magyarországon az utóbbi évek vizsgálatai megállapították, hogy az alsó KVINTILENS 
felső rétegeinek jövedelme megegyezik a létminimummal. E tényből két következtetés 
vonható le:  
1/ a népesség mintegy 20%-az él a létminimum alatt, szegény. (Az 1980-as években a 
szegények aránya a népesség egy tizede volt.)  
2/ Az alsó kvintilensbe tartozó társadalmi rétegek a legveszélyeztetettebbek.  
A magyar társadalom alsó kvintilensébe tartozik a  

 cigányság 70%-a,  
 a két (2) évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő családok 40%-a,  
 a munkanélküliek közel 40%-a,  
 a 19 évesnél fiatalabb generáció 30%-a,  
 a falvakban, tanyán élők mintegy 25%-a,  
 a 8 osztályt végzettek negyede,  
 az idősek (60 év felettiek) 10%-a. (Ez a korosztály az 1980-as években még az egyik 

leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport volt.)  
Az 1990 után végzett magyar háztartási panelvizsgálatok kimutatták, hogy a létminimum alatt 
élők személyi összetétele nem stabil. Tartósan szegény kb. 50%-uk, a másik 50% cserélődik. 
Egyesek a létminimum alá kerülnek, mások a létminimum fölé emelkednek.  
A túlélési, alkalmazkodási stratégiákat elősegíti  

 az anyagi, szellemi tartalék (az iskolázottság, a lakás, az életvitelhez szükséges 
ingóság, a társadalmi kapcsolatok, stb.).  

A tartós megkapaszkodást gátolják 
 a kialakuló piaci viszonyok (sokan versenyszférán kívülre szorulnak),  
 a szociális háló egyre nagyobb hálószemei (szűk az állami újraelosztás 

erőforráskerete).  
Fontos megjegyezni, hogy a „szegénység” alakulása alapvetően a gazdaság helyzetétől függ, 
de a probléma kezeléséhez, enyhítéséhez szükség van az állami szociálpolitikára. A szociális 
piacgazdaság körülményei között a mindenkori kormányzatnak meg kell védenie a 
szegénységi küszöb alá szorultakat, illetve a veszélyeztetetteket a teljes elnyomorodástól. Ma 
Magyarországon a szociálpolitika nem elég hatékony:  

 a gazdasági fejlettségünkhöz képest sokat költ,  
 pazarló az e célra fordított összegek felhasználása és 
 nem a leginkább rászorulók kapják a támogatást.  

Az egyes társadalmi csoportok relatív pozíciójának jellemzését szolgálja, mutatja a 
PERCENTlLlS. A percentilis tulajdonképpen presztízsmutató. A legrosszabb anyagi 
körülmények között élők 1%-a 1 percentilist, a legjobb helyzetűek 1%-a 100 percentilist 
kapott. E rangsorban pl. a műszaki felsőfokú végzettségű diplomások a 70-es helyezést 
kapták.  
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7. téma 
A foglalkoztatottság elősegítése, a munkanélküliség fogalma, kezelésének problémái 

A munkanélküliség fogalma:  
Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete szerint munkanélküli az, aki 

 bár munkaképes korú és egészséges,  
 elveszti állását, munkahelyét, vagy még nem talált első munkahelyet és 
 munkát keres /meghatározott időközökben jelentkezik a munkaközvetítő irodákban, 

részt vesz átképző tanfolyamokon, és nem utasítja vissza a számára felajánlott 
munkahelyet./ 

A munkanélküliségnek az emberi méltóságot, a család biztonságát, az erkölcsöt, és a 
közérzetet romboló hatása van.  

A munkanélküliség típusai:  
 strukturális: a kereslet-kínálat kiegyenlítődéséhez idő kell. Térben és időben nincs 

egyezés.  
 demográfiai: a munkavégző korba kerülő korcsoportok kiemelkedő nagy számban 

jelennek meg a munkaerőpiacon.  
 ciklikus: a gazdaság pillanatnyi helyzetétől függ /progresszió, recesszió/ 
 technikai: a technikai újdonságok, technológiai korszerűsítések, pl. automatizálás, 

robottechnika csökkentik az élő munka iránti keresletet  

A munkanélküliség a tőkés társadalmakban természetes jelenség. A magántulajdonú gazdaság 
ugyanis a ráfordításokkal, így az élő munkával is rendkívül takarékosan gazdálkodik, csak a 
legszükségesebb létszámú és összetételű munkaerőt foglalkoztatja.  
A volt szocialista országokban ideológiai gátja volt a munkanélküliség megjelenésének. Úgy 
vélték, hogy a termelő eszközöket birtokló közösség tagjait nem rövidíthették meg sem 
munkavállalóként, sem pedig fogyasztóként.  

Megjegyzések:  
 a társadalmi (állami) tulajdon a 1940-es évek végére Magyarországon is jogi 

értelemben az államosításokkal létrejött, a tulajdonosi tudat azonban az 1980-as évekig 
sem alakult ki. (Az 1990 utáni privatizáció sem teremtett valós dolgozói tulajdont.)  

 A humán erőforrás tökét hoz létre, a teljes foglalkoztatottság így nem rossz gondolat. 
 1990 előtt pazarló gazdálkodás folyt, a ,,gyárkapukon belül létezett a 

munkanélküliség", a teljes foglalkoztatottság nem tudott hatékony foglalkoztatást is 
eredményezni. 

Az 1991. évi IV. törvény: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
(Munkaügyi Közlöny 1991. III./14. 3.szám)  
A jogszabály hivatkozik az alaptörvényre. Az Alkotmány ugyanis mindenki számára 
biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.  
Ugyancsak alkotmányos előírás, hogy nem szabad különbséget tenni a munkát keresők 
között, nem, kor, faj, származás, vallás, politikai meggyőződés, és a munkavállalói 
érdekképviseleti szervhez való tartozás alapján.  
Az állam országos munkaerőpiaci szervezetet működtet, amely humánszolgáltatást végez a 
munkanélküliség lélektani és társadalmi összefüggésére is tekintettel.  
A jogszabályban rögzített, foglalkozást elősegítő támogatások: 

 képzés, átképzés: a több ismeret, tudás, jobb elhelyezkedési lehetőséget, nagyobb 
esélyt biztosít a munkaerőpiacon,  

 vállalkozóvá válás elősegítése: sok esetben ún. kényszervállalkozások születtek, 
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 foglalkozást bővítő támogatás: új munkahelyteremtés esetén a munkaadó munkabért és 
járulékcsökkentést kapott,  

 részmunkaidő foglalkoztatás támogatása: arra ösztönözte a munkáltatót, hogy ne 
bocsássa el munkatársait, hanem, 8 óra helyett 6, illetve 4 órában foglalkoztasson,  

 korengedményes nyugdíjazás: a nyugdíjkorhatár előtt 3-5 évvel állók vehették igénybe.  
A munkanélküliek ellátásáról a jogszabály V. fejezete rendelkezik.  
Munkanélküli járadék illeti meg azt a munkanélkülit, aki 

 legalább egy évet dolgozott,  
 nem jogosult öregségi, baleseti, rokkantsági nyugdíjra,  
 munkát akar végezni, de nem tudja a Munkaügyi Központ elhelyezni megfelelő 

munkakörbe és  
 elhelyezkedése érdekében együttműködik a Munkaügyi Központtal.  

A megfelelő munkakör olyan munkát jelent,  
 amelyben az illető utoljára legalább 6 hónapot dolgozott, 
 egészségi állapotának megfelel az állás,  
 várható keresete a munkanélküli járadék összegét eléri,  
 nem kell a lakása és leendő munkahelye között oda-, visszautazással, három 10 éven 

aluli gyermeket nevelő szülő esetében két órát töltenie 

A Munkaügyi Központtal való együttműködés kritériumai:  
Regisztráció, rendszeres kapcsolat a felkínált munkalehetőségek mérlegelésére, a megfelelő 
munkahely elfogadása, képzésben, átképzésben részvétel, elhelyezkedési szándék - maga is 
keresi az elhelyezkedési lehetőséget.  

A munkanélküli járadékot kezdetben két évig, majd egy évig folyósították. Jelenleg szó van 
arról, hogy csak 6 hónapra biztosítják.  
Összegét az átlagkereset 70%-ban /első szakaszt/, illetve 50 %-ban /második szakaszt/ 
állapították meg.  
Alsó határa a minimálbér, felső határa a minimálbér háromszorosa, jelenleg kétszerese lehet. 
Ha a dolgozó szűntette meg a munkaviszonyát, három hónapig nem kaphatott munkanélküli 
járadékot akkor sem, ha a jogosultsághoz szükséges feltételekkel egyébként rendelkezett.  

Munkanélküli segély 
Elsősorban az elhelyezkedni nem tudó pályakezdők vették igénybe. Érettségi, illetve a 
diploma megszerzése utáni 3. hónaptól járt, ha az MK e három hónapon belül nem tudott 
állást biztosítani.  
A segély összege a minimálbér 75%-a, folyósításának maximális időtartama hat hónap volt.  
1996-ban a munkanélküli segély e formáját megszűntették, átképzési támogatássá alakították. 
Az 1999. évi IV. tv szerint a munkanélküli járadék, segély, illetve a képzési támogatás 
folyósításának időszaka munkaviszonynak, szolgálati időnek számít.  
A támogatások fedezetét a munkaadói, illetve munkavállalói befizetések, illetve a 
költségvetési támogatás biztosítja.  

Magyarországi helyzet, magyarországi jellemzők:  
 1989. január elején életbe lépett a munkanélküli segély rendszer. Az intézkedéssel a 

hatalom elismerte a munkanélküliség, mint alapvető társadalmi probléma létezését, a 
rászorulók támogatásának elemi kötelezettségét.  
1989-re ugyanis lényegesen leromlottak az állásnélküliek elhelyezkedési lehetőségei. 
Amíg 1985-86-ban még egy munkát keresőnek 5-7 üres állást kínáltak, és egyes 
régiókban és foglalkoztatási csoportban ez az arány a 100-as értéket is elérte, addig 
1989-től már többen kerestek állást, mint ahány munkahelyet kínáltak. A 
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rendszerváltozás éveiben mintegy 1,5 millió munkahely szűnt meg. 
 Magyarországon jelentős mértékben eltér egymástól a regisztrált és a teljes 

munkanélküliek száma.  
/1993-ban ezek a számok 700 ezer és 1 millió körül alakultak./ 

 Igen hosszú a munkanélküliség átlagos időtartama. Sokan vannak olyanok, akik már 
kikerültek a regisztráltak köréből és még mindig nem tudtak elhelyezkedni.  

 A munkanélküliség terhe egyenlőtlenül oszlik meg a potenciálisan érintettek között. 
Az alacsony iskolai végzettségűek, az alulképzettek, az iparilag fejletlenebb régiókban 
élők, és az idősek elhelyezkedési esélyei lényegesen rosszabbak. 

 A többszörösen hátrányos helyzetben élők – pl. a cigányság - fogékony a megélhetési 
bűnözésre, ez pedig tovább erősíti az előítéleteket velük szemben. 

 A tartós munkanélküliség mind a testi, mind a lelki egyensúly megbomlásához, az 
egészség megromlásához, a szenvedélybetegségekhez (pl. alkoholizálás) való 
forduláshoz vezet, vezethet.  

8. téma 
A család 

A család fogalma:  
A család a társadalom mikrostruktúrájához tartozik. Olyan elsődleges közösség, együttélő 
embercsoport, amelynek tagjait vagy házassági, vagy leszármazási (vérségi, kivételes esetben 
örökbefogadási) kapcsolat köti össze. A család formális közösség, jogilag szabályozott kerete 
van. Családalapításról akkor beszélünk, ha egy férfi és egy nő jogi cselekménnyel házastársi 
kapcsolatot létesít. A családok többségében a családtagok közös háztartásban élnek, a közös 
háztartás azonban nem mindig feltételez családot. A háztartás az együtt lakó, együtt étkező, 
tartós javakat közösen használó, a megélhetési költségeket megosztó emberek közössége, akik 
nem szükségképpen rokonok. Monogám családról beszélünk akkor, ha egy férfi és egy nő lép 
házastársi kapcsolatra. Poligámiáról van szó, ha egy férfinak több felesége, illetve ha egy 
nőnek több férje van. Előbbit poliginiának, utóbbit poliandriának nevezi a szakirodalom. Az 
utóbbi években vita folyik arról, hogy az azonos neműek együttélése házastársi, családi 
kapcsolatnak minősíthető-e?  
A családi élet során bekövetkező lényeges történések alapján a családi élet szakaszolható. Egy 
ilyen lehetséges felosztás a következő:  

 házasságkötés, házasság az első gyermek megszületéséig,  
 az első gyermek megszületése,  
 további gyermek(ek) születése, a csecsemő és kisgyermekkor,  
 iskoláskor (általános és középiskola + pályaválasztás),  
 a családi fészek elhagyása, új család alapítása,  
 a még aktív kereső házastársak egyedül (gyermek nélkül) maradása,  
 a nyugdíjas korszak,  
 a társ elvesztése, egyedüllét.  

A fentiek a családtípusok meghatározására adnak lehetőséget.  

A család típusai a következők:  
a) újonnan keletkezett család - az összes családok kb. 3%-a. E családban még nincs 

gyerek. Az első gyermek általában a házasságot követő két éven belül jön a világra. 
Jellemző, hogy a fiatal házasok többségének még nincs saját otthona- a férj vagy a 
feleség szüleivel élnek együtt- esetleg albérletben laknak.  

b) kisgyermekes, 14 évnél alacsonyabb korú gyermekkel élő házaspárok családja, az 
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összes családok kb. 40%-a. E családok kb. hatodában, ötödében három évnél kisebb a 
gyermek, az édesanya GYES-en van.  

c) serdülő és felnőttkorú gyermekes házaspárok családja, az összes családok kb. 10%-a. 
A gyermek 18 éves életkor után is azért marad a szüleivel, mert még tanul, illetve 
anyagi akadálya van - pl. lakáshiány - az elköltözésének (a múlt században a 12 éves 
fiúgyermek már dolgozni ment).  

d) gyermektelen középkorú és idős házaspárok családja - az össze családok kb. 35%-a. A 
gyermek már önállósult- önálló családot alapított, saját háztartásban él (az e típusba 
tartozó családok 6-7%-ánál elmaradt a gyermekáldás).  

e) csonka családok - az összes családok kb. 12%-a. Válás, különélés, haláleset miatt 
valamelyik szülő hiányzik. A gyermekek kb. 25%-a csonka családban nő fel. Mintegy 
300.000 anya és 60.000 apa neveli egyedül a bíróság által neki ítélt gyereket, a válási 
„árvákat”.  

Pár évtizede Magyarországon is általánosan ismert volt a többgenerációs család. Ez a 
gyermekek, szülők, nagyszülők, esetleg a dédszülők együttélését, egy háztartásban élését 
jelentette.  

A család funkciói:  
a/ gazdasági funkció  
Termelési, háztartási, elosztási, felhalmozási funkciót jelent. 1990 előtt egyes kivételes 
esetektől eltekintve a termelési funkció nem volt meghatározó. A szülők által keresett bérből 
élt a család. 1990-től egyre több a vállalkozó, kistermelő. A háztartási munkát, melynek 
történelmi okokra visszavezethetően nincs kellő becsülete, zömében nők végzik. A 
szolgáltatások bővülése, a háztartás gépesítése stb. könnyít a nők „második műszakján”.  

b/ biológiai, reprodukciós funkció  
A gyermekvállalást jelenti. Egyes kutatók szerint ez a házasság értelme, fő célja. A 
gyermekek többsége még ma is házasságban születik - de nő a házasságon kívül született 
gyermekek aránya. Magyarországon ma a gyermekek kb. 40%-a házasságon kívül születik (az 
esetek felében a szülők ezt követően összeházasodnak). A rekordvezető lzland, illetve 
Svédország. Ezekben az országokban élettársi kapcsolatban él a szülők 60, illetve 50%-a. A 
család reprodukciós funkciója akkor teljesül, ha egy családban legalább két gyermek születik 
(pótolja majd az anyát, illetve az apát). Magyarországon a termékenységi mutató ez alatt van. 
1987-ben 1,81, 1997-ben 1,34 volt. A termékenységi mutató azt mutatja, hogy egy asszony 
hány gyermeket szül élete során. A gyermekvállalási kedvet csökkenti, hogy Nyugat-
Európához hasonlóan Magyarországon is későbbre tolódik az első házasságkötési életkor, 
ezzel együtt a gyermekvállalási életkor. Ezt ellensúlyozni - a családi pótlék, illetve a családi 
juttatások átlagbérhez, átlagjövedelemhez viszonyított értékének a megőrzésével is - csak 
részben lehet.  

c/ szocializációs, nevelési funkció  
A gyermek a családban sajátítja el azokat a készségeket, ismereteket, normákat, attitűdöket, 
melyekre felnőttként majdan szüksége lesz. A mindennapi élet mintái, a szülők példamutatása 
e téren meghatározó. A minta mindig erősebb, mint a szülők esetleges ezzel ellentétes 
tartalmú szóbeli megnyilvánulásai, intelmei. A családtagok közötti személyes kötődések és 
érzelmi kapcsolatok mélyen és maradandóan hatnak a kialakuló személyiségre. Több kutató 
megfogalmazta a kérdést: Ki a felelős a gyermek neveléséért? A gyermek ugyanis születése 
után pár évvel bölcsődébe, óvodába, iskolába kerül, ahol különböző, gyakran ellentétes 
hatások érik. A családok jelentős része sem nyújtja azokat a körülményeket gyermeke 
számára, mely a kiegyensúlyozott fejlődéshez kell. A szülők a jobb anyagi körülmények 
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biztosítása miatt gyakran túlhajszoltak, kevés idejük jut a gyermekre- az apa gyakran 
tekintélyelven „nevel”. 

d/ gondozási, rekreációs funkció  
Hagyományos funkciója a családnak a kisgyermekek, beteg, rokkant felnőttek, idősek 
ápolása, gondozása. Emellett a megfelelő étkezéssel, pihenéssel, alvással, tisztálkodással stb. 
biztosítani kell a napi munka során elkopott fizikai és szellemi, lelki erők újratermelését, 
pótlását. Ennek legmegfelelőbb terepe szintén a család.  

e/ pszichikai, mentális funkció  
A másik emberhez tartozás személyes biztonságát a legtöbb ember számára a család nyújtja. 
A férj és feleség közötti szerelem szeretetté válik, de az idő múlásával a szülő-gyermek 
közötti érzelmi kötődés is kifejezési módjaiban változik.  

A család fenti funkciói szorosan összetartoznak - nem választhatók szét. Ebből adódik, hogy a 
családi élet zavarai, problémái nem mindig ott jelentkeznek, ahol gyökereznek (pl. az érzelmi 
elhidegülés, a pénzbeosztás, háztartásvezetés körüli vitákban ölthet testet).  

A család válsága  
Az utóbbi évtizedekben általánossá vált a munkaképes korú nők foglalkoztatásának a 
lehetősége. A feleség munkája nélkül sok család anyagilag nehéz helyzetbe kerülne - ugyanis 
egy keresetből kevés család tud megélni. A dolgozó anya távolléte gondot okozhat a 
háztartásban, a gyereknevelésben. A háztartáson belül egyre több lesz a szerepfeszültség, a 
szerepkonfliktus. A kényszerű együttlakás miatt éleződnek az ellentétek a fiatal és az idősebb 
generáció között is. Szinte általánossá vált a házasság előtti szexuális kapcsolat, s nőtt a 
házasságtörések száma. Fentieken túl a család intézményének válságát az alábbiak mutatják: 

= csökken a házasságkötések száma, egyre több az élettársi kapcsolat. 
Általánossá vált a "próbaházasság" és a nyitott házasság. Utóbbi szabadságot biztosít a 
házastársak számára a külső kapcsolatok teremtésére.  
= igen magas a válások száma.  

 
Az okok között szerepel a modernizáció, a nők társadalmi helyzetének megváltozása (amíg a 
nő nem dolgozott kiszolgáltatott volt a férjének). További ok, hogy megváltozott az elváltak 
társadalmi megítélése. Meg kell jegyezni azt is, hogy amíg 1950-ben a felbontott házasságok 
közel fele gyermektelen volt, ma ¾ részben gyerekes házasságok bomlanak fel.  

= csökken a születések száma. Az 1960-as évek elején Magyarország volt a háború utáni 
Európában az első ország, ahol kevesebb gyermek született, mint amennyi a népesség 
egyszeri újratermeléséhez elegendő lett volna. Nagyon magas az abortuszok száma, 
100.000 élveszületésre kb. 70.000 abortusz jut évente. A terhességmegszakítások kb. 15%-
át 14-18 év közötti nőkön hajtják végre.  
= nő a nem megfelelő családi környezet miatt veszélyeztetett gyermekek száma  
(évente kb. hetente egy gyermek belehal a szülői „gondoskodásba”. Kb. ugyanennyi 
csecsemőgyilkosság történik évente Magyarországon a nem kívánt terhességek kihordása 
miatt).  
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9. téma 
Demográfiai csoportok, a fiatalok és az idősek helyzete 

Minden társadalomban a nemek (férfiak és nők) valamint életkor alapján a fiatalok és az 
idősek alkotják a főbb demográfiai csoportokat. Az emberi életciklus a születéstől a 
halálig, több szakaszra bontható. Az egyes szakaszokban más és más az egyén társadalmi 
státusza. A szociológia fiatalnak tekinti a 30 év alatti korosztályokat, időseknek a 60 év 
felettieket. Egyes kutatók az időseket a nyugdíjazás időpontjától számítják és ezen belül is 
megkülönböztetnek egy aktív korszakot, valamint egy olyan időszakot, amelyben az idős 
ember testi és szellemi képessége csökken - ellátásra szorul. A szociológia az 1960-as évektől 
"szakosodott" a fiatalok és az idősek életkörülményeinek vizsgálatára.  

Okok a nyugati régióban:  
 fiatalok elégedetlensége a fennálló társadalmi viszonyokkal (felgyorsult infláció, 

gazdasági recesszió, munkanélküliség, családalapítás nehézségei).  
 idősek aránya megnőtt a fejlett társadalmakban (magasabb lett a születéskor várható 

élettartam, ugyanakkor csökkent a születésszám).  
 összeomlás szélére kerültek a nyugdíjrendszerek - egyre kevesebb aktív keresőre jut 

egy nyugdíjas.  
 a nagyon idős népesség szociális intézetben való elhelyezése, családi gondozása 

egyaránt problémás.  

Magyarországi helyzet:  
Fiatalok: A társadalmi mobilitás fontos csatornája az oktatás. A gazdasági-társadalmi 

fejlődésnek ugyanis velejárója, sőt feltétele, hogy az egymást követő nemzedékek 
iskolai végzettsége emelkedjen.  

Ma összességében több az érettségizett és a diplomás mint a 70-es években, de ugyanakkor az 
is megfigyelhető, hogy kü1önösen a férfiak között a fiatalabb korosztályokban csökkent a 
felsőfokú végzettek, de az érettségizettek aránya is (1975 és 1990 között ez a 25-29, a 30-
34, és a 35-39 éves korcsoportokban egyaránt igaz volt).  

Okok:  
 a középiskolák beiskolázási létszáma kötött volt,  
 gimnázium helyett szakmunkástanuló intézetbe jártak többen (ma is a középiskolai 

létszám egyharmadát teszik ki a gimnáziumi tanulók).  
 a fizikai- mezőgazdasági munkás szülők gyermekei köréből kevesebben jutnak 

előbbre,  
 a segédmunkások nemzedékről-nemzedékre átörökítették az alacsony iskolai 

végzettséget,  
 a középszintű - ügyviteli munkát a nők végzik - elnőiesedtek e pályák (a 30 év alatti 

nők 47%-a szellemi foglalkozást végez. Ez az aránya 30 év alatti férfiak esetében csak 
15%). 

További okok:  
 kereseti viszonyok:  

Az értelmiségiek átlagkeresete a pályakezdéskor igen alacsony az értelmiségi 
munkakörökben fizetett átlagbérhez viszonyítva. Az értelmiségi pályát választó 40 
éves korára éri el a pályán dolgozók átlagkeresetét 30 évesen az átlagkereset 70%-át, 
pályakezdőként 60%-át kapja.  
A szakmunkás pályakezdő a szakmunkás átlagkereset 70%-át, a segédmunkás 
pályakezdő a segédmunkás átlagkereset 90%-át kapja. 30 évesen mindkét foglalkozási 
csoportban a keresetek elérik az átlagot (a szakmunkás tehát már „megalapozza” életét 
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mire a diplomás - tanulmányai miatt később- munkába lép).  
 A fiatalok életkörülményeit befolyásolja, hogy a fiatal családokban több az eltartott 

gyermek száma. A családi pótlék a gyermeknevelés kiadásainak csak 20-30%-át fedezi 
ezért  

 Az alsó decilisbe (kvintilisbe) tartozók között nőtt a gyermekek és a fiatal felnőttek 
aránya  

 A fiatal nemzedékek életében a legsúlyosabb anyagi problémát a lakáshoz jutás 
okozza.  
A fiatal házasok jelentős része nem rendelkezik önálló lakással - az egyik házasfél 
szüleivel lakik együtt. 
Nincs önálló lakása a házas 24 év alattiak 64%-nak, a 25-30 év közöttiek 35%-nak és a 
30-35 év közötti 20%-nak. A megkérdezett fiatalok 10%-a minden korosztályból 
albérletben kezdte az önálló életvitelt.  

Fentiek alapján érthető, hogy a fiatalok gyermekvállalási kedve a házasságkötéskor alacsony. 
A mintában szereplők 14%-a vállalkozott 3 gyermekre, 2%-a négy vagy több gyermekre (nem 
teljesül!).  
IDŐS KORÚ népesség Magyarországon:  
A népességen belüli arányuk - a nemzetközi adatokhoz hasonlóan nő. 

1930-ban 10%  
1960-ban 14%  
1990-ben 19% volt. Ha a tendencia fennmarad, akkor 2020-ban a népesség 25%-a 2050-
ben 31%-a lesz 60 év (62 év) feletti. 

Okok: 
 alacsony születésszám- az egymást követő korosztályok létszáma csökken.  
 csökken a halandóság, bár a férfiaknál a születéskor várható életkor 64,5 év - 

Európában az egyik legalacsonyabb. A nők születéskor várható életkora kb. 10 évvel 
magasabb.  

A kirovó-felosztó nyugdíjrendszer Magyarországon is összeomlóban van. (A fiataloknak 
célszerű az önkéntes, illetve magánnyugdíjpénztári rendszert választaniuk.)  

Okok: 
 az idős korú népesség egészére még a régi nyugdíjbiztosítási forma a jellemző és e 

réteg egyedeinek az életkora növekszik, tovább él - öregedik a társadalom,  
 az aktív korosztály befizetései nem elegendőek. Relatíve kisebb a létszámuk, másfél 

millió munkahely szűnt meg 1990-től,  
 az új nyugdíjasok nyugdíja lényegesen magasabb, mint az adott évben a 

nyugdíjellátásból kikerülők nyugdíja volt,  
 a nyugdíjak reálértéke követi az inflációt - bár a magasabb nyugdíjak veszítenek az 

értékükből.  

Az idős korú népesség egyéb jellemzői:  
 az életkor emelkedésével csökken a nyugdíjas háztartások egy főre jutó jövedelme 

(alacsony volt az induló nyugdíj összege). Meg kell jegyezni, hogy a nyugdíjas 
háztartások között nagyobb a jövedelemegyenlőség, mint az aktív keresők között.  

 Az idős korosztály egészségi állapota rossz. A 60 éves férfiak 50%-ának egy vagy több 
tartós betegsége van. A nőknél ez az arány 63%. A férfiaknál azért kedvezőbb az 
arány, mert ők kb. 10 évvel korábban meghalnak, így kikerülnek a betegeskedők 
táborából.  
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Az idős korosztály lényeges problémája az elmagányosodás. 10 évvel ezelőtt a 60 éven felüli 
férfiak 20%-a, az 55 éven felüli nők 50%-a nem volt házas. A 75 év feletti nőknél ez az adat 
83%. Tekintettel arra, hogy a férfiak általában idősebbek a feleségüknél, és a nők 8-10 évvel 
átlagosan tovább élnek, az elmagányosodás elsősorban a nők problémája (Igaz ők jobban 
tudnak gondoskodni magukról.) Felmérések szerint egyedül él a nyugdíjas férfiak 10%-a és a 
nők negyede. Nincs gyermeke, aki segítsen a férfiak 10%-ának és a nők 16%-ának. Szociális 
otthonban a nyugdíjasok l,5%-a lakik. 

10. téma 
Társadalmi mobilitás, mobilitásvizsgálatok 

A mobilitás fogalma, történeti áttekintés:  
Egyes szociológusok szerint a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenség elfogadható, ha az 
egyenlőtlenségek hosszú távon a leghátrányosabb helyzetben lévőknek is hasznára válnak, 
illetve ha mindenki számára hozzáférhetőek a kedvező pozíciók, munkahelyek. Ez a szemlélet 
a status quo megváltozását, de mindenképpen változást tételez fel. A változás, mozgás idegen 
szóval - mobilitás nem a stabilitás ellentéte, ugyanis maga a változó is lehet stabil. A 
mobilitás a szociológiában ismert fogalom, a társadalmi helyzet megváltozását jelenti. Nem 
beszélhetünk mobilitásról a szigorú kasztrendszeren alapuló társadalmakban, de nem volt 
mobilitás a rabszolgatartó társadalom körülményei között sem. A feudális hűbéri 
társadalmakban is viszonylag stabil mindkét alapvető osztály (Magyarországon a feudalizmus 
korszakából is tudunk példát hozni a mobilitásra. A Hunyadiak alatt és a mohácsi vész után 
pl. kicserélődött az arisztokrácia. A XIII. századra kialakult az egységes jobbágyosztály, majd 
a XVI. századtól létrejött a második jobbágyság korszaka.)  
A kapitalizmusban a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavával meghirdetett állampolgári 
egyenlőség eltüntette a mobilitás útjából a jogi korlátokat. A mobilitás csatornái a vagyon, a 
műveltség és az iparosítás voltak.  
A szocializmus időszakában megfosztották a gazdasági, politikai hatalmától, címeitől a volt 
uralkodó osztályt, a tőkések és az arisztokrácia képviselőit, de a mobilitás alapját 1945 után a 
volt szocialista országokban is a gyors ütemű iparosítás, illetve az oktatás jelentette.  

A társadalmi helyzet definiálása:  
A társadalmi mobilitás az egyén vagy a család társadalmi helyzetének a megváltozása. A 
társadalmi helyzet definiálható a foglalkozással, a műveltséggel (iskolai és szakmai 
végzettséggel, tudományos fokozattal) az anyagi helyzettel, a lakóhellyel. A szociológia 
hagyományosan a foglalkozási csoportok közötti mozgást tekinti mobilitásnak.  
Az 1990 előtti évtizedekben Magyarországon a foglalkozásokat a szellemi, a fizikai és a 
mezőgazdasági foglalkozások hármas kategóriájába sorolták be. (A hatalmat ugyanis a 
munkásság - a vele szövetséges parasztsággal és értelmiséggel együtt birtokolta - a hivatalos 
pártpropaganda, de az alkotmányos deklaráció szerint is.) A valóság azonban ennél 
sokszínűbb volt. A Kádár-korszakban végzett mobilitásvizsgálatok is lényegesen túlléptek e 
hármas tagolódásnál.  
Egy 1983-as mobilitástáblában pl. az alábbi hét foglalkozás szerepelt:  

 vezető és értelmiségi,  
 egyszerű szellemi foglalkozású,  
 kisiparos kiskereskedő,  
 szakmunkás,  
 betanított munkás,  
 segédmunkás,  
 mezőgazdasági fizikai munkás.  
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Ismerünk 10-12 foglalkozást tartalmazó táblát is, ugyancsak az 1990 előtti időszakról.  

Mobilitástípusok, nyitott és zárt társadalom:  
Intergenerációs a mobilitás (nemzedékek közötti), ha a gyermek társadalmi helyzete változik 
a szüleihez képest. Intragenerációs a mobilitás (nemzedéken belüli), ha az életpálya során 
váltanak foglalkozást. (Ha egy csinos fiatal érettségizett nő orvoshoz, mérnökhöz – 
diplomáshoz - megy feleségül, akkor házassági mobilitásról beszélhetünk.)  
A mobilitás fogalmai között kell említeni a nyitott és a zárt társadalom megkülönböztetését is 
aszerint, hogy milyenek az adott társadalomban az egyes társadalmi rétegekből származók 
mobilitási esélyei. Pl.: „A” és „B” társadalom összehasonlításánál a viszonyszám mutatja, 
hogy melyikben vált értelmiséggé nagyobb mértékben a munkás- és parasztszülő gyermeke. E 
mutató alapján a volt szocialista országok nyitottabbnak bizonyultak, mint a nyugati tőkés 
országok.  

A mobilitásvzsgálat mobilitástáblázat alapján:  
A mobilitás vizsgálat reprezentatív mintán történik, de lehet dokumentumelemzés is. 
Magyarországon az 1920-as, 30-as, 41-es és 49-es népszámlálásnál a kérdőívben szerepelt a 
szülők foglalkozása is. 1962-ben, 64-ben, 73-ban, 83-ban, stb. a lakosság 0,5%-t kitevő 
mintán végeztek vizsgálatot. A könnyebb értelmezhetőség miatt a mobilitástáblázat 
használatát egy három foglalkozáscsoportot tartalmazó táblán mutatom be. 

 
A vízszintes sorok a kilépési mobilitást mutatják, azt, hogy az apa foglalkozásához képest 
hogyan változott a fiúgyermek foglalkozása. (Pl. a 720 szellemi foglalkozású szülő 
foglalkozását követte 490 gyermek, 200 viszont fizikai munkás, 30 pedig mezőgazdasági 
dolgozó lett.)  
A függőleges oszlopok a belépési mobilitás mutatói, arra adnak választ, hogy az egy-egy 
kategóriába tartozók hogyan oszlanak meg származás szerint. (Pl. az 1700 szellemi 
foglalkozású gyermek közül származását tekintve az apja ugyancsak szellemi dolgozó volt 
(490), illetve fizikai, ipari, munkás volt 770, mezőgazdasági munkás pedig 440 esetben.)  
A mobilitási táblázatból kiszámítható az:  

 összes mobilok aránya,  
 a strukturális mobilitás és  
 a cirkuláris mobilitás.  

Az összes mobilok arányát célszerű az inmobilok arányának kiszámításával kezdeni. Ez 
57,2%, amit a 490+2160+3070=5720 számsorból kapunk. így mobil 42,8%. Az összes 
mobilitás felosztható strukturális és cirkuláris mobilitásra. A strukturális mobilitás az ,,apák” 
és a „fiúk” nemzedéki összetétele közötti eltérés, de itt jelenik meg az eltérő gyerekszám 
okozta mobilitás is. A strukturális mobilitást úgy számoljuk ki, hogy a két szélelosztást 
egymásból kivonjuk és a pozitív (vagy az azzal egyenlő negatív) különbségek összegét, 
illetve ezek %-át vesszük strukturális mobilitásnak.  
A táblázat adatai szerint: 
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A strukturális mobilitás 26,5%.  
A cirkuláris mobilitás az összes mobilitás (42,8%) és a strukturális mobilitás (26,5%) 
különbsége= 16,3%. 
A cirkuláris mobilitás tartalmazza a körforgást (pl. a szellemi apák x számú fia munkás lett, és 
ennek megfelelően x számú munkás apa fia lett szellemi foglalkozású. A cirkuláris mobilitás 
tartalmazza a „lépcsőzetes” mobilitást is, vagyis mindenki egyet előre lép (parasztból  
munkás  munkásból  szellemi dolgozó válik). 

Mobilitásvizsgálat útmodell alapján 
Az útmodelleket az 1960-as évektől alkalmazzák. Segítségükkel az elért társadalmi helyzeten 
és származási mutatón túl egyéb változó is ábrázolható és a köztük lévő kapcsolat is 
kifejezhető. Az ábrán az ok-okozati összefüggéseket nyilak jelzik. A számok a kapcsolatot 
súlyozzák, a hatás erősségét mérik.  
Útmodell; a férfiak mobilitása az l980-as években:  

 
Az ábrából leolvasható, hogy az apa a fiú foglalkozását elsősorban a fiú iskolai végzettségén 
keresztül befolyásolta.  
További megjegyzések:  

 az iskolázottsággal nőnek a mobilitási esélyek,  
 a társadalom nyitottabbá válik,  
 mindehhez azonban az szükséges, hogy a munkaerőpiacon legyen a (felsőfokú) 

szakember iránt kereslet  

A mobilitás magyarországi jellemzői: 1945-1990 között 
 a magyar társadalom nyitott társadalom - a gyermekek kb. 60-70%-a nem követi a 

szülők foglalkozását  
 1945 után a mezőgazdaságból a népesség jelentős része átvándorolt az iparba. (kb. 60-

70% dolgozott a mezőgazdaságban - ma ez az arány 10% alatt van)  
 a diplomások jelentős része fizikai származású. Mára már az elsőgenerációs értelmiség 

gyermekei is a felsőoktatásban tanulnak.  
A fizikai szülők gyermekei elsősorban a pedagógus, az agrárértelmiségi, a műszaki és 
a közgazdasági pályára kerültek. Zártabb az orvos, jogász, stb. foglalkozású csoport.  

 az egyszerű szellemi munkakörök elnőiesedtek  
 a szakmunkások zöme férfi, és a  
 a segédmunkásokkal együtt gyermekeikre örökítik kb. 40-50%-ban a saját 

foglalkozásukat.  
 1990 után a hierarchia csúcsain a korábbi elit egy része megerősítette pozícióit, illetve 

egy új elit is kialakult a vagyonos magánvállalkozókból és a hivatásos politikusokból. 
Ezzel ellentétes folyamat is végbement, a tartósan munkanélküliekre, és azokra 
akiknek a szakmája leértékelődött, a lesüllyedés, az alsó néprétegekbe való kerülés várt  
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15. téma 
A szociológia módszertana. Témaválasztás, mintavétel, adatgyűjtési módszerek 

A szociológia empirikus vizsgálatokra támaszkodó tudomány. A vizsgálat szintén 
tudományos jellegű.  
Tartalmazza:  

 a témaválasztást,  
 a kutatási koncepció kidolgozását és  
 a vizsgálat körének kialakítását.  

A témaválasztás történhet  
 gyakorlati szempontok alapján (a vezetés kíváncsi arra, hogy bizonyos intézkedéseit 

hogyan fogadják a dolgozói) és  
 tudományos jellegű érdeklődés alapján.  

A kutatási koncepció kidolgozása jelenti:  
 a vizsgálandó probléma egyértelmű megfogalmazását, és  
 a hipotézis felállítását- a probléma megoldására vonatkozó elképzelést  

A vizsgálat körének kialakítása annak eldöntése, hogy 
 kikre vonatkozik a vizsgálat? illetve, hogy  
 teljes körű-e vagy részleges? Ha a vizsgálat nem teljes körű, akkor dönteni kell a 

mintavételi eljárásról is.  
A részleges (nem teljes körű) mintavétel mellett két dolog szól: 

 alacsonyabb a költség,  
 gyorsabb az eljárás. 

A mintavétel filozófiai alapjai a következő:  
Az általános az egyesben jelenik meg, és az egyesben az általános tükröződik. Az egyesben 
ugyanakkor eseti tulajdonságok is vannak, melyek gyakran elfedik az általánost, ezért 
megfelelő számú egyedet kell választani és megvizsgálni.  
Ennek módszere a matematikai statisztika: A statisztikai eljárás  

 segítségével nagy valószínűségű adatokhoz jutunk és  
 a véletlen hiba nagysága egzakt módon meghatározható. 

A minta akkor reprezentatív, ha kicsinyítve tükrözi az alapsokaságot. A minta 
reprezentabilitásának foka azt a hibát jelenti, amellyel a minta alapján történő becslés az 
átlagtól eltér. A vizsgálat során felvett legfontosabb adatok a következők: nem, kor, iskolai 
végzettség, szakképzettség, foglalkozás, anyagi helyzet, lakóhely, illetve a vizsgálat témaköre 
alapján kidolgozott kérdésekre adott válaszok.  

A mintavételi eljárás lehet:  
 véletlenen alapuló kiválasztás, illetve  
 nem véletlen kiválasztás.  

A véletlenen alapuló kiválasztás során valamely nyilvántartásból, amely az alapsokaság 
minden egyedét csak egyszer tartalmazza - véletlenszerűen, egyenlő valószínűséggel történik 
a kiválasztás. A nyilvántartásban felsorolt egységek az elsődleges mintavételi egységek.  
Azon sokaság egységei, melyre a megfigyelés irányul a másodlagos mintavételi egységet 
alkotják. Csoportos a mintavétel, ha minden másodlagos egységet megfigyelünk. A rétegezett 
kiválasztásnál a minta belső összetételét mesterségesen megjavítják.  

A mintavétel technikája: 
 Sorsolás (lottó módszer): véletlen számtáblázatból választják ki a megfelelő 

számegyedeket. A leolvasás kezdőhelyét találomra jelölik ki.  
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 Szisztematikus kiválasztás: a nyilvántartásban egymástól egyenlő távolságra álló 
elemek (egyedek) kiválasztását jelenti. Az egyedek egymástól való távolságát az 
alapsokaság és a minta létszáma határozza meg. (pl. 1000 fős alapsokaságból 100 fős 
mintát úgy képezünk, hogy az egymástól 10 egység távolságra lévő egyedeket 
választjuk ki. A kiválasztást az első, második, harmadik ..., kilencedik egyeddel 
egyaránt kezdhetjük.) 

A nem véletlen kiválasztás legismertebb formái:  
 a kvóta rendszer és 
 az önkényes, szándékos kiválasztás.  

A KVÓTA-rendszer átmenet a véletlenen és a nem véletlenen alapuló mintavétel között. E 
módszernél az alapsokaságot nagyobb egységekre osztják, pl. egy lakótelepből kiválasztanak 
két háztömböt, és az ott lakókat kérdezőbiztosok segítségével kikérdezik. A kérdezőbiztos 
kvótát kap, és a kvóta előírásainak megfelelő családokat keresi meg. Hogy kit, kiket ez tőle 
függ. PI. életmódvizsgálatnál olyan családokat kell megkeresnie, akik gyermektelenek, egy, 
két vagy háromgyermekesek. A kvóta előírhatja, hogy a kétgyermekes családok száma a 
mintában 40%, a háromgyermekeseké 15% legyen, stb.  
Az adatgyűjtés történhet dokumentumelemzéssel, megfigyelés útján, illetve interjú alapján.  
A dokumentum elemzésnél más célra készített anyagok másodlagos elemzéséről van szó. 
Végezhetünk másodlagos elemzést statisztikai anyagokkal, illetve dokumentumelemzésnek 
minősül valamely szöveg (beszéd, jelentés, stb.) tartalmi és formai jegyek alapján történő 
vizsgálata. Bizonyos megállapítások, szavak, kommunikációs visszajelzések, pl. taps, illetve 
ennek fokozatai, előfordulási gyakoriságát veszik·figyelembe és vonnak le ezekből 
következtetéséket.  
A megfigyeléssel pontosítani tudjuk a kutatási feladatot, illetve jobban meg tudjuk fogalmazni 
az alaphipotézist. A megfigyelés célja lehet kiegészítő adatok beszerzése, illetve történhet 
illusztrációs szándékkal.  
A megfigyelési módszer sajátosságai:  

 valamilyen körülírt kutatási célt szolgál,  
 szisztematikusan meg van tervezve,  
 regisztrálják,  
 érvényességét és megbízhatóságát ellenőrzik.  

A megfigyelő és a megfigyelés tárgyának viszonya szerint beszélhetünk külső, résztvevő, 
beépült és kísérleti megfigyelésről. A módszer előnye az érintettekkel való közvetlen 
érintkezés, amely termékenyítően hat a kutatásra, ugyanakkor e módszer nagyon 
munkaigényes, befolyásolja a megfigyelt szituációt, a kutató beállítottsága hatással lehet a 
megfigyelt jelenségre és morális jellegű problémák is felmerülhetnek. 
Az interjú  
A leggyakrabban alkalmazott szociológiai módszer. A kikérdezés történhet írásban, 
kérdőívben, illetve szóban. Gyakran együtt alkalmazzák a két formát. Az írásos kikérdezésnél 
nincs szükség kérdezőbiztosra, növelhető az anonimitás, ugyanakkor gond, hogy a kiküldött 
kérdőívek 30-40%-a érkezik vissza. Nincs lehetőség a problémás értelmezés korrigálására, 
átgondoltabb válaszokat kapunk, illetve nem minden esetben egyéni a válaszadás.  
A személyes kikérdezésnek két formája van, a kérdőíven alapuló személyes interjú, illetve a 
mélyinterjú.  
A mélyinterjút általában a kutatás első fázisában alkalmazzák. Profi kérdezőbiztos kell hozzá, 
ugyanis a kérdezőbiztos csak a főbb kérdéseket ismeri, csak interjúvázlattal rendelkezik. Tőle 
függ, hogy az interjú megmarad-e a kutatási téma illetve tárgy keretei között.  
A sok nyitott kérdés miatt nehéz a válaszokat feldolgozni. A mélyinterjúk során szerzett 
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tapasztalatok alapján célszerű megszerkeszteni az írásos kérdőíveket.  
A kérdőív készítés szempontjai: 

 a vizsgálat számára fontos kérdéseket tartalmazza,  
 megfelelő arányban tartalmazzon nyílt és zárt kérdéseket,  
 a kérdés megfogalmazása ne sugallja a választ, illetve ne csak igennel vagy nemmel 

lehessen rá válaszolni,  
 fontos, hogy a kitöltés során a megkérdezett érdeklődése fennmaradjon,  
 őszinte válaszokat kapjunk (kontrollkérdések),  
 a figyelem tetőfokán tegyük fel /helyezzük el a kutatás számára legfontosabb 

kérdéseket,  
 a rutinfeladat - a családi helyzetre, személyi adatokra vonatkozó kérdések - a kérdőív 

végére (elejére) kerüljenek.  
Az adatfeldolgozás ma már géppel történik, előfeltétele a hibátlan kódolás. Az eredmény 
értékelésének nincsenek írott szabályai, de szinte valamennyi kutató a tapasztalatok 
összegzésén túl javaslatot, javaslatokat is tesz. 


