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Az Európai Unió 28 tagállamának és három központi intézményének vezetői 2017. november 17-én göteborgi találkozójukon 
ünnepélyesen aláírták a szociális jogok európai pillérét létrehozó nyilatkozatot. 

A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve 
 

I. fejezet: esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz 
1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás 
Mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy 
megszerezze, szinten tartsa és fejlessze azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt 
vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz.  
2. Nemek közötti egyenlőség 
A nőkkel és a férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódot és a nemek közötti esélyegyenlőséget minden területen biztosítani, 
illetve ösztönözni kell, így a munkaerőpiaci részvétel, a foglalkoztatási feltételek és a szakmai előmenetel tekintetében is. A nők 
és a férfiak egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazásra jogosultak. 
3. Esélyegyenlőség 
Nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön a foglalkoztatás, a szociális védelem és az 
oktatás terén, valamint hogy hozzáférjen a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz. Külön elő kell segíteni, 
hogy az esélyegyenlőség az alulreprezentált csoportok tagjainak esetében is érvényre jusson. 
4. A foglalkoztatás aktív támogatása 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy időben személyre szabott segítséget kapjon munkavállalási vagy önfoglalkoztatási 
kilátásainak javításához. Idetartozik az álláskereséshez, képzéshez és átképzéshez nyújtott támogatás igénybevételének joga is. 
Mindenki jogosult szociális védelemre és képzésre pályamódosításkor. 
A fiataloknak joguk van ahhoz, hogy az állásuk elvesztését, illetve a tanulmányaik befejezését követő négy hónapon belül 
továbbképzésben, illetve tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, szakmai gyakorlatot végezzenek vagy 
képesítésüknek megfelelő állásajánlatot kapjanak. 
A munkanélkülieknek joguk van ahhoz, hogy személyre szabott, folyamatos és következetes támogatásban részesüljenek. A 
tartósan munka nélkül lévő személyeknek legkésőbb a munkanélküliség 18. hónapjában joguk van személyre szabott, részletes 
értékelésre. 

II. fejezet: méltányos munkafeltételek 
5. Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás 
A munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban 
részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében. Támogatni kell a határozatlan 
időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést. 
A jogszabályokkal és a kollektív szerződésekkel összhangban biztosítani kell a munkaadók számára a szükséges rugalmasságot 
ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjanak a gazdasági környezet változásaihoz. 
Támogatni kell azokat az innovatív munkavégzési formákat, amelyek minőségi munkafeltételeket biztosítanak. Ösztönözni kell a 
vállalkozói tevékenységet és az önfoglalkoztatást. Meg kell könnyíteni a foglalkozási mobilitást. 
Meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek 
között a hagyományostól eltérő munkaszerződésekkel való visszaélés tilalma révén. Minden próbaidőnek észszerű időtartamra 
kell szólnia. 
6. Bérek 
A munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni. Megfelelő összegű 
minimálbérről kell gondoskodni annak érdekében, hogy a munkavállalók a keresetükből – az adott országban uralkodó gazdasági 
és szociális viszonyok közepette – ki tudják elégíteni saját szükségleteiket és családjuk szükségleteit, egyúttal pedig biztosítani 
kell a munkaerőpiaci részvétel lehetőségét, és ösztönözni kell az álláskeresést. Meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, 
szegénységben éljenek. 
A béreket az adott ország szabályaival és gyakorlatával összhangban, átlátható és kiszámítható módon kell megállapítani, 
tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját. 
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7. Tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén 

A munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és 
kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik.  

Elbocsátás esetén a munkavállalókat előzetesen tájékoztatni kell az elbocsátás indokairól, és észszerű felmondási időt kell 
biztosítani számukra. A munkavállalóknak joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan 
elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. 

8. Szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel 

A tagállami gyakorlatnak megfelelően konzultálni kell a szociális partnerekkel a gazdasági, foglalkoztatási és szociális 
intézkedések kialakításáról és végrehajtásáról. Autonómiájuk és a kollektív fellépéshez való joguk tiszteletben tartása mellett 
arra kell ösztönözni a szociális partnereket, hogy az őket érintő kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és kollektív 
szerződéseket kössenek. A szociális partnerek közötti megállapodásokat adott esetben az Unió és tagállamai szintjén kell 
végrehajtani. 

A munkavállalóknak vagy képviselőiknek joguk van arra, hogy kellő időben tájékoztassák őket és konzultáljanak velük az őket 
érintő kérdésekben, különösen a vállalkozások átruházásával, szerkezetátalakításával és egyesülésével, valamint a csoportos 
létszámcsökkentésekkel kapcsolatban. 

Támogatni kell a szociális partnereket abban, hogy jobban elő tudják mozdítani a szociális párbeszédet. 

9. A munka és a magánélet közötti egyensúly 

A szülőknek és a gondozási feladatokat ellátó személyeknek joguk van a megfelelő szabadságoláshoz, a rugalmas 
munkavégzéshez és a gondozási szolgáltatások igénybevételéhez. A nőknek és a férfiaknak azonos feltételekkel ki kell tudniuk 
venni külön szabadságot abból a célból, hogy el tudják látni gondozási feladataikat, és ösztönözni kell őket arra, hogy ezzel a 
lehetőséggel kiegyensúlyozott módon éljenek. 

10. Egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet; adatvédelem 

A munkavállalóknak joguk van a magas szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz. 

A munkavállalóknak joguk van olyan munkakörnyezethez, amely megfelel szakmai szükségleteiknek, és amely lehetővé teszi, 
hogy huzamos ideig jelen legyenek a munkaerőpiacon. 

A munkavállalókat megilleti a jog, hogy személyes adataik a munkahelyükön és a munkával kapcsolatos tevékenységük során 
védve legyenek. 

III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás 
11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása 

A kisgyermekeknek joguk van megfizethető, jó minőségű nevelésben és gondozásban részesülni. 

A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy védelmezzék őket a szegénységgel szemben. A hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk 
van ahhoz, hogy meghatározott intézkedésekben részesüljenek az esélyegyenlőség javítása érdekében. 

12. Szociális védelem 

A munkaviszonyuk jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalók – és hasonló feltételek mellett az önálló vállalkozók is 
– megfelelő szociális védelemre jogosultak. 

13. Álláskeresési járadék 

A munkanélkülieknek joguk van ahhoz, hogy – az általuk befizetett járulékokkal arányos mértékben és a nemzeti 
támogathatósági szabályokkal összhangban – az állami foglalkoztatási szolgálatoktól a munkaerőpiacra történő (újbóli) 
beilleszkedéshez megfelelő támogatásban, valamint észszerű időtartamra szóló álláskeresési járadékban részesüljenek. Ezek a 
támogatások nem befolyásolhatják negatívan a kedvezményezettek munkaerőpiacra történő gyors visszatérését. 

14. Minimumjövedelem 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy élete során bármikor, amikor nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, olyan juttatásokban 
részesüljön, amelyek garantálják számára a méltósággal élhető élethez szükséges minimumjövedelmet, és ténylegesen 
hozzáférjen a méltányos életszínvonalat lehetővé tevő árukhoz és szolgáltatásokhoz. Azoknak a kedvezményezetteknek az 
esetében, akik képesek dolgozni, a minimumjövedelem-juttatásokat össze kell kapcsolni a munkaerőpiacra történő (újbóli) 
beilleszkedést ösztönző intézkedésekkel. 

15. Időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak 

A nyugdíjba vonult munkavállalók és önálló vállalkozók jogosultak olyan nyugellátásban részesülni, mely az általuk befizetett 
járulékokkal arányos, és amely megfelelő jövedelmet biztosít a számukra. A nők és a férfiak számára egyenlő esélyeket kell 
biztosítani a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy időskorában méltósággal éljen, és ehhez elegendő anyagiakkal rendelkezzen. 



3 
 

16. Egészségügyi ellátás 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kellő időben nyújtott és megfizethető – megelőzési, illetve gyógyítási célú – egészségügyi 
ellátásban részesüljön.  

17. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása 

A fogyatékossággal élő személyeknek joguk van egyrészt olyan jövedelemtámogatásra, amely méltósággal élhető életet biztosít 
számukra, másrészt olyan szolgáltatásokra, amelyek lehetővé teszik részvételüket a munkaerőpiacon és a társadalomban, 
harmadrészt pedig a szükségleteiknek megfelelően átalakított munkakörnyezetre. 

18. Tartós ápolás-gondozás 

Mindenkinek joga van megfizethető, hosszú távú, minőségi ápolási-gondozási szolgáltatásokat igénybe venni, különös tekintettel 
az otthoni ápolásra és a közösségi alapú szolgáltatásokra. 

19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára 

A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz. 

A kiszolgáltatott helyzetű személyeknek joguk van megfelelő segítségnyújtásban és védelemben részesülni a kényszer-
kilakoltatással szemben. 

A hajléktalanok számára megfelelő elszállásolást és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása 
érdekében. 

20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Mindenkinek joga van jó minőségű alapszolgáltatásokat igénybe venni, ideértve a vízellátást, a szennyvízelvezetést, az 
energiaellátást, valamint a közlekedési, a pénzügyi és a digitális távközlési szolgáltatásokat. Gondoskodni kell a rászorulók 
támogatásáról, hogy igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. 

Ld. itt: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu  

 
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke  
Stefan Löfven, Svédország miniszterelnöke 

Irány a szociális Európa! 
Európának számos kihívással kellett szembenéznie az elmúlt évtizedben. A pénzügyi válság súlyos csapást mért a tagállamok 
gazdaságára és társadalmi szerkezetére. A munkanélküliség, a szegénység és az egyenlőtlenség elfogadhatatlanul magas szintre 
emelkedett egész Európában, és tanúi lehettünk annak, ahogy az emberek fokozódó aggályai és a politikai megoldásokba vetett 
bizalom csökkenése utat nyitott az idegengyűlöletnek és a populizmusnak. Eközben a digitalizáció és a globalizáció, valamint az 
újfajta életstílusok megjelenése és a népesség idősödése alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan élünk és dolgozunk. 
A határozott lépéseknek köszönhetően Európa lassan, de biztosan túljut a válságon, de ahhoz, hogy újból megerősítsük a 
polgárok jövő iránti bizalmát és reményeit, az uniós tagállamok és intézmények határozott és elkötelezett fellépésére van 
szükség. Kézzelfogható eredményeket kell felmutatnunk, és javítanunk kell az emberek mindennapi életét. Az Uniónak 
szívügyének kell tekintenie egy méltányosabb és szociálisabb Európa megteremtését. 
Ez mindenekelőtt helyi, regionális és nemzeti felelősség – de a munkába minden szinten be kell vonni az európai társadalmi 
partnereket is. Ezen erőfeszítések támogatásában az EU fontos szerepet játszik, amint azt a jelenlegi Európai Bizottság azon 
eltökélt törekvése is jól mutatja, hogy minden tevékenységében központi kérdésként kezelje a szociális prioritásokat és a 
társadalmi méltányosságot. 
Európa egyértelműen lendületben van. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács megegyezett a szociális jogok 
európai pilléréről. Ez a pillér 20 alapelvet fogalmaz meg az európai polgárok élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében. 
A mindannyiunk számára fontos értékek és jogok iránti közös elkötelezettséget jelképezi, az egyenlőségtől a szociális védelemig, 
a méltányos munkafeltételektől az egész életen át tartó tanulásig. A szociális jogok európai pillérének a göteborgi 
csúcstalálkozón történt kihirdetésével jelentős lépést teszünk a szociálisabb Európa felé vezető úton. 
Egy olyan Európáért dolgozunk, amely elsődleges fontosságot tulajdonít az emberek aggodalmainak és érdekeinek. Az Európai 
Unió jövőjét olyan alapvető értékekre és prioritásokra építjük, mint az inkluzív növekedés, a tisztességes munkafeltételek és az 
erős társadalmi párbeszéd. Ezt várják el tőlünk az európai polgárok. 
Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1145675-irany-a-szocialis-europa  
Jean-Claude Juncker, konzervatív luxemburgi politikus (Keresztényszociális Néppárt),  
1995 és 2013 között Luxemburg miniszterelnöke, 2014-től az Európai Bizottság elnöke 
Stefan Löfven, Svédország szociáldemokrata miniszterelnöke 
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Luca Visentini 

Azért van szükségünk egy erős "Szociális Pillérre", 
hogy támogassuk a dolgozó embereket 

A "Szociális Jogok Európai Pillére": ez lehetne akár az EU-zsargon jó példája, amely látványosan tálal egy csekély tartalmat. De 
lehet egy esély is arra, hogy az Európai Unió jelentős fordulatot tegyen, és bizonyítsa, hogy fő prioritása a társadalmi fejlődés 
előmozdítása és egy jobb élet biztosítása az európai munkavállalók és lakosok számára.  

„A puding próbája” nagyrészt a pillér megvalósításának módja, ezen belül nemzeti keretekben is.  

November 17-én, Svédországban, Göteborgban az EU vezetői kihirdetik a sokat vitatott „Szociális Pillért”. Ez lesz a betetőzése  
Jean-Claude Juncker EU bizottsági elnök 2014-es programjának, amiben azt vállalta, hogy létrehozza az „AAA" minősítésű 
szociális Európát. Annak idején az Európai Parlament képviselőihez szólva Juncker elismerte, hogy a Bizottságnak ez "utolsó 
esélye" arra, hogy visszaállítsa az emberek bizalmát az EU-ban. Az EU kifut az időből - üzente az Európai Szakszervezetek 
Konföderációja (EUTC) is a göteborgi csúcstalálkozónak, ideje valami eredményt felmutatni a dolgozó emberek számára.  

Álláspontunk szerint az Európai Pillér egy kiindulási pont, – olyan alapot, amelyen biztonságos munkahelyek és tisztességes 
bérek segítségével, társadalmi befektetésekkel, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése révén 
nagyobb szociális igazságosságot lehet teremteni, s amelyek, így együtt, lehetővé teszik a munkavállalók és családjaik számára a 
tisztességes, a szegénység és a nélkülözés fenyegetésétől mentes életet. A Szociális Pillér nem egyszerű határvonal, amely 
körbehatárolja az EU-ban uralkodó neoliberális gyakorlatot. Az ETUC úgy véli, hogy a szociális pillérnek a tényleges előnyei csak 
úgy mutatkoznak meg, ha úgy valósítják meg azokat, ahogyan azt kell.  

Ezért a szakszervezetek egy cselekvési tervet kezdeményeznek egy gyorsan megvalósítandó jogalkotási programra. Ezt az egész 
EU-ra kiterjedő monitoring és értékelő rendszerrel kell kiegészíteni annak érdekében, hogy a végeredmény biztosítsa a kohézió 
erősödését a tagállamok között, áthidalja a keleti és a nyugati országok közötti káros bérkülönbségeket, amelyek társadalmi 
feszültségeket generálnak. Mivel számos intézkedést nemzeti szinten kell megvalósítani, fennáll annak a reális veszélye, hogy 
egyes tagállamokban a hatalmon lévő jobboldali kormányok és koalíciók nem fogják végrehajtani azt, amiben megállapodás 
született.  Létfontosságú, hogy ezt megakadályozzuk. 

A Szociális Pillér alátámasztása  

Annak biztosítására, hogy a szociális pillér elérje céljait, tíz "építőelemet" határoztunk meg, s a szakszervezetek az egész EU-ban 
már a csúcstalálkozó előtt kampányt folytattak ennek érdekében. Arra koncentráltak, hogy elérjék a nemzeti kormányok gyors 
megállapodását egy Akcitótervről, valamint az elveknek a gyakorlatba történő átvezetéséről, - függetlenül a munkaadók 
lehetséges ellenállásától. Annak érdekében, hogy ez hatékony legyen, a Szociális Pillér intézkedéseit EU forrásokkal kell 
megtámogatni. A szociális kiadások növelését kezdeményezzük, azaz azt, hogy 30% legyen az Európai Szociális Alap (ESzA) 
részesedése a kohéziós költségvetésből. Túl hosszú ideig csekély volt az összefüggés az ESzA és az EU ráfordításai között.    

Az Európai Szakszervezetek Szövetséges elismeri, hogy a szociális pillér intézkedéseivel a Bizottság több elismerésre méltó jogi 
lépést kezdeményezett a megtévesztés és a kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében, például a munkavégzés és az életvitel 
egyensúlyának javítására és a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatára. Most ezen intézkedések 
megerősítésére, valamint a szociális jogok érvényre juttatásához nélkülözhetetlen kiegészítő európai jogalkotásra szólítunk fel,  
beleértve a távmunkában, önfoglalkoztatás formájában és a nem standard módon foglalkoztatottak védelmét biztosító új 
irányelveket is, továbbá szigorúbb törvényeket az egyenlő fizetés és az anyasággal járó jogok biztosítására, valamint a 
visszaélések ellen fellépők védelmére. 

A Szociális Pillér megvalósításához minden tagállam aktív támogatására szükség van, a szociális partnerek – a szakszervezetek és 
a munkaadók –, ahogyan minden Európai Uniós testület közreműködésére is, beleértve az Európai Központi Bankot és az 
Európai Bíróságot is. A gazdaságpolitikai intézkedések kidolgozását egy, – a gazdasági és szociális intézkedések kialakításához 
szükséges – felkészítő periódusnak kell megelőznie ország-specifikus szociálpolitikai ajánlásokkal és a tagállamok eredményeit 
mérő pontrendszer kialakításával együtt.   

Senki sem marad magára 

Az Európai Szakszervezetek Konföderációja megerősítette arra vonatkozó felhívását, hogy egy Szociális Fejlődési Jegyzőköny 
kidolgozására, amelye csatolni kell az EU Alapszerződésekhez annak érdekében, hogy ellensúlyozzák az Európai Bíróságnak azon 
korábbi gyakorlatának hatását, amellyel előnyben részesítette a gazdasági szabadságot az emberi és szociális jogokkal szemben. 
Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy az Európai Unió azért van, hogy fejlessze a szociális igazságosságot és a jólétet. Több és 
jobb társadalmi párbeszédet igénylünk, újjáépítjük és megerősítjük a szakszervezeteket és a kollektív megállapodások feltételeit, 
– ez a legjobb megoldás a jobb munkafeltételek és a munkavállalói jogok biztosítására. Az Európai Unió aktívan elő kell segítse a 
szociális párbeszédet minden tagállamban, és támogatnia kell olyan képességek létrehozását, amelyek elősegítik, hogy a 
munkaadók és a szakszervezetek letárgyalják és megvalósítsák a megállapodásokat.  
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Végül javasoljuk egy Ésszerű Átvezetési Alap létrehozását azon dolgozók támogatására, akiket érint a zöld technológiákhoz és a 
digitalizációhoz való alkalmazkodás.  Senkit sem szabad magára hagyni.      

Cselekvési felhívásunk sürgős, hiszen 2019-ben a Bizottság megbízatása megszűnik, és az Európai Parlament új választásokat fog 
tartani. Az új törvényekhez, amelyeket 2018 tavaszán kell bevezetni, komplett jogalkotási eljárások szükségesek. A Szociális 
Jogok Európai Pillérének kihirdetése csak egy folyamat kezdete. Fogy az idő az Európai Unió számára, hogy bizonyítson a dolgozó 
emberek számára.   

A szerző az Európai Szakszervezeti Konföderáció főtitkára.      (fordítás: balegyenes•most) 

Angol eredetiben ld. itt: https://www.socialeurope.eu/need-strong-social-pillar-support-working-people     

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke,  

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, és  

Juri Ratas, az Európai Unió (EU) soros elnöki tisztségét betöltő Észtország 
miniszterelnöke  

az EU szociális jogokkal foglalkozó csúcstalálkozója zárónyilatkozatának 
aláírásán   

 

 

Az Európai Unió országainak Szociális Igazságosságra vonatkozó Indexe – 2017 
Az EU Social Justice – Index Report 2017 összefoglaló a szociális igazságosság vonatkozásában hat területen veti össze 28 ország 
adatait, illetve a területre vonatkozó indikátorokat. Magyarország a listán a 22. helyet foglalja el. 

Az adott országban érvényesülő „igazságossági index” hat 
részterület értékelésének integráló összegzéséből adódik:  

I. A szegénység megelőzése 
II. Igazságos oktatás  
III. Hozzáférés a munkaerőpiachoz  
IV. Szociális kohézió és diszkrimináció-mentesség  
V. Egészségügy  
VI. Generációk közötti igazságosság 

Ld. itt: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/social-justice-in-the-
eu-index-report-2017-1/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Magyarország 
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Isten kegyelméből? 
Orbán Viktor miniszterelnök a Reformáció 500. évfordulóján elmondott beszédében a következőket 
tudta mondani: „Az isteni ige arra tanít minket, hogy ne a véletlent vagy a sors szeszélyét lássuk 
abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük 
benne Isten kegyelmének megnyilvánulását”.  A megfogalmazás emlékeztet arra, hogy a 
történelemből ismert cárok, császárok és királyok is úgy vélték, - és mindenek előtt úgy hirdették –, 
hogy uralkodásuk az „Isten kegyelmének” (Dei gratiā) a megnyilvánulása.   

 Az „isten kegyelméből” való uralkodás régi felfogása és mai 
felemlítése között hatalmas a különbség. Más ugyanis az, hogy egy 
uralkodó, aki rangját erőszak, örökösödés, vagy házasság útján 
szerezte, és ekképpen hatalmát „Isten kegyelmének” tulajdonítja; s 
megint más az, ha a hatalmat demokratikus választások útján nyerte 
el. A keresztény hagyomány hangsúlyozza a világi hatalom lelki 
alárendeltségét a spirituálisnak, noha a felvilágosodás óta a fejlett 
világban uralkodóvá vált a szekuláris, a vallásoktól független és 
semleges (világi) állam követelménye. 

Ha manapság egy politikus kormánya hatalmát isteni eredetűnek 
deklarálja, akkor ez a demokráciára jellemző szabad választás 
értelmetlenségét üzeni. A hipokrita politikai szélhámosoknak pedig 
különösen vigyázniuk kell, hiszen Európa fejlettebb régióiban 
köztudott, hogy az önmagukat keresztényként feltüntető politikusok 
az esetek túlnyomó többségében csupán felhasználják a vallást önös 
céljaik elérése érdekében. Sajnálatos, hogy Közép-Európában ez még 
nem magától értetődő.  
                                                              források: mandiner.hu, nepszava.hu 

A mai magyar állam meggyőződése, hogy az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi fenntartású intézmények - mondta 
Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető miniszter meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó 
keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle. Lázár szerint, ami ezen túl van, az vitatható, 
megkérdőjelezhető, és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját.  

  

Európai vizsgálat: lesújtó a magyar oktatás eredménye 
Az Európai Bizottság jelentést készített a magyar oktatásról. Az felmérés szerint az olvasásban alulteljesítő 15 évesek részaránya 
három év alatt csaknem 8%-kal százalékkal, 27,5%-ra nőtt. A természettudományokban a tinédzserek 26%-a alulteljesít, itt 8% a 
romlás Míg az unióban csökken (tavaly 10,7% volt), addig Magyarországon 2010 óta emelkedik az iskolaelhagyók aránya, 2013 és 
2016 között Magyarországon 11,9-ről 12,4 százalékra nőtt.  

A magyar oktatási rendszerbe kódolva van a romlás. A kormány megszüntette az iskolai önállóságot, az iskolát, mint szakmai 
műhelyt. A pedagógus tantervi utasítást hajt végre, és nem szabhatja a felkészítést a tanulói képességeihez, lehetőségeihez. Túl 
sok a tananyag, lehetetlen leadni, ami a tantervben van. A korszerű, európai oktatási metódus ezzel szemben az, hogy az első 
hat évfolyamon a gyerekek (olvasás, írás, tanulás) alapkészségeit fejlesztik. Ha megtanult tanulni, már tud haladni is. 

Az állam olyan akadályokat gördít a gyerekek továbbhaladása elé, amelyeket a szegényebb 
családok nem tudnak teljesíteni. 16 évre vitték le a tankötelezettséget, s sokszor vagy a szülő 
mondja a gyereknek, hogy ne tanuljon tovább, mert nem tudja eltartani, vagy a gyerek maga 
nem kíván tovább iskolába járni. Eltörölték mindazt, ami jó volt a gyereknek, például a buktatás 
tilalmát, ami segítetné abban, hogy utolérje a többieket, behozza az otthonról hozott 
hátrányokat. Megszüntették a szöveges értékelést, aminek az volt az előnye, hogy maga a 
pedagógus is végiggondolhatta, mennyit haladt a gyerek, mit kellene még fejlesztenie, és ezt a 
tudást a szülővel is megoszthatta. A pedagógus nem tud a tantervtől eltérni azt jelent, nem tud 
a gyerek képességeihez igazodó feladatot adni, hogy fejlődhessen. Ezek a problémák 
összeadódnak, és a magyar oktatás gyenge eredményeit produkálják. 

Tantervcentrikus, és nem gyerekcentrikus oktatás folyik Magyarországon. 

Ld. itt: http://www.pedagogusok.hu/blog/europai-vizsgalat-lesujto-magyar-oktatas-eredmenye  

Politikai kereszténységről akkor beszélünk, amikor 
a hatalom paternalista, atyáskodó módon igyekszik 
rátelepedni az egyházakra. Amikor eszközként 
akarja felhasználni az egyházakat a saját céljai 
érdekében. … 

Amikor hiányzik egy átlátható, és parlamenti 
ciklusokon átívelő egyház-finanszírozási rendszer, 
akkor még nagyobb a kísértés arra, hogy az egyház 
anyagi érdekeltségből is lepaktáljon a hatalommal, 
s a politikai erő pedig tenyeréből etesse az 
egyházakat. Cserébe azt várja el a keresztyénektől, 
hogy a társadalmi vagy akár a politikai események 
kísérő liturgiáját szolgáltassa.  

Fabiny Tamás, evangélikus püspök 
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balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté 

Egyenlően támogatja-e a Magyar Állam az állami és az egyházi iskolákat? 
Nem, jelenleg a Magyar Állam sokkal több forrást juttat az egyházi iskolák részére. 

A Költségvetési Felelősségi Intézet kiszámolta, hogy a 2016-2017 tanévben az állami iskolákba járó gyerekek egy főre jutó 
támogatási összege (61,3 ezer forint) 2,6-szor kevesebb, mint az egyházi iskolákba járóké (160 ezer forint). Ráadásul a most folyó 
tanévben az előbbi 5%-kal, 58,3 ezer forintra csökken, az utóbbi pedig 200 ezerre nő.  A különbség tehát jelenleg 3,4-szeres!   

Az Orbán-rezsim tehát súlyosan diszkriminálja a diákok mintegy 80%-át, akik változatlanul állami intézményeikbe járnak, 
ráadásul körzeti iskolák egyházi kézbe adásával sérül a világnézetileg el nem kötelezett oktatáshoz való jog. 

balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté•balegyenes•kiskáté 

  
Marosán György 

Bizonyítványosztás: Magyarország éves teljesítménye gyenge-közepes 
A 2018-as választások előtt társadalmunkat a fejlődést meghatározó ágazatok leromlása, a minőségileg fontos területek eróziója 
jellemzi. Az internetre nemrég felkerült jegyek alapján kiosztható Magyarország 2017-es kiegyensúlyozott éves bizonyítványa.  

Hosszú távú, intézményi hatások 

 Értékelő szervezet Értékelés: viszony a V4 átlagához / trend   
A tulajdon biztonsága World Economic Forum  gyenge, romló  
A törvények hatalma Világbank a V4 átlagánál rosszabb, romló 
Az egyéni jogok mértéke Freedom House a V4 átlagánál rosszabb, romló 
Demokrácia The Economist Intelligence Unit a V4 átlagánál rosszabb, romló 

Az intézményi működés hatékonysága 

 Értékelő szervezet Értékelés: trend / viszony a V4 átlagához 
Az intézményi szabályozás 
minősége 

Világbank a V4 átlagánál rosszabb, romló 

Versenyképesség World Economic Forum a V4 átlagánál rosszabb, romló 
Korrupció szintje Transparency International Európában elfogadhatatlanul magas, romló 
Kormányzati hatékonyság Világbank a V4 átlagánál rosszabb, közepes 

A pillanatnyi állapot-jellemzők 

 Értékelő szervezet Értékelés: trend / viszony a V4 átlagához 
Növekedési ütem KSH a V4 átlagát elérő, javuló 
Lakossági fogyasztás KSH javuló, nem fenntartható 
Eladósodottság MNB stagnáló, hosszú távon nem fenntartható 
Szegénység Tárki a V4 átlagához képest közepes, európai 

összehasonlításban rossz, távlatilag nincs tartós jabulás 
 

Végső célok szerinti minősítés (a polgárok életérzését formáló tényezők)  

 Értékelő szervezet Értékelés: trend / viszony a V4 átlagához 
Egyenlőtlenség Világbank a V! átlagába eső, de romló 
Társadalmi mobilitás Tárki csökken, a kiszorulás veszélye nő 
Egészségben leélhető évek KSH elmarad a V4 átlagától, lassan nő 
Társadalmi dezorganizáció, 
bűnözés, öngyilkosság 

KSH a helyzet rossz, enyhén javuló 

 

A fentiek alapján Magyarország: gyenge-közepes, a „Visegrádi néygek (V4)” átlagától elmaradó, és a legtöbb területen romló. 
Magyarországot jelenleg a fejlődést meghatározó ágazatok leromlása és a minőségileg fontos területek eróziója jellemzi. 
Éltanulókból fokozatosan a közepesek csoportjába, majd onnan a sereghajtók közé kerültünk. A választás felé közeledve az 
objektivitást kínáló kiegyensúlyozottság csak vágyálom marad. 

Ld. itt: http://hvg.hu/gazdasag/20171113_Marosan_Magyarorszag_demokracia_piacgazdasag_versenykepesseg_teljestmny  
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Urbán Ágnes 

Ez nem csak a sajtószabadság vége, hanem a tisztességes versenyé is 
A kormányzati propagandát terjesztő, azaz a közhatalom ellenőrzése helyett a közhatalom szolgálatát végző médiumokról szóló 
vitákban a kérdést nagyrészt tartalom oldaláról: a vélemény-, a szólás- és a sajtószabadság szempontjából vizsgálják. Ám az 
állami eszközökkel létrehozott piactorzítás versenyhátrányba hozza a többi, nem a propaganda szolgálatában álló 
sajtóorgánumot, ezért érdemes a kérdést piaci, gazdasági oldalról is megvizsgálni. Mi van ugyanis akkor, ha a piaci erők nem 
alakítják ki a média sokszínűségéhez szükséges piaci kínálatot?  

Normális demokráciákban az állam ilyenkor beavatkozik és létrehoz, majd folyamatosan fenntart olyan médiumokat, amelyeket 
a köz érdekét képviselve fontosnak tart; közel egy évszázada azért léteznek közszolgálati műsorszolgáltatók szerte a világon. 
(Más kérdés, hogy ez ma Magyarországon milyen problémahalmazt jelent.) Az is elfogadható, ha az állam valamilyen 
mechanizmussal, – de átlátható módon! – beavatkozik a piaci viszonyokba, pl. a több országban működő sajtótámogatás 
rendszerének bevezetésével.  

Nálunk azonban az állami szerepvállalás elsősorban közvetett formában valósult meg, ráadásul olyan erősen és gátlástalanul, 
ami már a piaci működés alapfeltételeit is megkérdőjelezi. Kifejezetten a torz piaci viszonyok kialakulásához vezettek az alábbiak: 

 A 2010-ben elfogadott médiatörvény szabad utat enged a médiabirodalmak kialakulásának, miközben ízlése szerint 
megakadályozhatja egyes cégek összeolvadását. Megakadályozta például az Axel Springer és a Ringier fúzióját, de minden olyan 
felvásárláshoz szó nélkül asszisztált, amely a kormányközeli médiabirodalom kiépítését célozta. Így válhatott Mészáros Lőrinc és 
Andy Vajna két év alatt az ország két legnagyobb médiatulajdonosává.  

 A Médiatanács leginkább a rádiós piacra tud hatást gyakorolni a frekvenciapályázatokon keresztül. Ezt az erőt a Médiatanács 
2015-ig lényegében Simicska Lajos szolgálatában használta, ma már ugyanez a Médiatanács a Rádió1 hálózat felépítésével Andy 
Vajna érdekeit képviseli, - igaz, törvénysértő a döntéseit utólag a bíróságon nem tudja megvédeni. Ld. lentebb a keretes részt. 

 A közszolgálati média működése és gazdálkodása Magyarországon teljesen 
átláthatatlan, amit különösen súlyossá tesz, hogy az MTVA most már évi 80 
milliárd forint körüli összegből gazdálkodik. (2016-ban a Magyar RTL Televízó 
Zrt 28,2 milliárd, a TV2 Média Csoport Kft 23,7 milliárd forint árbevételt ért el). 
A rendszer kifejezetten úgy lett kitalálva, hogy a közmédia gazdálkodása 
rejtve maradjon, és ne legyen felette se politikai, se társadalmi kontroll. 

 Már egyszerű médiafogyasztóként is jól látható, a kormánypropaganda 
médiái tele vannak állami hirdetésekkel. Az állami intézmények hirdetési 
költései tendenciózusan a kormánypárti felületekhez áramlanak, ezzel a piaci 
kereslettől független finanszírozási forrást biztosítva számukra. [A 
balegyenes•most előző számában ismertettük, hogy a FIGYELŐ c. lapban 12 
hirdetés van, de ebből egyetlen egy sem piaci alapon került a lapba.]  

 Jogszabályi előírások miatt politikai hirdetések csak 50 nappal a választások 
vagy népszavazás előtt jelenhetnének meg, ám ennek ellenére már szinte már 
állandósult ezek jelenléte. Ehhez nagyon kellet az (egypárti) Médiatanács aktív 
szerepvállalása, amely pl. a Mérték Médiaelemző Műhely beadványára még 
2016 februárjában azt mondta ki, hogy „A magyar reformok működnek!” 
kampány nem politikai, hanem társadalmi célú reklám (sic!). Ezzel döntésével 
zöld utat adott a folyamatos kormányhirdetéseknek. Súlyosan sérti a politikai versenyt, hogy a kormány milliárdokat költhet el 
„társadalmi célú reklámok” égisze alatt kormánypropagandára, és ezzel nem csak a politikai pártok tisztességes versenyét 
számolja fel, hanem a sajtópiacon a tisztességes gazdasági versenyt is.  

2017 végére összességében eljutottunk odáig, hogy az állampolgárok jelentős része a kormánypropagandát képviselő 
forrásokból tájékozódik és helyi/megyei szinten nincs is lehetősége arra, hogy alternatív hírforrásokhoz jusson. A teljes megyei 
lappiac és a helyi rádiós piac nagy része Fidesz-közeli befektetők tulajdonában van, jellemző a központi tartalom-előállítás és az 
országos piacon is egyre jelentősebb a Fideszhez köthető tulajdonosok jelenléte. A TV2 csoport, az Origo hírportál, két politikai 
napilap (Magyar Idők, Magyar Hírlap), két bulvárlap (Ripost, Bors), az egyetlen ingyenes budapesti napilap (Lokál) és a 
propagandát közvetítő hírportálok összességében komoly elérést produkálnak, ugyanakkor a közpénzből megvalósított 
finanszírozásnak köszönhetően nincsenek kitéve a piaci verseny nyomásának. 

Hatósági döntésekkel és közpénzekből történő finanszírozással épül fel egy olyan médiatér, amelyre egyébként ebben a 
formában sem piaci kereslet nincs, sem pedig bárminemű közérdekre alapozható legitimációja sincs.  

Ha valaki elhiszi, hogy a jelenlegi médiapolitika a szólásszabadság alkotmányos védelméről szól, az saját magát csapja be. 

Ld. itt: http://index.hu/velemeny/2017/11/07/propaganda_mediapiac_verseny_nmhh/  

A Fehérvár Rádió bíróság előtt támadta meg 
a Médiatanács döntését, amellyel a Velence 
Meleg-hegy 90,4MHz rádiófrek-venciát Andy 
Vajna rádiójának ítélte. A kereset több mint 
20 jogsértést és eljárási hibát kifogásolt, s a 
bíróság 2010. október végén hozott jogerős 
döntése szerint a Médiahatóság a felperes 
kifogásaival szemben a döntés  jogsze-
rűségét nem tudta bizonyítani.   forrás: 24.hu 
A Klubrádió harca a műsorkészítés és 
sugárzás lehetőségéért 2010 óta a sajtó-
szabadságért folytatott küzdelem szimbolikus 
eseményévé vált. A történet leglényegesebb 
elemeit ld. itt: 
http://nepszava.hu/cikk/1003410-hadd-
szoljon---a-klubradio-harom-eve    



9 
 

 
Zsebesi Zsolt 

De ki írja meg a választ? 
A magyar kormány meg van sértődve, amiért az Európai Bizottságnak nem tetszik a 
nemzeti konzultáció. Egészen pontosan annak kérdései. Még pontosabban az abba rejtett 
unió ellenes uszítás. Az erőszakos brüsszeli apparatcsikok ugyanis azzal a kérdéssel 
fordultak a magyar kormányhoz, hogy miért az ominózus „Soros-terv” témájában írt ki 
nemzeti konzultációt és mire alapulnak az abban lévő kérdések.  

Elvárható lenne, hogy legyenek kész válaszok ezekre kérdésekre, hiszen nyilvánvalóan csak megfelelő előkészítés után kezdték 
meg a „nemzeti konzultációt”, a plakátok befedték az egész országot, és a kérdőíveket is már régen kipostázták. Ha még 
sincsenek válaszok, – ami enyhén szólva elég kellemetlen körülmény lenne, – akkor egészen biztosan van rá elég ember a 
kormánybürokráciában, akik 30 nap alatt képesek válaszolni és még marad idő lefordítani is. De Lázár János, a 
miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez túl rövid idő megválaszolni ezt a bonyolult kérdést, ráadásul más országokhoz 
intézett kérdések esetében Brüsszel több hónapod biztosít a válaszra. 

A válsz elkészítésére Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszternek 120 (betűvel: egyszázhúsz!) főosztály, titkárság, 
kabinet áll rendelkezésére.  [Szemlénk lehetőségeit meghaladja a tételes fölsorolás, a lent látható linken viszont ez is 
megtekinthető.]  

Hogy milyen emberi erőforrásokkal rendelkezik a miniszterelnökség – ahhoz is, hogy az „irreálisan rövid határidejű” brüsszeli 
kérdésekre válaszoljon – álljanak itt a 2010-es, 2017-es és a tervezett 2018-as miniszterelnökségi létszámadatok. 

A 2010-óta eltelt nyolc év alatt hatalmas mértékben felduzzadt az egész közszféra, vagyis az állami bürokrácia. Míg 2010-ben 
a minisztériumoknál és a háttérintézményeknél 238 ezer ember dolgozott, az idén ez a szám már 535 ezer. Sőt, 2018-ban is 
tovább hízik, eléri majd az 542 ezret – derül ki a kormány 2018-as költségvetésének erre vonatkozó adataiból. 

Mindez annak a példátlan hatalomkoncentrációnak a következménye, amely az országban dúló beteges központosításban ölt 
testet.  

Ld. itt: https://www.google.hu/search?q=amerikai+n%C3%A9pszava+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-
xOqU98nXAhWIChoKHQS1Bi8Q_AUICigB&biw=1745&bih=818#imgrc=x1-OXqnnt2NWhM:  

Ez itt lentebb a Miniszterelnökséget vezető Miniszter 1/2014 (VII. 23.) számú, immár hároméves utasításának 1. sz. mellékleté-
ből származó szervezeti ábra. Tartalmát nem vetettük össze tételesen a szemlézett cikk eredetijében felsorolt 120 szervezeti 
egységgel, de az állami bürokrácia méreteiről mindkettő egybehangzóan döbbenetes képet fest. – balegyenes•most  
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Váncsa István 

Nyilvántartanak 
A Washington Postnak a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulója alkalmából megjelent cikke 
szerint a bolsevizmust nem kell gyászolni, hiszen 
elevenebb, mint valaha. Trump, Orbán*, Nigel Farage, 
Le Pen és Kaczyński a közhittel ellentétben nem a 
szélsőjobbot erősítik, hanem ordas neobolsevikok 
mind az öten. Minden magyar olvasó szívét erősen 
megdobogtatja az a körülmény, hogy a cikkben a 
nevek a fönti sorrendben álltak. Első Trump, a 
második Orbán, majd tőle lemaradva a többiek. Vagyis 
az európai neobolsevizmus Mária országának 
véráztatta földjén hajtotta ki legszebb virágait, a 
kontinens forradalmárainak élén a magyarok fölkent 
vezetője halad, mint Delacroix festményén a 
Szabadság, amikor a népet a barikádokra vezeti. 

Böhm úr azonban, - aki minden ellenkező híresztelés 
ellenére magyar -, egyelőre még nem a barikádokra 
indult, hanem önrendelkezni, méghozzá egészségügyi 
adatainak hozzáférhetőségéről. Egy másik helyen 
ugyanis azt olvasta, hogy a rohamrendőrség már 
kiszállította az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (eeszt) beindulásához szükséges kártyaolvasókat a háziorvosoknak; 
ráadásul némelyiknek nem is egyet vittek, hanem ötöt. A neobolsevik mintaállam nem tökörészik, hanem teljesít, azaz, ha valami 
lassabban megy a vártnál, akkor a fegyveres erőket és testületeket mozgósítja. A rohamrendőr végrehajtja a parancsot, ha esik, 
ha fú. A háziorvos tehát nem annyi készüléket vesz át, amennyit ő szükséges-nek lát, hanem amennyit visznek neki, és ha emiatt 
duzzog, megetetik vele az összeset. 

Böhm úr egészségügyi adatai a továbbiakban elérhetők lesznek az ország bármely kórházában vagy szakrendelőjében, az a 
helyes tehát, ha mielőbb felkeresi az eeszt erre szolgáló oldalait, és néhány kattintással önrendelkezik, azaz beállítja, ki mit 
láthat, ehhez ugyanis őnéki joga van. Igaz, hogy az adatvédelmi tárgyú oldalt csakis a saját adatvédelmünk lekapcsolása után 
tudjuk megközelíteni, de úgy helyénvaló, hogy gazdái elé az alattvaló sisak és pajzs nélkül járuljon. 

Böhm úr már ezek után nekilátott, hogy az önrendelkezéssel kapcsolatos feladatait abszolválja. Hogy ez miből áll, azt egyszerűen 
összefoglalhatjuk. A betegnek módja van az adatok megismerésének lehetőségéből különféle orvosokat kizárni. A róla szóló 
adatállomány létrejöttét viszont nem befolyásolhatja, ahogy ez a rendszer adatkezelési tájékoztatójából egyértelműen ki is 
derül: „Az adatkezelés kevés kivételtől eltekintve kötelező, azaz ahhoz az Érintett kifejezett hozzájárulása nem szükséges.” 
Persze hogy nem szükséges, hiszen aki még mindig Magyarországon él, nem pedig Új-Zélandon vagy Jakutföldön, az szerintük 
implicite hozzájárul az adatgyűjtéshez; meg egyébként minden máshoz is, ami a kormánynak eszébe jut.  

Rövid, de tanulságos önrendelkezése során Böhm úr végül különféle szenzitívnek minősülő egészségügyi adatok elérhetőségéről 
határozhatott. Addiktológia, HIV/AIDS, nemi betegségek, nemi identitással kapcsolatos deviációk, pszichiátria, urológia stb., de 
például a proktológiai vizsgálatok eredményeit már nem rejthette véka alá. Vagyis az állampolgár rectuma a nyilvánosság és 
kiváltképp a hatalom felé teljességgel nyitott! – és evvel visszajutottunk a bolsevizmushoz, de nem a neóhoz, hanem a 
klasszikushoz, amely leginkább az ötvenes évek első felének lírájában kapott adekvát kifejezést.  

Az idézet talán nem teljesen betűhív, de a lényeget tekintve korrekt:  

„Ma még a barázdában guggolunk / s egünket a Párt kitárta."  

Ld. itt: http://www.es.hu/cikk/2017-11-17/vancsa-istvan/nyilvantartanak.html  

* Az angol nyelvű cikk neobolsevizmusról szóló részét Marine Le Pen és Orbán Viktor fényképe illusztrálja, ld. itt: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/bolshevism-then-and-now/2017/11/06/830aecaa-bf41-11e7-959c-
fe2b598d8c00_story.html   


