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Vezetıi összefoglaló 

 
A tanulmány célja  

Ez a tanulmány egy középtávú szociálpolitikai koncepció kidolgozásának folyamatába illeszkedik. Az újra-
elosztó rendszerek mőködését elemzi, közülük is azokét, amelyeknek az indokolása között hagyományosan az 
elsıdleges jövedelmi, vagyoni és általában az életesélyeket meghatározó egyenlıtlenségek korrekciója szerepel. 
Tudatosan vállaljuk, hogy ez a meghatározás meglehetısen laza, nem húz teljesen feszes határokat a vizsgálatunk 
területe és az azon kívül esı tényezık között. A középtávot egy négy-öt éves idıhorizontban határozzuk meg. 
Koncepció alatt egy olyan középszintő elemzést és javaslattételt értünk, amely a jelenlegi helyzet azon tényezıi-
nek elemzésébıl indul ki, amelyek középtávon is érvényes hatásokkal járhatnak. Ilyen értelemben tehát nem fog-
lalkozunk minden részletkérdéssel, hanem csak azokkal, amelyeknek az elemzésével középtávon érdemes foglal-
kozni. 

A koncepció helyzetértékelési része áttekinti a szociálpolitikai rendszer makrokörnyezetében és az egyes in-
tézmények mőködésében bekövetkezett változásokat. Értelmezésünk szerint nem ennek a tanulmánynak, hanem 
az e tanulmány alapján elkészült koncepciónak lesz a feladata az, hogy stratégiai tervet fogalmazzon meg, egy 
olyan lépéssorozatot, amellyel a folyamatokat a helyzetértékelésbıl következıen meghatározott kívánatos irány-
ba terelhetjük. Ez a tanulmány pontosan e munkában szeretné segíteni a koncepció majdani megalkotóit.  

 

Eszközök 
 

Kutatásunk három nagyobb részre oszlott. Az egyik célja az, hogy elemzı stratégiai tanulmányt készítsen a 
szociálpolitikai koncepció elıkészítésére. Ezt találhatja az olvasó e tanulmányban.  

A másik célunk az volt, hogy (a megrendelı kívánságainak megfelelıen) létrehozzunk egy olyan adatállo-
mányt és hozzá tartozó szoftvert, amelyek segítségével lehetségessé válik társadalompolitikai, szociálpolitikai 
javaslatok elızetes hatásvizsgálata. Ez az ún. mikroszimulációs állomány és modell elvileg képes arra, hogy adók 
és támogatások szimultán változtatásának hatásait be tudja mutatni egyének, háztartások szintjén, de a költségve-
tés szintjén is.  

Errıl az állományról és modellrıl külön kötet készült, amely dokumentáció és egyben felhasználói kézikönyv 
is. A jelen tanulmány a szóban forgó szimulációs szoftver elınyeinek csak egy részét tudja kiaknázni. Reméljük 
azonban, hogy (többek között ennek a modellnek a segítségével is) az elızetes hatásvizsgálatok a jövıben a tár-
sadalompolitikai javaslatok indoklásának szerves részévé válnak.  

A tanulmányok készítése során találtuk szembe magunkat azzal a problémával, hogy a szociálpolitikával 
kapcsolatos döntéshozatal számára rendelkezésre álló adatok mennyire nem állnak szisztematikusan összegyőjtött 
formában rendelkezésre. Ez volt az, ami miatt összeállítottunk egy szociálpolitikai statisztikai adattárat, amelyet e 
munka lezárultával remélhetıleg a megrendelı a további munkája során is használni tud. 

E tanulmány mellett tehát az olvasó a Melléklet-kötetet, a mikroszimulációs dokumentációt és a statisztikai 
adattárat találhatja meg külön kötetekben. 

 

A tanulmány fıbb megállapításai 
 

A fı üzenetünk az, hogy paradigmaváltásra van szükség. A régi paradigmában a tanulmányok és a javaslatok 
két végletes, ám egy dologban (a konfrontációs hipotézisben) azonos forgatókönyvre épültek. Egyik változatuk 
abból indult ki, hogy a gazdasági visszaesés csökkenti a szociálpolitikára fordítható forrásokat, és ilyen körülmé-
nyek között az erıforrások célzottabb felhasználására van szükség. A másik forgatókönyv pedig abból indult ki, 
hogy pontosan akkor, amikor a gazdaság visszaesését tapasztaljuk, kell törekedni a rossz helyzetben levık foko-
zottabb védelmére, még akkor is, ha egyébként csökkennek az elosztható források.  

Mára – úgy tőnik –, hogy megváltoztak azok a keretfeltételek, amelyek az elsı két forgatókönyv és az azokra 
épülı következtetési rendszer jogosultságát alátámasztották. Paradigmaváltás alatt azonban nem azt értjük, hogy 
a megváltozott makrogazdasági klíma mellett ma már esetleg nem lenne például szükség az erıforrásokkal való 
takarékoskodásra. Éppen amellett érvelünk, hogy a költségek a kiterjesztés és a visszafogás idıszakában egyaránt 
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csak egy lehetséges dimenzióját jelentik a szociálpolitika értékelésének. Olyan szemlélet (és olyan probléma-
megoldási technikák) mellett érvelünk, amely pragmatikus, számbaveszi a technikák elınyeit és hátrányait, 
amelyben nincsenek a priori  helyes megoldások és képes önkorrekcióra, ha egy adott intézkedés például “nem 
jött be”. A tanulmány jelentıs részét annak szenteljük, hogy egy efféle paradigmaváltás mellett érvelve győjtsük 
csokorba a tényeket. 

Ma már nem csökkent a GDP. Az ország túl van az átalakulási folyamat nehezén. Remélhetıleg nem nı to-
vább a jóléti klientúra. Ma már nem nehezedik akkora nyomás az állami újraelosztási rendszerekre, mint koráb-
ban. Ennélfogva a célzás igénye sem elsısorban a takarékossági okok miatt vetıdik fel.  

Azonban továbbra is a nagyfokú inaktivitás van jelen. A felnıtt lakosságnak akkora hányada részesedik va-
lamilyen jóléti támogatásban és annyira kicsi azoknak az aránya, akik az újraelosztható forrásokat megtermelik, 
hogy ma már ez az a tényezı, amelyre egy megváltozott szociálpolitikai közegben figyelni kell.  

Szükség van az állami szerepvállalás további újragondolására. Annak eldöntése, hogy hol és milyen mérték-
ben van szükség az állam újraelosztó tevékenységére, pragmatikus megfontolások kérdése kell, hogy legyen. A 
jelenleginél lényegesen átláthatóbbá kell tenni az újraelosztás intézményeit. Világossá kell tenni, hogy az erıfor-
rások honnan, hová és mi célból áramlanak. Az egész “gazdasági alkotmánynak”, fiskális és intézményi beren-
dezkedésnek világossá kell tennie, miért van szükség az adókra, kik a kedvezményezettek és mekkora az a mér-
ték, amelyre az állami újraelosztásból támaszkodni lehet.  

A tanulmány többek között abban is eltér az ebben a mőfajban született más írásoktól, hogy igyekszik vilá-
gosság tenni a szerzıknek az újraelosztás morális alapjaival kapcsolatos álláspontját. Úgy véljük, ezzel a tisztá-
zással nem csak saját magunk számára sikerült koherensebbé tenni az álláspontunkat, hanem mások számára is 
segíteni tudunk egy ilyen tisztázási folyamatban. Úgy véljük, hogy a jóléti rendszerek semmilyen reformját vagy 
átalakítását nem lehet úgy megtenni, hogy netegyék explicitté, milyen értékek mentén is szeretnék a szociálpoliti-
ka intézményrendszerét alakítani.  

Ebben a folyamatban fontosnak tartjuk azt is, hogy az adófizetı állampolgárok szempontjai is jelenjenek meg 
a szociálpolitikai döntéselıkészítésben. Minden alkalommal, amikor a támogatási oldalon újabb ellátások beve-
zetése mellett érvelnek, esetleg a korábbiak kibıvítésérıl van szó, indokolni kell nem csak azt, hogy akik kapják, 
szükségük van támogatásra, hanem azt is, hogy milyen morális megfontolások indokolják magának az újraelosz-
tásnak a tényét.  

Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a szociálpolitika célfüggvényei csak a támogatásokkal, a nehéz élet-
helyzetek kezelésével kapcsolatosak. Két további elemre is szükség van a célok megfogalmazásakor. Az egyik 
egy tágabb társadalompolitikai megfontolás. Az állami szerepvállalás általános visszaszorulásának idıszakában, 
a természetbeni ellátórendszerek fokozatos piacosodásának folyamatában az állam olyan szabályozási és egyéb 
beavatkozási tevékenységére kell a jelenleginél lényegesen nagyobb súlyt helyezni, amely segít a társadalmi ko-
hézió egy megváltozott minıségének létrehozásában és fenntartásában. Szükség van az oktatási egyenlıtlenségek 
kezelésére, hatékony regionális kiegyenlítı mechanizmusok helyi és regionális fejlesztési politikák esetében a 
szociálpolitikai szempontok figyelembe vételére.  

Másfelıl viszont nagyon hangsúlyosan szeretnénk e tanulmányban aláhúzni, hogy a jelenleginél lényegesen 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szociálpolitikai támogatások és a munkaerıpiaci részvétel összhangjára. In-
doklásképpen abból indulunk ki, hogy a jólét (és itt a “köz”, vagyis mindenki jólétérıl van szó) az elsıdleges for-
rása a munka. Minden elképzelhetı eszközzel el kellene érni, hogy az inaktivitási arányok ne romoljanak tovább.  

A szociálpolitikai eszközrendszerek mőködtetése során alapvetı fontosságúnak kell tartani, hogy a támogatá-
sok szerkezete ne ösztönözzön a munkaerıpiacról való eltávozásra. Éppen ellenkezıleg, olyan rásegítı mecha-
nizmusokra van szükség, amelyek az ideiglenesen eltávozókat segítenek visszaterelni a munkaerıpiacra. Valószí-
nőnek tartjuk, hogy mindez azt is igényli, hogy a munkaerıpiaci politikákkal kapcsolatos intézményrendszer és a 
szociálpolitikai intézményrendszer fokozatosan közeledjék egymáshoz.  

A tanulmányban arra is kísérletet teszünk, hogy áttekintsük a jelenlegi segélyezési rendszer egyes problémáit 
és javaslatot tegyünk ezek kezelésére. A segélyezési rendszer szétaprózottságának oldására a segélyek négy na-
gyobb csoportba való összevonását javasoljuk. A segélyezés négy nagyobb célcsoportjára, a fogyatékosokra, az 
idısekre, a családosokra és az elégtelen jövedelemmel rendelkezı aktív korúakra célzott segélyeket javasolunk. 
A fogyatékosok segélyezési rendszere a leginkább szétaprózott, annak radikális egységesítése mellett érvelünk. 
Az idıskorúak támogatásának az idıskori járadék köré való összevonását támogatjuk. A családi támogatások re-
formjának korrekcióját: a családi pótlék alanyi jogon való visszaállítását és a többi jövedelemmel egyenrangú 
megadóztatását tartjuk kívánatosnak.  
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I. Bevezetés 
Magyarországon a szociálpolitikáról való gondolkodásban paradigmaváltásra van szükség. 1997-re, a rend-

szerváltozás nyolcadik évére alaposan megváltoztak azok a feltételek, amelyek az intézményi környezet mőködé-
sét meghatározzák.  

A nyolcvanas évek végére egy olyan szociálpolitikai intézményrendszer alakult ki, amelyik intézményi fel-
építését tekintve nem tért el jelentısen a nyugat-európai jóléti államok intézményrendszerétıl. Pontosabban: mi-
vel olyan, hogy “A” nyugat-európai modell csak a nagy általánosságok szintjén létezik, helyesebb azt monda-
nunk: a magyar intézményi rendszer hasonlatos volt más országok szociálpolitikai rendszereihez. A különbség 
nem az intézményi karakter szintjén volt körülhatárolható.1 

Voltak azonban olyan hangsúlyeltolódások, amelyek bizonyos fokú eltéréseket jelentettek. Mindenekelıtt ar-
ról volt szó, hogy a szociális rendszer (legalábbis a gazdasági rendszer fejlettségéhez képest) viszonylag nagyvo-
nalú ígéreteket tartalmazott. Nagyobb hangsúly helyezıdött a családpolitikára, relatíve nagyvonalú anyasági tá-
mogatások voltak elérhetık, az egyes javak és szolgáltatások ára – elsısorban a szubvenciók miatt – mestersége-
sen alacsony volt, és létezett egy meglehetısen extenzív lakástámogatási rendszer. Mindezek mellett ugyanakkor 
a rendszer a munkaerıpiacról kiszorultak és az alacsony jövedelmőek (szegények) számára nagyon alacsony szin-
tő védelmet nyújtott.  

A fenti jellemzıkhöz társultak a gazdasági rendszer egészének azok a sajátosságai, amelyek mintegy “vissza-
igazolták” a jóléti rendszer ilyen felépítését. A lakosság munkaerıpiaci részvétele rendkívül magas volt, ami egy-
ben persze azt is jelentette, hogy viszonylag kisebb szükség volt arra, hogy a munkaerıpiacról kiszorultakról kü-
lön programok gondoskodjanak. Ezt az egészítette ki, hogy a jövedelmi egyenlıtlenségek szintje viszonylag ala-
csony volt, ami azzal társult, hogy az újraelosztás inkább horizontális, semmint vertikális volt (lehetett). A 
szociális rendszer ígéreteit egy olyan, az állami programokhoz szükséges hozzájárulások kikényszeríthetıségét 
lehetıvé tevı gazdasági rendszer “fedezte”, amelyet a csaknem kizárólagos állami tulajdon és relatíve alacsony 
szintő fekete gazdaság jellemzett. 

A rendszerváltáskor elmélyülı, a gazdaság radikális átalakulása közepette bekövetkezı recesszió gyökeresen 
más feltételeket teremtett. Az output visszaesése, a munkanélküliség növekedése, a szegénység és az egyenlıtlen-
ségek terjedése egyszerre növelte a jóléti rendszerek klientúráját és csökkentette a rendelkezésre álló bevételeket. 
Ez, mivel hezitáló, a jóléti rendszer reformjával kapcsolatosan halogató jellegő politikával párosult, súlyos fe-
szültségeket jelentett a szociálpolitika számára. Ebben az idıszakban az állam jóléti szerepvállalása láthatóbbá, 
egyértelmőbbé vált: az indirekt eszközök (pl. ártámogatások) helyét fokozatosan átvették a közvetlen befolyáso-
lási eszközök (pl. mind nagyobb szerepet kezdtek játszani az ellátórendszerben a pénzbeni társadalmi támogatá-
sok). Ennek keretében az állami szociális szerepvállalás is egyre nyíltabbá, ezzel együtt jobban mérhetıvé is vált. 
Mindez párosult egy olyan intézményi diverzifikációval, amely korábbi egyszerő intézményi berendezkedés lé-
nyegesen bonyolultabbá, sokszereplıssé válását is jelentette. Az ellátások egyre inkább az univerzális rendszerek 
irányából a rászorultsági és a biztosítási elv egyfajta kombinációja felé mozdultak el. (Tóth, 1994, Semjén, 1996) 
E változások dokumentálása mellett mégis amellett fogunk érvelni, hogy olyan jóléti paradigmaváltásra lenne 
szükség, amely egyszerre haladja meg a húzd-meg-ereszd-meg típusú gradualista problémakezelést és a radikális, 
a rászorultsági elv kizárólagossága felé tett fordulatot.  

Minden retorika ellenére is kevés történt azonban azért, hogy megforduljon az aktivitás és az inaktivitás kö-
zött végletesen felboruló egyensúly. Változatlanul jelen van a szegénység és a tartós munkanélküliség, továbbra 
is fennállnak a jóléti rendszerek finanszírozási feszültségei. Ugyanakkor több feltétel is olyan irányban változott, 

                                                           
1
 Esping-Andersen tipológiáját alapul véve korábban megkíséreltük elhelyezni a magyar intézményi rendszert 

egyfajta európai kontextusban. A jóléti rendszereknek szerinte három fı típusát különböztethetjük meg. Az általa 
“liberálisnak” nevezett, szelektív, marginális jóléti államot, az általa korporatív-etatistának nevezett, a foglalkoz-
tatottsághoz kötıdı, tipikusan bismarcki értelemben vett “társadalombiztosítási” típusú rendszereket és az állam-
polgári jogokra építı, univerzális ellátásokat nyújtó ún. “szociáldemokrata” típusú rendszereket. (Esping-
Andersen, 1990a, 1990b, Esping-Andersen, Micklewright, 1991) Ha ebben a tipológiában akarnánk a hazai rend-
szert elhelyezni, akkor a rendszerváltás elıtt kialakult szociálpolitikai rendszer a “korporatív-etatista” rendszer és 
a “szociáldemokrata” rendszer egyfajta keverékének lenne tekinthetı. (Tóth, 1994). Az utóbbi idı fejleményei, 
mindenekelıtt a családi támogatások rendszerének átalakítása, valamint a nyugdíjrendszerben a tıkefedezeti 
rendszerre való áttéréssel kapcsolatos tervek azt jelzik, hogy a hazai szociálpolitikai rendszer inkább az Európán 
kívüli angolszász országokban jellemzı “liberális” rezsimek felé mozdult el.  
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hogy ezáltal mindkét említett stratégia idejétmúlttá vált. Elıször is a gazdaság az 1995-96. évi visszafogások után 
ismét növekedésnek indult. Másfelıl a jóléti rendszer reformja is több területen elırehaladt. Radikálisan megvál-
tozott a családtámogatási rendszer, elkezdıdött a nyugdíjreform. Ezek következtében összességében csökkentek 
a szociális kiadások. Márpedig erre a problémaegyüttesre egyik fent említett stratégia sem tud kielégítı válaszo-
kat adni. 

I.1. A tanulmány célja, illeszkedése a szociálpolitikai döntéselıkészítéshez 

Ez a tanulmány egy középtávú szociálpolitikai koncepció kidolgozásának folyamatába illeszkedik. Témánk 
világos lehatárolása szükségessé teszi annak tisztázását, hogy mit tekintünk szociálpolitikának, mi a középtáv és 
mit értünk koncepció alatt.  

Vizsgálati területünk meghatározásakor egy egyszerő, bizonyos értelemben nagyon leegyszerősítı definíciót 
alkalmazunk. Újraelosztó rendszerekrıl fogunk beszélni, közülük is azokról, amelyeknek az indokolása között 
hagyományosan az elsıdleges jövedelmi, vagyoni és általában az életesélyeket meghatározó egyenlıtlenségek 
korrekciója szerepel. Tudatosan vállaljuk, hogy ez a meghatározás meglehetısen laza, nem húz teljesen feszes 
határokat vizsgálatunk területe és az azon kívül esı tényezık között.

2
 

Középtávot egy négy-öt éves idıhorizontban határozzuk meg. Magyarország esetében e középtáv alatt lezaj-
lik egy újabb kormányzati ciklus, az ország határozottan közelebb kerül az Európai Unióhoz, gyaníthatóan kitart 
az idıszak folyamán egy közepes színvonalú, de tartós gazdasági növekedés, és világossá válik az is, hogy egyes 
nagy újraelosztó rendszerek reformja milyen keretfeltételeket jelent a szociálpolitika többi alrendszerének mőkö-
dése számára.

3
  

Koncepció alatt egy olyan középszintő elemzést és javaslattételt értünk, amely a jelenlegi helyzet azon ténye-
zıinek elemzésébıl indul ki, amelyek középtávon is érvényes hatásokkal járhatnak. Ilyen értelemben tehát nem 
foglalkozunk minden részletkérdéssel, hanem csak azokkal, amelyeknek az elemzésével középtávon érdemes fog-
lalkozni. A koncepció helyzetértékelési részének feladata az, hogy “rendet tegyen” a rendelkezésünkre álló té-
nyek között, a feladatok fontossági sorrendjében prioritásokat állapítson meg. A koncepció feladata az is, hogy 
stratégiai tervet fogalmazzon meg, egy olyan lépéssorozatot, amellyel a folyamatokat a helyzetértékelésbıl kö-
vetkezıen meghatározott kívánatos irányba terelhetjük. Ez a tanulmány pontosan e munkában szeretné segíteni a 
koncepció majdani megalkotóit.  

A “kívánatos” irány természetesen csak rendkívül értékterhelten szabható meg. Ezt azonban vállaljuk és egy 
külön fejezetben rögzítjük, hogy a sokféle lehetséges “kívánatos” irány közül milyen értékek mentén választjuk 
ki az általunk kívánatosnak tekintettet.  

Mindazonáltal még ezen belül is többféle cselekvési alternatíva létezhet. A koncepciónak ezen a szintjén kí-
sérletet teszünk arra, hogy a szóban forgó alternatívák elınyeit és hátrányait elfogulatlanul mutassuk be. Ebben a 
tanulmányban az a célunk, hogy gazdasági és stratégiai elemzést nyújtsunk. Bár esetenként fontos lenne, hogy 
egyes filozófiai vagy jogi, szabályozási kérdésekkel foglalkozzunk, ezekre csak a legszükségesebb mértékben 
kerítünk sort. Nem törekszünk továbbá arra sem, hogy javaslataink teljes részletességgel kidolgozott, rendeleti 
mélységőek legyenek. 

4
 

                                                           
2
 Döntıen jóléti újraelosztással, azon belül is elsısorban pénzbeni újraelosztással fogunk foglalkozni. Nem fog-

lalkozunk külön a lakástámogatás, az egészségügy és az oktatás rendszerével, de kitérünk arra, hogy a szóban fo-
gó rendszerek milyen hatással vannak a társadalmi egyenlıtlenségekre. Fogunk beszélni a támogatások és a mun-
kaerıpiac kapcsolatáról, az ösztönzési és az ellenösztönzési hatásokról, nem foglalkozunk azonban a foglalkozta-
táspolitikai rendszerek részletes jellemzıivel. Ez a leszőkítés egyben azt is jelenti, hogy kevesebb figyelmet szen-
telünk a életesélyek és az életminıség társadalmi meghatározottságának, valamint a szociálpolitika ebben játszott 
szerepének. Nem mintha nem tartanánk fontosnak. Részben terjedelmi okok szólnak egy efféle szőkítés mellett. 
Részben pedig az, hogy felfogásunk szerint az emberek közötti anyagi, jövedelmi  egyenlıtlenségek azt a döntési 
teret írják körül, amelyben a konkrétan választott egyéni kimeneteket már a preferenciák és a lehetıségek egyéni 
értékelései is befolyásolják.    
3
 Hozzá kell tenni, egyes jóléti rendszerek reformjának alakulása ma még teljességgel nyitott. Ide tartozik minde-

nekelıtt az egészségügyi rendszer, amelynek a legjelentısebb belsı változásai éppen a fent leírt “középtávon” 
dılnek el. Az egészségügyi rendszer reformja alapvetı irányainak újragondolására szólít fel legújabb könyvében 
Kornai János (Kornai, 1998).  
4
 Egyébként e tekintetben folyamatos, helyenként kissé talán “cikkcakkos” törvényalkotás folyik, minden bizony-

nyal különbözı koncepciók pillanatnyi erıviszonyainak terében. Elég, ha csak az elmúlt évek törvényei közül a 
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E tanulmánynak van elıtörténete, ami nagyjából 1991-re nyúlik vissza. Azóta egyfelıl különbözı szociálpo-
litikai elemzı tanulmányok készültek,

5
 másfelıl pedig részletes adatfelvételek zajlottak le.

6
 A középtávú szociál-

politikai koncepció szempontjából fontos elıtanulmányok azok, amelyek a Népjóléti Minisztérium felkérésére 
illetve keretében az elmúlt években készültek (Krémer, é.n. Semjén, 1996, Népjóléti Minisztérium, 1996). Ezek 
közül a jelen tanulmány ténylegesen épít valamennyire, de mindenekelıtt Semjén, 1996 tanulmányára. Eredmé-
nyeiket igyekszünk feldolgozni és figyelembe venni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy itt azokkal a kérdésekkel fog-
lalkozunk önálló és újonnan indított kutatás formájában, amelyekre vonatkozóan a korábbi munkák (megítélé-
sünk szerint) nem adtak kielégítı választ.

7
 

I.2. A tanulmány és a kapcsolódó munkák szerkezete 

Mostani kutatásunk három nagyobb részre oszlik. Az egyik célja az, hogy elemzı stratégiai tanulmányt ké-
szítsen a szociálpolitikai koncepció elıkészítésére. Ezt találhatja az olvasó e tanulmányban.  

A kifejtés során szakítunk a hasonló munkákban már kötelezı rituáléként jelen levı tanulmányszerkezettel. 
Az évek során a tranzitológiai elemzı folklór része lett az a beszédmód, amely a szocializmus örökségének 

                                                                                                                                                                                     
Szociális Törvényen és az önkormányzati törvényen kívül itt külön is kiemeljük a családi támogatások rendszeré-
nek átalakítását és a nyugdíjreform-csomagot egyfelıl, valamint a Gyermekvédelmi Törvényt és az idıskori jára-
dék szabályozását másfelıl. 
5
 1991-ben kezdıdtek annak a tanulmánynak az elıkészületei, amelybe egy szerzıi kollektívával közösen 

Andorka Rudolf vezetésével fogtunk bele a Kék Szalag Bizottság felkérésére (Andorka, Antal Z., Hegedüs, Hor-
váth D. Tóth, 1991). Az elıkészítı tanulmány megszületése után egy tényfeltáró, elsı változatot a Társadalmi 
riport 1992-ben közöltünk le (Andorka-Tóth, 1992). A munka második fázisában reformjavaslatok megfogalma-
zására is sor került, elıbb egy magyar és egy angol nyelvő mőhelytanulmány, majd pedig egy rövidebb, a tágabb 
nyilvánosság számára is elérhetıvé tett változat formájában (Andorka, Kondratas, Tóth, 1995). A szóban forgó 
tanulmány megjelenése után két hónappal került sor a magyar politikai közéletben olyan sokat vitatott ún. Bok-
ros-csomag bevezetésére, pontosabban a bevezetés elsı lépéseire. Ez volt az az idıszak, amikor a TÁRKI kuta-
tást végzett az Államháztartási reform hatása a lakossági jövedelemeloszlásra címmel. A szóban forgó kutatás öt 
nagyobb részbıl állt. Elıször is elemzések készültek a szegénység és a társadalmi jövedelmek rétegeloszlása té-
májában. Ezek, amellett, hogy összefoglalták és árnyalták a témában született kutatásokat, új tényeket is feltártak 
(Fábián, 1995c). Másodszor elkészült egy adóteher-megoszlási vizsgálat az APEH személyi jövedelemadó re-
kordjainak felhasználásával (Tóth. I.J., 1995). Harmadrészt empirikus adatfelvétel és elemzés készült a családi 
támogatások reformja és a nyugdíjrendszer, illetve általában a jóléti rendszerek reformja lehetséges hatásairól 
(Tóth I. Gy. 1995b, 1996). A kutatás negyedik alprojektje a költségvetés alakulásának közgazdasági és szocioló-
giai tényezıit kutatta (Csontos, 1995). Végül elkészült egy olyan mikroszimulációs állomány, amelynek a segít-
ségével további elızetes hatásvizsgálatok készítése vált lehetıvé (Rudas et al, 1995). 1996-ban elkészült egy, a 
szociálpolitikával kapcsolatos lakossági véleményekkel, az egyes jóléti rendszerek reformjával kapcsolatos atti-
tődöket újraértelmezı vizsgálat. Ebben a vizsgálatban az állampolgárok adó-tudatossága, a jóléti rendszerek adó-
árának ismerete, valamint a jóléti rendszerek költségességével kapcsolatos “fiskális illúziók” vizsgálata volt a 
központi téma (Csontos, Tóth, 1996, Csontos, Kornai, Tóth, 1996a, 1996b, 1997). Idıközben a TÁRKI folyama-
tosan végzett olyan vizsgálatokat, amelyeknek a keretében a jóléti rendszer egyes alrendszereire vonatkozóan ké-
szültek hatásvizsgálatok, tanulmányok, elırejelzések. Az eddig említett vizsgálatok jelentıs részének eredménye-
it közzétettük a Társadalmi riport 1994-es és 1996-os köteteiben. 
6
 Az idıszak folyamán folyamatosan elkészültek a Magyar Háztartás Panel vizsgálat egyes hullámai is. Ez az 

adatállomány volt az, amely általában az idıközben elvégzett célvizsgálatok referenciamunkája, folyamatos vi-
szonyítási pontja volt. (A legutóbbi hullám összefoglalója: Sik, Tóth (szerk.), 1997) Ezen kívül ide sorolhatók 
még különbözı más TÁRKI-adatfelvételek, mint a családtámogatások reformjáról szóló 1995-ös “Reform” felvé-
telsorozat, az egészségügyi reformról készített “Phare-egészségügy” felvételsorozat, az állampolgárok adó-
tudatosságáról késztett “Állam és polgárai”, a nyugdíjreformról szóló “Nyugdíj-attitődök”, illetve az “Öngondos-
kodás” felvételsorozat. 
7
 A tanulmányban referenciaként kezeljük még azokat a vizsgálatokat is, amelyeket különbözı más akadémiai 

mőhelyekben (BKE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, ELTE Szociálpolitika Tanszék, MTA Szociológiai 
Intézet), hivatalos vagy független intézményi keretekben (Államháztartási Reform Bizottság Jóléti Albizottsága, 
Aktív Társadalom Alapítvány), valamint nemzetközi szervezetek keretében (IMF, Világbank, OECD) készítettek. 
Mindazonáltal, mint azt az olvasó látni fogja, jelen tanulmánynak, noha épít az összes fent említett vizsgálat és 
tanulmány elemzéseire, van egy sajátos alapállása, önálló gondolati magja, amely megkülönbözteti a többiektıl. 
Ez az, ami miatt minden ebben a tanulmányban írt mondatért csak a jelen tanulmány szerzıit terheli a felelısség. 
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sztenderd, már-már tankönyvi szintő ismertetése után rátér a rendszerváltás során fellépı új kihívásokra, majd a 
még mindig jelenlevı problémák ismertetése után reformjavaslatok felvázolása következik némi konklúzióval. 
Ebben a tanulmányban kiindulópontunk a jelenlegi helyzet, vagyis az, hogy 1997-ben, a rendszerváltás nyolcadik 
évében milyenek a jóléti rendszerek mőködésének keretfeltételei, és milyen következtetések származhatnak ab-
ból, ha elfogadjuk ezeket a keretfeltételeket.  

A fı üzenetünk az, hogy paradigmaváltásra van szükség. A régi paradigmában a tanulmányok és a javaslatok 
két végletes, ám egy dologban (a konfrontációs hipotézisben) azonos forgatókönyvre épültek. Egyik változatuk 
abból indult ki, hogy a gazdasági visszaesés csökkenti a szociálpolitikára fordítható forrásokat, és ilyen körülmé-
nyek között az erıforrások célzottabb felhasználására van szükség. A másik forgatókönyv pedig abból indult ki, 
hogy pontosan akkor, amikor a gazdaság visszaesését tapasztaljuk, kell törekedni a rossz helyzetben levık foko-
zottabb védelmére, még akkor is, ha egyébként csökkennek az elosztható források.  

Azokban a tanulmányokban, amelyeket a jelen elemzés elıképének tekinthetünk, arra törekedtünk, hogy egy 
komplex kritériumrendszert dolgozzunk ki a szociálpolitikai folyamatok értékelésére. Olyan kritériumrendszert, 
amely nem kizárólag a kiadások makroarányainak alakulásához köti a fejlemények megítélését, hanem tekintettel 
van az elosztási igazságosság, az adminisztratív egyszerőség, a jóléti támogatások hatásossága és hatékonysága, 
valamint a munkaerıpiaccal való kapcsolat, a piacgazdasági ösztönzırendszer pozitív visszacsatolásainak szem-
pontrendszerére.  

Mára, úgy tőnik, hogy megváltoztak azok a keretfeltételek, amelyek az elsı két forgatókönyv és az azokra 
épülı következtetési rendszer jogosultságát alátámasztották. Ma már nem csökken a GDP, jelentısen visszaesett 
a jólét kiadások GDP-n belüli aránya, az eloszlási jellemzık az eddigiekhez képes lényegesen célzottabb ellátá-
sok képét mutatják. Jelen maradt viszont a jelentısen megnövekedett inaktivitás, megmaradtak a relatív finanszí-
rozási problémák (nem a GDP-n belül, hanem a finanszírozók és a finanszírozottak közötti arányok megbomlásá-
val) és elıkerültek újabb jelentıs gondok, az adminisztráció és a munkaerıpiaccal való kapcsolat tekintetében.  

Paradigmaváltás alatt azonban nem azt értjük, hogy a megváltozott makrogazdasági klíma mellett ma már 
esetleg nem lenne például szükség az erıforrásokkal való takarékoskodásra. Éppen amellett érvelünk, hogy a 
költségek a kiterjesztés és a visszafogás idıszakában egyaránt csak egy lehetséges dimenzióját jelentik a szociál-
politika értékelésének. Olyan szemlélet (és olyan problémamegoldási technikák) mellett érvelünk, amely pragma-
tikus, számba veszi a technikák elınyeit és hátrányait, amelyben nincsenek a priori  helyes megoldások és képes 
önkorrekcióra, ha egy adott intézkedés például “nem jött be”. A tanulmány jelentıs részét annak szenteljük, hogy 
egy efféle paradigmaváltás mellett érvelve győjtsük csokorba a tényeket. Arra törekedtünk, hogy a szöveg köny-
nyen olvasható, koherens egész legyen, ugyanakkor minden fontosabb megállapítást dokumentáljunk. Ez az alap-
vetı oka annak, hogy az itt következı törzsszöveget nagyszámú függelék egészíti ki: oda számőztünk minden 
technikailag nehezebb szöveget.  

A másik célunk az volt, hogy (a megrendelı kívánságainak megfelelıen) létrehozzunk egy olyan adatállo-
mányt és hozzá tartozó szoftvert, amelynek a segítségével lehetségessé válik társadalompolitikai, szociálpolitikai 
javaslatok elızetes hatásvizsgálata. Ez az ún. mikroszimulációs állomány elvileg képes arra, hogy adók és támo-
gatások szimultán változtatásait be tudja mutatni egyének, háztartások szintjén, de a költségvetés szintjén is.

8
  

Errıl az állományról és modellrıl külön kötet készült, amely dokumentáció és egyben felhasználói kézikönyv 
is. A jelen tanulmány a szóban forgó szimulációs szoftver elınyeinek csak egy részét tudja kiaknázni. Reméljük 
azonban, hogy (többek között ennek a modellnek a segítségével is) az elızetes hatásvizsgálatok a jövıben a tár-
sadalompolitikai javaslatok indoklásának szerves részévé válnak.  

A tanulmányok készítése során találtuk szembe magunkat azzal a problémával, hogy a szociálpolitikával 
kapcsolatos döntéshozatal számára rendelkezésre álló adatok mennyire nem állnak szisztematikusan összegyőjtött 
formában rendelkezésre. Ez volt az, ami miatt összeállítottunk egy szociálpolitikai statisztikai adattárat, amelyet e 
munka lezárultával remélhetıleg a megrendelı további munkája során is használni tud. 

E tanulmány mellett tehát az olvasó egy Melléklet-kötetet, a mikroszimulációs dokumentációt és a statisztikai 
adattárat találhatja meg külön kötetekben.  

                                                           
8
 A számítások pontossága természetesen a háttérben levı adatállományok pontosságának a függvénye. Mind-

azonáltal jelenleg kevés olyan szimulációs modell létezik Európában, amelyik hasonló részletezettségő változóál-
lományon hasonló részletezettségő kérdések megválaszolását engedné meg. 
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II. A jóléti újraelosztás kereslete és feltételrendszere 
Ebben a fejezetben a jóléti újraelosztás iránti igények néhány sajátosságát fogjuk körvonalazni. Elıbb az új-

raelosztás külsı feltételrendszerével, aztán az elszegényedés és marginalizálódás mechanizmusaival, végezetül 
pedig a társadalom érték és normarendszerének változásaival foglalkozunk.  

II. 1. A jóléti rendszerek külsı feltételrendszere 

A külsı feltételrendszert a makroökonómiai változások, a foglalkoztatottsági szerkezet megváltozása, a de-
mográfiai folyamatok, az újraelosztás társadalmi jellemzıinek átalakulása, valamint a finanszírozás feltételeinek 
megváltozása határozzák meg. 

II. 1.1. A makroökonómiai feltételrendszer Magyarországon és a visegrádi országokban a transzformációs visz-
szaesés után 

A makroökonómiai feltételek számbavételekor abból indulunk ki, hogy 1997/98-ban, majd utána is, a nemze-
ti össztermék (legalábbis a koncepció idıhorizontján belül) fenntartható módon növekszik.  

Erre a növekedésre egy hosszú stagnálási idıszak után bekövetkezı drasztikus hullámvölgyet követıen kerül 
sor. A rendszerváltással járó, a közép-kelet európai országok mindegyikében bekövetkezett “transzformációs 
visszaesés”, a gazdasági orientáció keletrıl nyugat felé terelése, a gazdasági szerkezetváltás és a munkaerıpiaci 
alkalmazkodás mindenütt a kibocsátás visszaesését hozta magával.  

Magyarországon, mint a többi visegrádi országban, a GDP legnagyobb mértékő esése 1991-ben következett 
be (kivéve Lengyelországot, ahol ez már 1990-ben megtörtént). A recesszió enyhülésének néhány jele után 1994 
körül indult meg a növekedés. A GDP növekedése Lengyelország esetében tőnt a legstabilabbnak: a visegrádi 
országok közül ez volt az egyetlen ország 1996-ig, amelyiknek sikerült az átmenet elıtti GDP-szint közelébe ke-
rülnie. A másik három ország 1996 végéig lemaradni látszott a felzárkózást illetıen. Ennek ellenére mindegyik 
vizsgált országban folytatódó növekedési várakozásokkal számoltak 1997-ben (EBRD, 1996). 

1998-ra Magyarország esetében szintén növekedést prognosztizálnak. A gazdaságkutató intézetek és a kor-
mány egyaránt legalább 4-5 százalékos növekedéssel számolnak.  

1. ábra A GDP évenkénti növekedése a visegrádi országokban, (%)
1989-1996
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Forrás: Förster-Tóth, 1997. Az adatok forrása: EBRD, 1996, Csehország: p. 191, Szlovákia: p. 204, 
Magyarország: p. 195, Lengyelország: p. 201, az 1995-re és 1996-ra vonatkozó adatok becslések 

Az infláció dinamikáját tekintve Magyarország esetében szintén 1991 volt a csúcs. Azonban a választási évet 
jellemzı csökkenés után 1995-ben és 1996-ban az infláció elıbb ismételten növekedésnek indult (legfıképpen az 
1995-ös stabilizációs intézkedések következtében), majd újabban csökkenni kezdett.

9
 1997 végén az elırejelzé-

                                                           
9
 A visegrádi országok közül Lengyelország a többi országtól eltérı inflációs tartományba tartozott. A hatalmas 

hiperinfláció az idıszak második felében fokozatosan az infláció "normális" szintjére csökkent. A Cseh Köztár-
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sek a gazdaság inflációs lázgörbéjének további csökkenését prognosztizálják. Ettıl több pozitív fejleményt is 
várhatunk. Az alacsonyabb infláció kiszámíthatóbb környezetet teremt, különösen pedig kisebb kihívást jelent a 
juttatások és a jövedelmek értékállóságát illetıen. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy inflációs idıszakban 
a büdzsé számára elınyöket is jelenthet az, hogy a kiadások forrásszükségletének elıteremtése az inflációs adóz-
tatásra is támaszkodhat. Az infláció csökkenése egyben ennek a forrásnak a visszaszorulását is jelentheti.  

Több tényezı, mint pl. a GDP csökkenése, a munkaerıpiac átrendezıdése vagy tudatos politikai intézkedé-
sek következményeként, az 1989 és 1991 közötti idıszakban Magyarországon is, csakúgy, mint a többi visegrádi 
országban, csökkentek a reálbérek. A növekedés 1991-ben Csehországban, valamint (kisebb ingadozásokkal) 
Szlovákiában indult meg elsıként. Lengyelországban a 1990 és 1995 között a reálbérek stagnálni látszottak, mi-
közben a magyar adatok az 1994-es mérsékelt növekedés után ismét csökkenést mutattak. Csehországban 1995-
re a reálbérek elérték az 1989-es szint 90 százalékát, a többi országban pedig az 1989-es szint háromnegyedét. 

Úgy tőnik tehát, hogy a közép-kelet-európai poszt-szocialista országok közül a visegrádi országokkal együtt 
Magyarország is túl van az alkalmazkodási folyamatok nehezén. Mindazonáltal az átalakulási folyamat során a 
gazdasági átrendezıdés mindenütt a bevételek visszaesésével és az államháztartás elsıdleges egyenlegének prob-
lémáival járt együtt. Hogy az elsıdleges egyenleg végül is miképpen jelent meg a teljes államháztartási hiányban, 
az döntıen az adósságteher nagyságából, a törlesztés ütemétıl, valamint a privatizációs bevételek alakulásától 
függ. Magyarországon az elsıdleges egyenleg az utóbbi idıben pozitív volt, az adósságteher és a privatizációs 
bevételek pedig együttesen továbbra is negatív egyenleget eredményeztek.  

Mindazonáltal, noha makrogazdasági szempontból az államháztartás teljes hiánya rendkívül fontos, a makro-
gazdasági mozgástér tényleges korlátait mutató adat, az államháztartás egyes szektorainak reformja szempontjá-
ból az elsıdleges egyenlegnek nagyobb jelentısége van, márpedig az elsıdleges egyenleg (noha az utóbbi idıben 
ismét csökkenı mértékben, de) pozitív.  

Összességében az utóbbi években a redisztribúció visszaszorulását regisztrálhattuk. Ebben a környezetben 
azoknak a kormányzati eszközöknek a fontossága növekedett, amelyek a lakossági jövedelmek, megtakarítások 
és fogyasztás befolyásolását segítik.  

II.1.2. Munkaerıpiac: lecsökkent foglalkoztatottság és tartósan velünk maradó inaktivitás 

Az átmenet idıszakában a magyar munkaerıpiac legsokkolóbb jellemzıje a foglalkoztatottság drasztikus 
csökkenése volt. Annak ellenére, hogy az átmenet elsı négy éve alatt a GDP az 1989-es szintjéhez képest egy-
ötöddel esett, a foglalkoztatás csökkenése ezután is folytatódott, és 1995-tel bezárólag a foglalkoztatottság az át-
menet elıtti szint több mint egynegyedével lett kisebb. 

10
 

Ebben a tekintetben Magyarország nem volt egyedül, hiszen az összes közép-kelet-európai országban drasz-
tikusan csökkent a foglalkoztatás, azonban a csökkenés szintje és mértéke Magyarország esetében a többiekkel 
összehasonlítva különösen nagynak tőnik. Ahogy az az 1. táblázatból is látható, a Szlovákiában és Magyarorszá-
gon bekövetkezett csökkenés nagyobb volt, mint a másik két országban. Magyarország azonban az idıszak végén 
az abszolút csökkenés és a foglalkoztatási ráta értékét tekintve egyértelmően a legrosszabb helyzetben van. A 
másik, munkaerı felvételekbıl származó legfrissebb idısorok is azt mutatják, hogy míg a másik három országban 
a foglalkoztatási ráta 1994/95-tel bezárólag stabilizálódott, addig Magyarországon 1996-ban még továbbra is 
csökkent. Újabb fejlemények a munkaerıpiacon bizonyos javuló tendenciákat mutatnak. Úgy tőnik, hogy nagyon 
lassan és nagyon alacsony szinten ugyan, de stabilizálódni látszik a foglalkoztatottsági szint. 

                                                                                                                                                                                     
saság és Szlovákia a legnagyobb ársokkot 1991-ben szenvedte el, viszont azóta az 1992-es második növekedési 
szakasz ellenére az infláció viszonylag alacsony szinten maradt. 
10

 Az 1989 és 1993 évek között több munkahely szőnt meg, mint amennyit az egész kommunista idıszakban lét-
rehoztak. (Tímár, 1995) 
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1. táblázat 
Foglalkoztatottsági arányok a visegrádi országokban, 1989-1996 
        

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cseh Köztársaság,  1 94,8 81,7 84,8 79,5 79,2 77,5 77,5 - 
                2 - - - - 77,2 77,6 74,0 74,2 

Szlovákia,        1 82,7 80,4 69,9 69,9 67,2 66,0  -  - 
                2 - - - - 64,7 64,5 65,1 67,3 

Magyarország,    1 83,8 83,7 81,2 76,0 67,7 64,8 64,2 - 
                2  - - - 65,5 61,6 60,6 58,8 58,4 

Lengyelország,    1 81,1 75,1 71,5 69,2 67,7 67,9 66,1 - 
                2 - - - 61,6 60,5 59,9 59,8 60,0 

A táblázat forrása: Förster és Tóth, 1997, (1) UNICEF, 1997, pp. 139 és (2) OECD CCET munkaerıpiaci adat-
bázis alapján 

A foglalkoztatás csökkenése csak részben jelentkezett a munkanélküliség szintjének emelkedésében. Azzal 
együtt, hogy a munkanélküliségi ráta 1993-ban hirtelen megemelkedett, a munkanélküliség mértéke még a csú-
cson sem volt rendkívülinek tekinthetı. Az igazi kérdés tehát valójában úgy hangzik, hogy mivel magyarázható, 
hogy a munkanélküliség tulajdonképpen a rendszerváltás idején végig elég alacsony szinten maradt.

11
.  

A munkanélküliség emelkedése tehát Magyarországon nem egyenlítette ki a foglalkoztatottság mértékében 
bekövetkezett csökkenést. Az 1990 januárja és 1995 januárja közötti idıszakban a foglalkoztatottak száma több 
mint 1,4 millióval csökkent, miközben a munkanélküliek száma körülbelül 500 ezerrel emelkedett. Ez a két trend 
a gazdaságilag aktív népesség több mint 900 ezres csökkenését eredményezte. Az aktív korú népesség nagysága 
nagyjából ugyanakkora maradt, tehát a csökkenést nem demográfiai változások eredményezték.  

Az inaktívvá válás formái változatosak (voltak). Elıször is a foglalkoztatottság csökkenése az elsı idıszak-
ban azokat érintette, akik nyugdíj mellett voltak foglalkoztatottak. Másodszor az aktív korúak egy részét képes 
volt felszívni a társadalombiztosítás intézményrendszere, például a korai nyugdíjazáson vagy a rokkantsági nyug-
díjakon keresztül. Harmadrészt a fiatalabb generációk egy része bennmaradt az oktatási rendszerben és ezzel el-
halasztotta a munkaerıpiacra való kilépését. Ugyanakkor jelentıs volt azoknak a száma is, akik egyszerően ki-
szorultak a munkaerıpiacról és háztartásbeliek vagy egyéb eltartottak lettek, esetleg az elbátortalanodott munka-
nélküliek számát gyarapították. Az inaktivitás emelkedését 1990-1991-ben az oktatásban résztvevık számának 
emelkedése és a nyugdíjrendszerbe való könnyített belépés okozta, hiszen mindkét tényezı csökkentette a 
munkaerıpiaci kínálatot. Azután 1992 és 1994 között a gazdasági inaktivitás az aktív korúak körére is kiterjedt 
és az inaktivitás emelkedésének egyedüli forrásává vált. (Tóth, megjelenés elıtt). 

Az inaktivitás növekedését tehát egyszerre okozta a gazdasági átrendezıdés miatt fellépı nyomás és a jóléti 
rendszerek felıl jelentkezı szívó hatás. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az összes egyéb munkaerıpiaci 
trend relatív értelmet kap, ha annak fényében vizsgáljuk, hogy az elmúlt néhány év legfontosabb munkaerıpiaci 
trendje a foglalkoztatottság általános szintjének radikális visszaesése volt. Az állami szektor zsugorodása abszo-
lút értelemben is jelentıs volt, ám a magánszektor részarányának látványos növekedése jóval kisebb mértékő ab-
szolút növekedést jelentett. A foglalkoztatottság csökkenésének az idıszak folyamán végig csak egy része jelent 
meg a munkanélküliség emelkedésében. A leginkább drámai változás az aktív korú inaktívak arányának növeke-
dése volt.  

Összességében az inaktivitásnak ez a növekedése jelentısen hozzájárult ahhoz is, hogy a szóban forgó évek-
ben a magyar gazdaság nagyon dinamikus termelékenység-növekedést produkált. Valójában tehát lehet, hogy ar-
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 Valójában még ez a nagyságrend is inkább annak volt köszönhetı, hogy a munkanélküliségbıl való kiáramlás 
volt alacsony, semmint annak, hogy a beáramlás lett volna magas, tehát a munkanélküliség emelkedése csak 
részben volt az elbocsátások és a vállalati csıdök következménye. (Micklewright and Nagy, 1993; Boeri, 1994) 
A gazdaság sem bírt elegendı kapacitással arra nézve, hogy felszívja a munkaerıpiacról kikerülıket. A visegrádi 
országokat jellemzı munkanélküliségi ráták értékei hasonlóképpen alakulnak, kivéve a meglehetısen alacsony 
cseh adatokat. A Szlovákiára, Lengyelországra és Magyarországra érvényes munkanélküliségi ráták 10 és 16 szá-
zalék között voltak az 1992 és 1995 közötti idıszakban. A cseh érték, annak ellenére, hogy 1996-ban emelkedett, 
továbbra is ennél alacsonyabb szinten maradt. 
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ról van szó, hogy a mikrogazdaság hatékonyság-növekedését azon az áron lehetett megteremteni, hogy ez jelen-
tıs terheket rótt az újraelosztó rendszerekre. Itt megelılegezhetjük: a következı évek nagyobb kérdése az lesz, 
hogy miképpen lehet a most már csaknem teljes mértékben a mikroszféra, ezen belül is döntı mértékben a ma-
gánszektor által meghatározott növekedést úgy fenntartani foglalkoztatás-bıvülés mellett, hogy ez ne menjen a 
termelékenység és a gazdasági hatékonyság rovására.  

 

II.1.3. Demográfiai változások és a jóléti rendszerek iránti kereslet 

A demográfiai fejlemények közül nem mindegyik hatott rövid távon kedvezıtlenül a szociálpolitikai folya-
matokra. A kilencvenes években az eltartottsági ráta nem a demográfiai folyamatok miatt, hanem társadalompoli-
tikai okok miatt emelkedett meg. A termékenység visszaesése hosszú távon súlyos következményekkel járhat 
mind az általános eltartottsági rátára, mind pedig a nyugdíjrendszer korfüggıségi hányadára, rövid távon azonban 
csökkentette a gyermekintézményekkel kapcsolatos társadalmi igényeket. A halandóság emelkedése (a közhiede-
lemmel ellentétben) rövid távon is kedvezıtlenül hatott a nyugdíjrendszer finanszírozására, hiszen a halandóság 
pontosan abban a kohorszban emelkedett, amelyikben a járulékfizetık vannak (a középkorú férfiak között). 
Hosszabb távon azonban a társadalom korszerkezetének módosulása határozottan negatívan hat a felosztó-kirovó 
típusú nyugdíjrendszer egyensúlyára. (Hozzá kell tennünk, az öregedés valójában a tıkefedezeti pillér mőködı-
képességének sem tesz jót). 

A demográfiai folyamatok tartós hatásai azonban akkor is kihívást jelenthetnek, ha ezek a tendenciák rövid 
távon esetleg nem látszanak. Különösen így van ez a gyermekvállalás és az idıskori biztonság intézményrendsze-
rének hosszú távú mőködıképességét tekintve. Az a tény, hogy csökken a termékenység, tartósan veszélyezteti a 
nyugdíjrendszer mőködıképességét. 

12
  

Ma tehát, noha a kedvezıtlen termékenységi és halandósági adatok a társadalom fizikai újratermelıdésével 
kapcsolatos problémákat idırıl idıre elıtérbe helyezik, fontos megjegyezni, hogy a halandósági adatok utóbbi 
egy-két évben elkezdıdött (Józan, 1997) és remélhetıleg tartósnak bizonyuló javuló tendenciája remélhetıleg 
folytatódik, a termékenységi mutatók javulása nélkül ugyanis a generációs egyensúly helyreállása nem várha-
tó.Ezért szükséges, hogy a népesedéspolitikai és a szociálpolitikai intézkedések egy irányba mutassanak.  

Újabb fontos, a jóléti rendszerek iránti kereslettel kapcsolatos mutató a népesség egészségi állapotának ala-
kulása. A magyar népesség mortalitási és morbiditási adatai köztudottan rendkívül rosszak. Mindennek két fontos 
következménye is van szociálpolitikai szempontból. Egyfelıl a magas megbetegedési arányok az egészségügyi 
rendszerrel kapcsolatosan teremtenek megnövekedett igényeket. Másfelıl a táppénz és a rokkantosítási arányok 
romlása (ami mögött az állományba vétel még mindig engedékeny gyakorlata áll) mellett nyilvánvalóan az egész-
ségi állapot romlásának (is) a következménye. Speciális igényeket támaszt a jóléti rendszerekkel szemben a tár-
sadalom korszerkezetének átalakulása, különösen pedig az idıseken belüli, a nagyon idısek felé történı eltoló-
dás. Ez ugyanis hatványozottan nagyobb erıforrásokat igényel a gondozóhálózat és az egészségügyi rendszer te-
kintetében egyaránt.

13
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 A tartós demográfiai változások értelmezéséhez vissza kell nyúlnunk egy hosszabb távú történeti trendhez. A 
demográfiai átmenettel, illetve a termékenység modern társadalmakban tapasztalt lecsökkenésével foglalkozó 
irodalmak egy része abból indul ki, hogy az iparosodás elıtti társadalmakban a családszerkezet és a háztartások 
közötti támogatási rendszerek mőködése a gyermekvállalás és az idıskori biztonságról való gondoskodás szerves 
egységére épült. Ekkor tehát a vállalt gyermekek számát (amellett, hogy nyilván a termékenységgel és a nıi mun-
kavállalással kapcsolatos értékszerkezet tradicionálisabb stratégiákat írt elı) gazdasági motívumok és a magasabb 
gyermekhalandóság miatti elırelátás is befolyásolták. A gyermekvállalás tehát egyben egyfajta, az idıs kori biz-
tonság elérését szolgáló biztosítékot is jelenthetett. Ezt a kapcsolatot részben a termékenységi és halandósági 
minták megváltozása, részben pedig a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek elterjedése áttételessé tette. A 
szülık idıskori biztonsága bonyolult, a társadalom egészének szintjén érvényesülı összefüggéseken vált függıvé 
a családok által vállalt gyermekek számától. Ennélfogva a társadalombiztosítási rendszerek kialakulása és a 
gyermekvállalási hajlandóság visszaesése egymást erısítı negatív spirált hozott létre: az áttételes kapcsolat gyen-
gítette a gyermekek vállalásával kapcsolatos közvetlen motivációt, ami az állami újraelosztásnak jobban kiszol-
gáltatottá tette az idıs generációkat, ami a társadalombiztosítás iránti nagyobb kereslethez vezetett, és így tovább. 
13

 E tanulmányban nem foglalkozunk a fogyatékosság és a fogyatékosok problémáival. Nagyon egyszerő okunk 
van erre. E tanulmány írása közben a Népjóléti Minisztérium keretén belül egy másik mőhely kifejezetten e prob-
lémával foglalkozott.  
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Végezetül a családszerkezet és az együttélési minták megváltozása minıségileg jelent más keresletet a jóléti 
intézmények mőködése iránt. Az egyszülıs családok arányának emelkedése azoknak a családpolitikai intézmé-
nyeknek a felülvizsgálatát igényli, amelyek a hagyományos papa-mama-gyerekek típusú családmodellre építenek. 
A nem hagyományos családok arányának megnövekedése folyamatos tendencia. A kilencvenes évek elsı felében 
folyamatosan növekszik az egyszülıs családok aránya, ezen belül is különösen emelkedik azon gyermekek szá-
ma, akik házasságon kívül születnek. (Vukovich, 1997) 

A gyermekvállalással kapcsolatos motiváció és viselkedés alakulását azonban nem csak a nyugdíjrendsze-
rekkel való összefüggésükben, hanem a munkaerıpiaccal való kapcsolatukban is vizsgálni kell. A gyermekek vál-
lalásával kapcsolatos döntés ugyanis egyben a szülık (elsısorban, de nem kizárólag az anyák) munkaerıpiaci 
részvételével is közvetlenül kapcsolódik. Ezért fontosak azok a rásegítı mechanizmusok és társadalmi intézmé-
nyek, amelyek a szülık számára lehetıvé teszik, hogy optimálisan kombinálják a gyermekvállalást és a 
munkaerıpiaci részvételt. Hangsúlyozni kell: olyan intézményi kombinációkra van szükség, amelyek valós dön-
tési lehetıségeket kínálnak a szülık számára. Azok az anyasági támogatási rendszerek, amelyek otthon maradásra 
késztetik az anyákat, hosszú távon ugyanúgy kedvezıtlen hatásokkal járhatnak, mint azok, amelyek a munkaerı-
piacra való azonnali visszatérést erıltetik.  

Összességében tehát a demográfiai változások egyszerre jelentenek kihívást és lehetıséget a jóléti intézmé-
nyek számára. Kihívást mindenekelıtt azért, mert a termékenységi és a családszerkezeti minták megváltozása az 
igények szerkezetét alakítja át, lehetıséget azért, mert a társadalom korszerkezetének alakulása még néhány évre 
ideiglenesen viszonylag kisebb nyomást gyakorol a szociálpolitikai rendszerekre.

14
  

II.1.4. Munkaerıpiac, jövedelmi szerkezet  

Az elmúlt évek során a munkaerıpiacon két, egymásnak csak látszólag ellentmondó tendenciát figyelhettünk 
meg. Egyrészt jelentısen növekedett azoknak az aránya, akiknek a jövedelmei döntıen és egyre nagyobb mérték-
ben az állami újraelosztásból származnak. Másrészt jelentısen növekedett azoknak (a félreértéseket elkerülendı: 
továbbra is alkalmazotti sorban maradó foglalkoztatottaknak) az aránya, akiknek a jövedelmei döntıen és egyre 
nagyobb mértékben a privatizáció vagy éppen az új cégek létrejötte révén izmosodó magánszektorból, vagy a 
versenyszférában mozgó állami vállalattól, de mindenképpen piaci munkajövedelmekbıl származnak.  

A paradoxon csak látszólagos: itt egy olyan, egyfelıl az állami újraelosztás védıernyıje alá önként vagy 
kényszerően az elosztás kedvezményezettjeként behúzódó, másfelıl pedig a munkaerıpiacon (akár a verseny-
szférában, akár állami hivatalban) fennmaradni képes rétegek közötti törésvonalról van szó, amely akkor is fenn 
fog maradni, ha a gazdaság már valóban növekedni tudna.  

Jelen tanulmány további részében az állam és a piac megkülönböztetésére két szempontból, egyfelıl a jöve-
delemtermelés és felhasználás, másfelıl pedig a munkaerıpiac szempontjából mutatunk rá. Úgy véljük ugyanis, 
hogy egy vegyes gazdaság körülményeit jobban tükrözi az a felfogás, amely nem tulajdoni formák (állami vagy 
magántulajdon), hanem az újraelosztáshoz való viszony szerint különíti el az egyes társadalmi csoportokat.

15
 

A háztartások jövedelmi szerkezete szempontjából a Magyar Háztartás Panel elemzése során piaci (munká-
ból és tıkébıl származó) jövedelmeket, állami újraelosztásból származó (társadalombiztosítási típusú, vagy más 
néven keresetpótló, valamint szociális (tehát alapjövedelem típusú, vagy segély jellegő) jövedelmeket különítet-
tünk el. Ezek mellett vannak még egyéb jövedelemtípusok, mint például a háztartások közötti transzferek. Az 
idıszak (a kilencvenes évek elsı fele) során a legjellemzıbb fejlemény általában az állami újraelosztásból szár-
mazó jövedelmek átlagos arányának növekedése volt – a piaci jövedelmek arányának csökkenése mellett.  
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 A középtávú koncepció szempontjából fontos még kihangsúlyozni, hogy egy szélesebb horizontú szociálpoliti-
kának nemcsak a családoknak a társadalom biológiai reprodukciójában játszott szerepére, hanem az újabb gene-
rációk szocializációjában betöltött szerepére is ügyelnie kellene. Ennek részletesebb kifejtésére azonban ebben a 
tanulmányban nincsen mód. 
15

 A nyolcvanas években a társadalmi struktúra változásait taglaló írásokban az “állami újraelosztás” és a “piac” 
szembenállásáról volt szó. Szelényi Iván például írásaibanemlíti az állami újraelosztás inherensen egyenlıtlensé-
geket teremt, amelyeknek a korrigálása a piaci viszonyok térhódításától várható (Szelényi, ... ) Az 1980-as évek-
ben azonban Szelényi interpretációjában már arról volt szó, hogy vannak domináns integrációs mechanizmusok 
és az általuk kreált egyenlıtlenségek korrigálását várhatjuk a nem domináns mechanizmusoktól (Szelényi és 
Manchin, 1985) Kolosi Tamás L modellje szerint a magyar társadalom szerkezetében a bürokratikus állami újra-
elosztás és a piaci jövedelemtermelés adja a lényegi megkülönböztetést. Kornai János bürokratikus és piaci koor-
dinációról beszél, amelyek az etikai és az önkormányzati koordináció intézményeivel együtt adnak keretet a té-
nyezı allokációnak. 
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Ami a foglalkoztatottság szempontjából vett változásokat illeti, három, egymástól különbözı csoportot kü-
lönböztethetünk meg.  

Az állami újraelosztás elsıdleges, nagy létszámú kedvezményezetti csoportjába azok tartoznak, akik jöve-
delmeik kisebb vagy nagyobb részét az állami újraelosztásból kapják (a legnagyobb ilyen csoport a különbözı 
kategóriájú nyugdíjasoké, valamint ide tartoznak a munkanélküli ellátásban, rokkantsági ellátásokban, családi 
támogatásokban részesedık és mások). Az ı számuk jelentısen nıtt a rendszerváltás során. Ennek illusztrálására 
nézzük elıször az egyes kedvezményezetti csoportokba tartozók számának alakulását az utóbbi években!  

2. táblázat 
Piaci jövedelmekben és egyes fontosabb pénzbeni támogatásokban részesedı háztartások aránya a teljes 
népességben 1992-1997 (százalék) 

 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/1996 1996/97 

Piaci jövedelmek 83,9 80,0 82,4 78,6 80,1 79,5 

Öregségi nyugdíj 38,3 39,9 41,4 37,8 37,2 40,3 

Rokkantsági nyugdíj 10,0 11,7 12,0 12,5 13,5 14,4 

Egyéb nyugdíj 8,7 7,5 9,2 8,2 8,0 7,6 

Gyed 5,8 6,0 5,0 4,4 4,4 4,6 

Gyes 4,9 6,0 5,7 4,5 5,3 7,6 

Munkanélküli járadék 9,8 13,5 13,9 8,8 8,3 9,2 

Táppénz 11,6 11,9 11,7 10,9 10,9 9,0 

Munkanélküliek jövede-
lempótló támogatása 

 
0,8 

 
3,1 

 
3,4 

 
4,8 

 
4,8 

 
5,1 

Családi pótlék 33,1 33,0 32,6 34,5 34,1 32,0 

Segélyek 8,5 10,2 9,9 8,6 9,9 7,4 

Forrás: Magyar Háztartás panel, I-V. I. hullám adatai 

 

3. táblázat 
Az egyes jövedelemtípusok részesedése a háztartások összes jövedelmeiben 1992-1997 (százalék) 

Jövedelemtípusok 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

       

Piaci jövedelmek összesen 66,4 60,5 58,4 64,2 63,6 61,7 

Társadalombiztosítási jöve-
delmek összesen 

 
24,8 

 
28,1 

 
29,5 

 
26,6 

 
27,6 

 
30,2 

Nyugdíjak 20,1 22,7 24,3 22,6 23,8 26,3 

Munkanélküli segélyek 1,7 2,4 2,0 1,2 1,0 0,9 

Anyasági támogatások 1,9 1,9 1,8 1,8 2,1 2,5 

Szociális jövedelmek összesen  
7,2 

 
7,8 

 
7,6 

 
6,9 

 
6,9 

 
6,1 

Segélyek 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 

Családi pótlék 6,0 6,0 5,6 5,0 4,5 3,8 

Háztartásközi transzferek 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 

Egyéb háztartási jövedelmek 1,2 3,1 3,8 1,7 1,3 1,2 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Megjegyzés: a háztartások összes jövedelmeinek átlaga alapján képzett százalékos megoszlások 

Mindezek a változások megmutatkoztak, sıt, egyes esetekben még élesebben jelentkeztek a különbözı tá-
mogatásokban részesedı háztartások arányainak megváltozásában.  

A foglalkoztatottakon belül is vannak olyan csoportok, amelyek, noha egyfajta munkaerıpiaci definíció sze-
rint “piacról élnek”, újraelosztáshoz való viszonyukat tekintve alapvetıen függenek az állami szerepvállalástól. 
Ide tartoznak mindenekelıtt a közigazgatásban és az állami szolgáltató szektorban (oktatás, egészségügy, társada-
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lombiztosítás, munkaügyi szervek, szociálpolitika, családsegítık, önkormányzati közszolgáltatók, stb.) dolgozók. 
Mind munkaerıpiaci jellemzıik, mind pedig a finanszírozás formája alapján az állami újraelosztás részét képezik 
ezek a tipikus állami állások, a belılük származó jövedelem is mint költségvetési tétel jelenik meg. Kézdi (1997) 
tanulmányából kiderül, mind a közigazgatás, mind pedig az állami szolgáltatások foglalkoztatottságon belüli 
részaránya (és abszolút száma is) emelkedett a rendszerváltás óta.

16
 

A munkaerıpiacnak még mindig (és valószínőleg tartósan is) egy jelentıs részét az állami tulajdonú, de ver-
senyszférához tartozó állami szektor állásai adják. Ide azok az állami vállalatok tartozhatnak, amelyeknek a tulaj-
dona döntıen állami kézben van, de mind a beszerzési piacokat, mind pedig a termék (szolgáltatás) értékesítését 
tekintve a versenyszférában mozognak. Ezeket a vállalatokat ma már csak annyiban lehet az állami újraelosztás 
részeként kezelni, amennyiben esetleges puha költségvetési korlátjuk révén nyílt (pl. termelési támogatások for-
májában megvalósuló) vagy burkolt (pl. járulékelengedés vagy adókedvezmény formájú) állami támogatást kap-
nak.  
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 A közigazgatásban dolgozók számának bıvülése nem teljesen egyértelmő. A rendszerváltás elıtt egy regi-
mentnyi alkalmazott (fıállású állami hivatalnokok, fı- és mellékállásban, illetve önkéntesen dolgozó pártalkal-
mazottak, apparatcsikok, szakszervezeti funkcionáriusok és mások) gondoskodott az államrezon és ezzel együtt a 
saját fenntartásáról. A rendszerváltás után a demokratikus intézményrendszer kiépítése és mőködtetése egy sor új 
állást teremtett, amelyek másképpen ugyan, de az államrend fenntartásához, a demokratikus berendezkedés kü-
lönbözı intézményeinek mőködtetéséhez kapcsolódnak.  
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II.1.5. A jóléti rendszerek fenntartása: a terhek társadalmi megosztásának egy formája 

Az elıbbi fejezetben vázoltak továbbgondolása révén juthatunk el az állami újraelosztás egy olyan interpre-
tációjához, amely segíthet abban, hogy jobban megértsük a jóléti termelés és jóléti fogyasztás, az adók elıállítá-
sának és az adók elköltésének a természetét, társadalmi sajátosságait. Ehhez abból kell kiindulnunk, hogy az új-
raelosztás számára elérhetı bármilyen jövedelem vagy más teljesítmény alapvetı forrásait nem az “állam”-ban 
kell keresnünk. Az, amit “államnak” neveznek, nem egyéb, mint az egyéni és társasági teljesítmények újraelosz-
tásának egy eszközrendszere.

17
 Az állami újraelosztás az emberi teljesítmények egy részét központosítja, majd 

más formában az emberek egy másik csoportja számára (vagy esetleg ugyanazon emberek számára más formában 
vagy/és más idıpontban) teszi hozzáférhetıvé. Ami tehát az egyik embernek megélhetési forrás, az a másiknak 
adóteher és fordítva, természetesen attól függıen, hogy milyen az adótámogatási rendszerek aktuális felépítése.

18
  

Egy adott pillanatban tehát mindig megjelölhetjük, hogy a társadalom mely csoportjai azok, amelyek az újra-
elosztáshoz szükséges források elıteremtıi, és melyek azok, amelyek az újraelosztás kedvezményezettjei. Termé-
szetesen mivel az adók és támogatások jelenlegi kiterjedt rendszerében mindenki egyszerre kedvezményezett és 
adófizetı, inkább csak az állami újraelosztás nettó hozzájárulói (vagyis azok, akik adók formájában többet fizet-
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 A jóléti teljesítmények elıállításának azonban távolról sem egyedüli formája az állami újraelosztás. Mindenek-
elıtt az egyének jólétének nagyon fontos forrása a személyes szférában van. A rokonok, barátok, szomszédok sok 
esetben a bajba jutottak segítésének elsıdleges forrásait jelentik. Efféle szereplık közé tartozik továbbá az ál-
lampolgárok saját munkahelye. Mindenekelıtt azért, mert a munka önmagában is eleme a jólétnek, másrészt pe-
dig azért, mert a munkahely (áttételesen is) képes biztosítani, hogy a munkavállalók idıleges betegség vagy mun-
kahelyi balesetek esetén is "jó létet" élvezzenek, sıt, nyugdíjba vonulásuk után se szenvedjenek hiányt. A jóléti 
szolgáltatások biztosítói közé tartoznak továbbá a közületi szektor különbözı intézményei. Ide tartoznak az állam 
által fenntartott és mőködtetett, elsısorban természetbeni társadalmi szolgáltatások nyújtására szervezett intéz-
mények. Vegyes gazdaságokban nagy szerepet játszanak a különféle, döntıen magánszemélyek által szervezett, 
ám non-profit alapon mőködı szervezetek. Itt kell megemlítenünk ezen kívül a különféle önkéntes alapon szerve-
zett, altruista, mások segítésének céljával mőködı intézményeket, például különféle egyházak és önkéntes társa-
ságok szociális szolgáltatásait is. A jóléti szolgáltatások forrásai között végül meg kell említenünk a különféle 
profitorientált szervezeteket, amelyek révén az állampolgárok megvásárolhatnak bizonyos szolgáltatásokat, piaci 
biztosításokat köthetnek, hogy megelızzenek nagyfokú életszínvonal-eséseket. Összefoglalva tehát azt mondhat-
juk, hogy az állam csak az egyik, de korántsem kizárólagos forrása a társadalmi szolgáltatásoknak.  

Az persze az eddigiektıl eltérıen egy teljesen más kérdés, hogy az állam azon túl, hogy újraelosztja a gazdaság-
ban megtermelt jövedelmeket, maga is hozzájárulhat a GDP növekedéséhez. Ha ez úgy történik, hogy piaci elég-
telenségeket korrigál, vagy olyan közjavakat állít elı, amelyeket a piac maga nem lenne képes, akkor persze az 
állam is önálló jövedelemtermelı tényezı. A szociálpolitika készpénz újraelosztó programjainak az esetében 
azonban alapvetıen újraelosztásról van szó.  
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 Az allokációs és disztribúciós döntések intézményi technikái nagyon sokfélék lehetnek. Kornai János (1992) a 
bürokratikus, piaci, önkormányzati, etikai és családi koordináció között tesz különbséget. Az utóbbi kettıvel e 
tanulmányban nem foglalkozunk, bár roppant fontosnak tőnnek. Fontosnak tartjuk viszont a különbségtételt a 
közvetlen, participatív demokrácia (ami többé-kevésbé az “önkormányzati” koordinációnak felel meg) és a rep-
rezentatív demokrácia típusai között. Ez utóbbi dichotómia egyben a késıbbiekben abban is segíthet, hogy a kö-
zösségi választás elméletének állításait közelebb hozzuk a jóléti rendszer elemzéséhez. 

 A. / magukra hagyott árszabályozó piacok: az elosztást az árak és az egyes szereplık döntései ("dollár-
szavazatok") határozzák meg; 
 B. / demokratikus szavazási procedúra: a szereplık szavazás révén döntenek az elosztásról. Ennek ismét 
két altípusa lehetséges: 
  B.1. közvetlen (participatív) demokrácia, amikor az adott közösség tagjai közvetlenül döntenek 
a felhasználásról; 
  B.2. reprezentatív demokrácia, amikor a tagok a döntéseket képviselıikre delegálják. A képvi-
selık ezek után nem minden egyes esetben kérdezik meg az érintetteket, hanem a döntési kérdésekre adott vála-
szok egy csomagját, illetve az adott válaszok kiválasztására szolgáló elveket, hüvelykujj-szabályokat, algoritmu-
sokat ajánlják /ideológiát, gazdaság-, ill. szociálpolitikát kínálnak, pártprogramok révén/. 
 C. / A bürokratikus elosztás esetében az elosztást adminisztratív úton határozzák meg. Ennek ismét sok-
féle intézményi technikája lehetséges: 
  C.1. sorban állás 
  C.2. kiutalás 
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nek be, mint amennyit támogatások formájában kapnak) és az újraelosztás nettó támogatottjai (tehát akik több 
támogatást kapnak, mint amennyi hozzájárulást fizetnek) között tudunk különbséget tenni.  

Egy efféle csoportosítást tartalmaz az 4. táblázat. A táblázatból kiderül, hogy 1993-ban az állami újraelosz-
tásból élıknek a piaci szektorban foglalkoztatottakhoz képest vett aránya, döntıen a munkanélküliek és a nyugdí-
jasok nagy száma miatt, jelentısen rosszabb volt, mint a nyolcvanas évek végének Svédországában.  

4. táblázat 
A piaci és a nem piaci szférában részt vevık száma Magyarországon és Svédországban 
 

Tevékenység Részt vevık száma (ezer fı) 

 Svédország Magyarország 

 1970 1989 1993 

1. Közigazgatás és közszolgál-
tatások 

806 1427 875 

2. Nyugdíjasok 1135 1899 2647 

3. Munkanélküliek 59 62 694 

4. Munkaerıpiaci programban 
érintettek 

69 144 54 

5. Táppénzen lévık 264 317 150 

6. Gyermekgondozási szabad-
ságon lévık 

28 126 262 

7. 1-6. Összesen 2361 3975 4682 

8. Piaci szektorban foglalkoz-
tatottak 

3106 3020 2842 

9. 7./8. 0,76 1,32 1,65 

Forrás: Kornai (1996:248) 

Adatforrások: Svédország, Assar Lindbeck (1990, 23. o.). Magyarország, 1. és 2. sor: Központi Statisztikai Hi-
vatal (1994b, 14. és 54. o.); 3. és 4. sor: Munkaügyi Kutatóintézet (1994, 45. o.); 5. sor: Központi Statisztikai 
Hivatal (1994b, 54. o.) és (1994c, 22. o.); 6. és 8. sor: Központi Statisztikai Hivatal (1994b, 54. o.). 

Megjegyzések: 1. sor: Magyarországra vonatkozóan a költségvetési szervek aktív keresıi. 2. sor: Az adat magá-
ban foglalja mind az öregségi nyugdíjasokat, mind pedig az egyéb jogcímeken nyugdíjban részesülıket: Ma-
gyarország esetében a nyugdíjasok száma nem tartalmazza a foglalkoztatott nyugdíjasokat (1993-ban 223 ezer 
fı); ık nem szerepelnek sem a piaci, sem pedig a nem piaci szférában dolgozók között. 3. sor: Magyarország 
esetében regisztrált munkanélküliek száma. 4. sor: Magyarországra vonatkozóan az adat az átképzésben és a 
közhasznú foglalkoztatásban résztvevıket adja meg. 5. sor: Magyarországra vonatkozóan az alkalmazásban ál-
lók és ipari szövetkezeti tagok táppénzen lévı dolgozóinak arányát (5,1 százalék) vetítettük ki a piaci szféra aktív 
keresıire. A költségvetési szektorban dolgozók közül táppénzen lévık nem szerepelnek a táppénzesek között, el-
kerülendı a halmozódást. A piaci szféra aktív keresıinek táblázatban szereplı számában nem szerepelnek a pia-
ci szféra aktív keresıi közül táppénzen lévık. 8. sor: Tartalmazza az állami vállalatokat és a kommunális létesít-
ményeket is. 

Összefoglalva tehát azt láthatjuk, hogy az utóbbi idıben párhuzamosan zajlott le két folyamat. Egyfelıl nö-
vekedett azoknak a népességcsoportoknak az aránya, akik jövedelmeik egyre nagyobb hányadát kapják az állami 
újraelosztásból. Másfelıl növekedett azoknak a népességcsoportoknak az aránya, akik jövedelmeik egyre na-
gyobb hányadát kapják a piacról. Az újraelosztás terhei alapvetıen az aktív generációk vállára nehezednek. Ha 
száznak vesszük az összes megtermelt jövedelmet, megvizsgálhatjuk, hogy egy adott ember jövedelmeinek hány 
százaléka lesz a végsı fogyasztás, mekkora az általános adó, mekkora a közvetlen adó, a TB járulék, és így to-
vább. Ha ezt megtaláltuk, számbavehetjük: egy munkanap hányadrésze megy a saját fogyasztásra, mekkora a csa-
ládéra, és így tovább. Efféle számítást elvégezni persze roppant nehéz lenne pontosan. Azt mindenesetre tudjuk, 
hogy az aktívak összes jövedelmének kevesebb, mint negyven százaléka az, ami az adók levonása után végül is 
“hazavihetı”.  

Kevés történt azonban azért, hogy helyreálljon az aktivitás és az inaktivitás között végletesen felboruló 
egyensúly. Ebben az értelemben kormányzati periódusokon átívelı folyamatosságot jelentett az az álságosan szo-
lidáris, a támogatott egyéneket stabilitással hitegetı, ám ıket az állami újraelosztásnak kiszolgáltató helyzetbe 
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csalogató, a közköltségvetést pedig rendkívül megterhelı kiadásokba hajszoló politika, amely az öregségi és rok-
kantsági nyugdíjrendszer itatóspapírjával igyekezett eltüntetni a teljes foglalkoztatottságon a gazdasági visszaesés 
miatt esett foltokat. Ma már Magyarországon száz keresıre több mint százhatvan eltartott jut. Ezt az eltartottsági 
terhet mindenekelıtt azért kell minduntalan felemlegetnünk, mert egy nehezen megfordítható negatív spirálba 
szorítja bele a társadalmat. Egyfelıl mind magasabb, a gazdaságban erıforrás-allokációs torzulásokat jelentı, a 
családokban pedig a kettıs teher miatt az aktív keresıt sokszor megroppanással fenyegetı járulékteherrel bünteti 
a legális gazdaságban aktívan maradó generációkat. Másfelıl sokakat szorít az illegalitás határára, aláásva ezzel 
az amúgy sem túlzottan jellemzı normakövetı magatartás, a köz érdekeit respektáló adófizetıi morál maradvá-
nyait is. Történik mindez úgy, hogy közben az újraelosztás kedvezményezettjei is becsapottnak érzik magukat és 
nem kellenek hozzá évek, hogy keseregve jelentsék ki: többet érdemeltek volna.
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Az állami újraelosztás és a munkaerıpiac arányainak eltolódása meghozta a maga politikai következményeit 
is. Az újraelosztásból élık csoportjainak növekedése és homogenizálódása egyben azzal is járt, hogy 
megnövekedett a szóban forgó csoportok érdekartikulációs potenciálja. Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy az 
állami újraelosztás jóléti klientúrája direkt vagy indirekt módon egyre nagyobb mértékben képes hatást gyakorol-
ni a költségvetési prioritásokra.  

 

II.2. Az elszegényedés és marginalizálódás mechanizmusai az átmenet során  

II.2.1. Módszertani, mérési problémák 

A jóléti rendszer szempontjából legfontosabb keretfeltételeket természetesen azok a tények szabják meg, 
amelyek a marginalizálódás, a szegénység és az egyenlıtlenség alakulásával foglalkoznak. A szegénység és 
egyenlıtlenség mérésével kapcsolatos módszertani megfontolásokat sok helyütt leírtuk már. Ezért most e kérdé-
sek jelentıs részének tárgyalását mellékletekbe tesszük. (E fejezettel kapcsolatosan elsısorban az 1-5. sz. mellék-
leteket kell kiemelni). Van azonban néhány olyan kérdés, amelyet nem lehet még így sem megkerülni.  

A mérési problémák közé tartozik mindenekelıtt a háztartási fogyasztási súlyok meghatározása. A háztartá-
sok jövedelmeit többféleképpen is összehasonlíthatjuk. Az egyik véglet esetében nem teszünk különbséget a ház-
tartások között aszerint, hogy mekkora a méretük. Világos, hogy ez a számbavételi lehetıség nincs tekintettel ar-
ra, hogy a család mérete mind a keresı kapacitást, mind pedig a fogyasztási igényeket is alakítja.

20
 A másik vég-

let, az egy fıre jutó jövedelmek feltételezése viszont azt jelenti, hogy a család méretével egyenes arányban nö-
vekszenek a megélhetés költségei. A jövedelmi egyenlıtlenségekkel foglalkozó irodalomban lényegében mindkét 
módszerre találhatunk példát, ugyanakkor valószínőleg akkor járunk közelebb az igazsághoz, ha valahol e két 
véglet közötti eljárást használunk. 

Az irodalomban használt ún. ekvivalens jövedelem-mérıszámok logikája szerint a család méretének növeke-
dése a megélhetési költségek növekedését is jelenti, de nem a család méretével egyenes arányban. Az ekvivalens 
jövedelem-mérıszám tehát végeredményben egy, a család méretének növekedésével csökkenı súlyt rendel hozzá 
az egyes háztartásokhoz. Formálisan megfogalmazva: egy többszemélyes család akkor rendelkezik egy egysze-
mélyes háztartásnak megfelelı (azzal ekvivalens) jövedelemmel, ha j=h/N, ahol j= az egyszemélyes háztartás jö-
vedelme, h= a vizsgált háztartás össze jövedelme és N= a család méretétıl függıen eltérı szükségleteket jelzı 
együttható. Az irodalomban bizonyítottnak tekinthetı, hogy a családi szükségleteket kifejezı együttható jól kife-

jezhetı az N=Se képlet segítségével, ahol S a család /háztartás mérete. (Buchman et al, 1988, Förster, 1994) (Az 
ekvivalencia skálák becslésének empirikus módjait a 2. sz. melléklet írja le.) 

A továbbiakban három különbözı ekvivalencia-skála szerint számoljuk ki az egyének jövedelmeit és a szó-
ban forgó jövedelmek alapján kalkulálható szegénységi rátákat. Az e = 0.73 skála esetén gyakorlatilag azzal a 
feltételezéssel élünk, hogy a háztartás elsı tagját 1, a másodikat 0.7, a harmadikat pedig 0.5 fogyasztási egység-
ként veszik figyelembe. Másodsorban használunk egy ennél restriktívebb ekvivalencia-skálát (e=0.55). Ez azt 
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 A közép-kelet-európai országok közül Magyarországon növekedett legnagyobb mértékben a nem foglalkozta-
tottak aránya: 1991 és 1996 között a nem foglalkoztatottak aránya majdnem duplájára, 25%-ról 46%-ra emelke-
dett, míg Csehországban 22%-ról 26%-ra, Szlovákiában 33%-ra emelkedett, Lengyelországban pedig valamivel 
40% fölött maradt (Boeri és Edwards, 1997). Ez a tény is legalább részben magyarázatot adhat azokra a nehézsé-
gekre, amelyekkel a magyar gazdaság néz szembe a fellendülés útjainak keresése közben. 
20

 Például ugyanúgy egy háztartásnak kezeli az egyszemélyes háztartást, mint a sokgyermekes, esetleg több gene-
rációt magában foglaló háztartást. E mögött lényegében az a feltételezés húzódik meg, hogy a családméret növe-
kedésével nem változnak a háztartás megélhetési költségei. 
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jelenti, hogy a pótlólagos háztartástagokat az eddigiekhez képest viszonylag kisebb fogyasztási súlyokkal látjuk 
el. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, kalkulálunk az egy fıre jutó jövedelmek alapján számolt sze-
génységi rátákkal is. Erre, noha statisztikai szempontból az ekvivalens jövedelmek számbavétele alapján vett 
elemzéseket talán korrektebbnek lehetne mondani, nagyon fontos társadalompolitikai megfontolások késztetnek. 
Mindenekelıtt az, hogy a gyakorlati szociálpolitikában az egyes támogatások jogosultsági kritériumait az egy fı-
re jutó jövedelmek alapján határozzák meg, ezért bármilyen tényleges társadalompolitikai javaslat megfogalma-
zása elıtt az egy fıre jutó jövedelmek alapján végzett vizsgálatok implikációit is vizsgálni kell. A tanulmány ké-
sıbbi részében azonban erre még a segélyezési rendszer kapcsán visszatérünk.  

További két módszertani kérdés méltó még említésre. Elıször is az, hogy milyen szegénységi küszöbszámot 
használjunk annak eldöntésére, hogy hogyan alakult a szegénység, illetve a jóléti támogatások szerepe a szegény-
ség csökkentésében. A másik pedig az, hogy milyen szegénységi mutatókat alkalmazzunk.
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Ebben a tanulmányban a továbbiakban három szegénységi küszöböt használunk. Egyfelıl azokat fogjuk sze-
gényeknek tekinteni, akiknek az egy fıre vagy egy fogyasztási egységre vetített jövedelme az összes személy kö-
zül a legalsó kvintilisbe (legalsó húsz százalékba) tartozik.
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 A másik két szegénységi mérıszám erıteljesebben 

függ a jövedelemeloszlás konkrét mintájától. Ezek alapján azokat tekintjük szegényeknek, akik a (különbözı ek-
vivalencia-skálák alapján számolt) átlagos vagy mediánjövedelem felénél alacsonyabb jövedelembıl élnek.23  

A szóban forgó szegénységi küszöbök a statisztikai számbavétel szempontjából azért használhatóak, mert 
nagyságuk “objektív módon” alakul ki, anélkül, hogy a gazdasági élet egyes szereplıi közvetlenül képesek len-
nének befolyást gyakorolni rájuk. Ezzel szemben elvileg elképzelhetı és a gyakorlatban is alkalmazható az, hogy 
más, az eddigiektıl eltérı szegénységi küszöbök szolgáljanak a segélyezés alapjául. Hazánkban például lényegé-
ben a Szociális Törvény életbe lépése óta a nyugdíjminimum és annak bizonyos százaléka több ellátás alapjául is 
szolgál. Az efféle küszöbök nagysága nem exogén, tehát nem olyan, amelyet a politika formálói ne tudnának 
közvetlenül befolyásolni. Éppen ellenkezıleg a nyugdíjminimumnak vagy a bérminimumnak az alakulása közvet-
lenül az egyes szereplık tárgyalásainak eredményeképpen alakul ki.  

A magyar szegénységgel foglalkozó tanulmányokban a szegénységi arány és - kisebb gyakorisággal - a sze-
génységi rés azok a mutatók, amelyek rendszeresen megjelennek. Az elsı a szegények népességen belüli arányát 
számszerősíti (H=p/n), így a szegénységi mérıszámok legegyszerőbb, legkönnyebben érthetı fajtája. Nagy hátrá-
nya azonban, hogy teljességgel érzéketlen a szegénység intenzitásának változására. Ezt méri a szegénységi rés, 
illetve annak relatív változata, amely a szegények átlagos jövedelmének a szegénységi küszöbtıl való elmaradá-
sát mutatja, tehát azt, hogy a szegények mennyire szegények.

24
  

Az aggregált szegénységi rés (vagy szegénységi deficit) - Σi=1->pk-yi - megadja azt a minimális összeget, 
amely ahhoz kellene, hogy minden szegény éppen a szegénységi szint fölé kerüljön. A szegénységi rés mutató 
azonban érzéketlen a szegények számában bekövetkezı változásokra addig, amíg a szegények átlagjövedelme 
változatlan. A két mérıszám egymást kiegészítı tulajdonságait kombinálandó képezhetı szorzatuk, amely az 
aggregált szegénységi rés normált változata, és amely azt mondja meg, hogy annak a jövedelemtömegnek, amely 
éppen elégséges a társadalom minden tagja számára a küszöb szintjét biztosítani, mekkora hányadát kellene a 
nem szegényektıl a szegényekhez átcsoportosítani, hogy valamennyi szegény a küszöb szintjére emelkedjen. 
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 Nincs itt hely az egyes szegénység-koncepciók, illetve a hozzájuk rendelhetı elınyök és hátrányok elemzésére. 
Részletesen szól errıl most már egy sor fontos irodalom. Friss irodalmi áttekintésként lásd például Andorka, 
(megjelenés alatt), Fábián, 1995a. Empirikus elemzések még Szivós, 1995, Galasi, 1995a, 1995b, Fábián, 1995c, 
Spéder, 1995. A fontosabb empirikus eredmények összefoglalójaként kiemelendı például Andorka-Spéder, 1996. 
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 Ez a mérıszám a szegénység kiterjedésének vizsgálatára nem alkalmas, hisz definíció szerint mindig a népes-
ség húsz százaléka kerül a kvintilis-határ alá. Alkalmas viszont a szegénység összetételének vizsgálatára, vala-
mint alkalmas annak vizsgálatára is, hogy a kvintilis felsı határaként vett szegénységi küszöb alatt élık száma 
miképpen változik aszerint, hogy az egyének jövedelmeiben szerepelnek-e az egyes szociálpolitikai támogatások. 
23

 Az átlag választása mellett szól, hogy bizonyos nemzetközi összehasonlító tanulmányok, amelyekkel összevet-
hetı adatokat szeretnénk elérni, ezt a mércét használják. Ellene szól, hogy, mint azt késıbb látni fogjuk, az átlag, 
különösen a kisebb minták esetén, nagyon érzékeny lehet egy-egy kiugró, szélsıséges érték alakulására. Ezért 
tőnik megbízhatóbbnak a mediánjövedelem alkalmazása. Mediánjövedelem alatt annak a személynek a jövedel-
mét kell érteni, akinél a mintában szereplık pontosan ötven százaléka rendelkezik több és pontosan ötven száza-
léka rendelkezik kevesebb jövedelemmel. 
24

 Képlete az I=1/p*Σi=1->p((k-yi)/k) formában írható le, ahol p a szegények száma, yi a jövedelem, k a szegénysé-
gi küszöb. 
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Ezek mellett a mutatók mellett az elmúlt 15-20 év szegénységi irodalmában sok további javaslat született, 
melyek igényes magyar nyelvő összefoglalása is megszületett (Hajdú, 1997), angolul pl. Seidl, 1988, Ravallion, 
1995. A továbbiakban támaszkodunk is ezekre az általunk ténylegesen kiszámított mutatók leírásakor. 

Sem az elıbbi két mutató (a szegénységi ráta és a szegénységi rés), sem kombinációjuk nem ad információt a 
szegénység komolyságáról, súlyosságáról a szegények között, ugyanis nem veszi figyelembe a szegények közötti 
jövedelem egyenlıtlenséget.

25
 A. Sen javasolt olyan szegénységi indexet, amely a fenti kritériumnak is megfelel, 

az ı nevét viselı mérıszám képlete: Ps=H(I+(1-I)Gp), ahol H a szegénységi arány, I az átlagos szegénységi rés-
arány, Gp a szegények közötti jövedelem-egyenlıtlenség mértéke a Gini-mutató alapján. 

Ez az index tehát egyaránt tartalmazza a szegénység kiterjedésére, intenzitására és a szegények egyenlıtlen-
ségére vonatkozó információkat. A mutató legkisebb értéke 0, legmagasabb 1: 0, ha nincsenek szegények, 1, ha 
mindenki jövedelme zéró. Amennyiben minden szegény jövedelme azonos, minél alacsonyabb ez a jövedelem, 
annál jobban közelíti értéke a szegénységi arányt, és minél magasabb a szegények aránya, az érték annál jobban 
közelíti az átlagos szegénységi rés-arányt. 
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E mutatók minden elınyük mellett az additivitás követelményének nem tesznek eleget, tehát nem biztosítják, 
hogy a teljes népességre vonatkozó szegénységi index elıállítható legyen a résznépességekre vonatkozó indexek 
súlyozott átlagaként, megfordítva a “teljes” index dekomponálható legyen.  

Egy viszonylag egyszerő merıszám, mely kielégíti a fenti követelményt a Foster-Greer-Thorbecke index, 
amely a súlyozott szegénységi rés paraméterezhetı koncepciójára épül. Képlete a következı: PFGT=1/nΣi=1->p((k-
yi)/k)α ahol α>=0, p a szegények száma, n a teljes népesség, yi a jövedelem, k a szegénységi küszöb, α a szegény-
séggel paraméter mértéke. Minél nagyobb α értéke, annál nagyobb súlyt rendel a legszegényebb szegényekhez. 
Az α=0 esetén a szegénységi arány, 1-nél a szegénységi arány és az átlagos szegénységi rés szorzata, míg 2-nél a 
szegénységi rés önmagával súlyozódik. Visszautalva a korábban említett A és B eloszlásra, P2 értéke rendre 0,14 
és 0,08. E mutató α emelkedı értéke mellett egyre több, az irodalomban említett, axiómának, kritériumnak - a 
monotonitás, a transzfer, az érzékenységi, a szimmetria és a dekompozíciósnak - is megfelel. E mutató a csopor-
ton belül mért szegénységi mértékek népességszámmal súlyozott átlagaként megadja a teljes népesség szegény-
ségi mértékét. 

II.2.1. A magyarországi jövedelemeloszlás sajátosságai  

A jövedelem-egyenlıtlenségre (két legszélsı jövedelemdecilis és a két középsı jövedelemdecilis arányával 
durván közelítve, lásd 2. ábra) vonatkozó hosszú távú idısorok néhány nagyon fontos tendenciára hívják fel a 
figyelmet.  

Elıször is arra, hogy Magyarországon az egyenlıtlenségek a rendszerváltás általánosan elfogadott idıpont-
jánál sokkal hamarabb növekedésnek indultak. Ez az “ideális” idıpont, amely természetesen nagyon fontos volt a 
többi közép-kelet európai ország történelmében, lehet, hogy Magyarország esetében nem is létezett. Az egyenlıt-
lenségek a nyolcvanas évek elején kezdtek el növekedni, amikor a gazdasági tevékenységek liberalizációja (több 
piaci jellegő elem bevezetése a gazdasági rendszer mőködésébe) jellemezte a gazdaságpolitikát. 

A második fontos jellemzı, hogy az egyenlıtlenségek növekedése természetesen felgyorsult az évtizedfordu-
ló környékén. Ez volt az az idıszak, amikor a legnagyobb ugrást tapasztalhattuk az egyenlıtlenség mértékében. 
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 Vegyünk például két jövedelemeloszlást, A=(1,2,3,4) és B=(2,2,2,4), valamint a szegénységi határ legyen 3. A 
szegénységi arány 0,75, az átlagos szegénységi rés 0,33 mindkét esetben, ugyanakkor az A eloszlás legszegé-
nyebbje fele akkora jövedelemmel rendelkezik, mint a B eloszlásé. Tegyük fel, hogy B eloszlás az A eloszlás ke-
vésbé szegényétıl a legszegényebbhez történı átcsoportosítással jött létre. Az eddig vizsgált szegénységi mutató-
ink erre az átcsoportosításra érzéketlenek. 
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 Az index kidolgozása erısen megmozgatta a szegénységi indexekkel foglalkozó kutatókat, például S. Anand 
módosítási javaslata alapvetıen arra vonatkozott, hogy ne csak a szegények, hanem a nem szegények jövedelmeit 
is számításba kell venni a szegénység mérésekor. Az általa javasolt intenzitási mérıszám a küszöbérték és a sze-
gények átlagos jövedelmének távolságát a teljes népesség átlagos jövedelméhez viszonyítja, szegénységi indexe 
pedig az aggregált szegénységi rést a népesség összjövedelméhez viszonyítja. Ennek interpretációja azt mondja, 
hogy az összjövedelem mekkora hányadát kellene a szegényeknek juttatni, hogy ık a küszöb szintjére kerüljenek. 
(Alternatív mérıszáma a nem szegények összjövedelméhez viszonyítja az aggregált szegénységi rést.) Az Anand-
mérıszám a Sen-féle merıszámtól egy konstansban különbözik, amely a szegénységi határ és a teljes népesség 
átlagjövedelmének hányadosa. 
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A harmadik lényeges üzenet, amit az ábra mutat, a középrétegek helyzetének folyamatos romlása. Az 5. és 6. 
decilis relatív aránya mindvégig csökkent a vizsgált idıszak alatt. A negyedik következtetés a legutóbbi évekkel 
kapcsolatos. Ezek az adatok azt sugallják, hogy a valóban jelentıs változások már lejátszódtak: az utóbbi egyen-
lıtlenségekben bekövetkezett elmozdulások inkább finom hangolásnak, mintsem lényegi változásnak tekinthetı-
ek. (Sik és Tóth, 1997) 

2. ábra 
Az egyes jövedelemdecilisek részesedése az összes jövedelembıl, 1962-1995 
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Forrás: 1962-1987: KSH jövedelem felvételek, 1989-1991: KSH Mikroszimuláció, 1992 után: Magyar Ház-
tartás Panel Vizsgálat, I-III. hullámok 

A magyarországi jövedelemeloszlás - mint általában a jövedelemeloszlások - a 90-es években is baloldali 
aszimmetrikus, vagyis alsóbb régióiban jelentıs nagyságú népességcsoportok sőrősödnek, a felsı sávokban vi-
szont az átlagnál lényegesen magasabb jövedelmő, ám nem túl nagy számosságú csoportok “húzzák szét” a me-
zınyt. Jól látszik mindez a 3. ábrán, ahol az 1992-es eloszlási adatokat vizsgálhatjuk meg. A jövedelemeloszlás e 
jellemzıjét mutatja az is, hogy az átlagos jövedelem nagysága 1992-ben mintegy 15 százalékkal meghaladta a 
mediánjövedelem nagyságát. Hasonló mértékő, 1 százalékponttal nagyobb eltérést tapasztalhattunk 1996-ban is, 
bár a különbség 1995-ben elérte a 20 százalékot is.  

A jövedelemeloszlási adatok egyes évek közötti összehasonlítását egy olyan idıszakban, amikor számottevı 
infláció erodálja a lakossági jövedelmeket, úgy tehetjük meg, ha az inflációval korrigáljuk a háztartási jövedel-
meket. Az 1992 és 1996 közötti idıszakban az infláció összességében az egyes szegénységi küszöbök reálértéké-
nek lényeges eséséhez vezetett, vagyis az egymást követı években a relatív küszöbök mindig kevesebbet “értek”: 
az, aki az 1996-os jövedelemeloszlásban a mediánjövedelem felével rendelkezett, az 1992-es mediánjövedelem 
felével rendelkezı személy jövedelméhez képest 18 százalékkal kevesebbet ért a jövedelme annak ellenére, hogy 
a szóban fogó küszöbérték maga nominálisan összesen 88 százalékkal emelkedett. A három küszöbszám közül a 
legnagyobb reálértékesést (26 százalékot) a vizsgált idıszakban egyébként az alsó kvintilis felsı határaként defi-
niálható szegénységi küszöb szenvedte el. (4. ábra) 

A mediánjövedelmeknek ez a “lefelé csúszása” elsısorban azért következett be, mert a reáljövedelmek diffe-
renciáltan alakultak ugyan, de évrıl évre többen voltak azok, akiknek a reáljövedelme esett, azoknál, akiknek a 
reáljövedelme nıtt. Így összességében a jövedelemeloszlás balra tolódott. Ezt illusztrálta az egymást követı évek 
mediánértékeinek reálértékesése. De ugyanezt mutatja az az ábra is, amely az egyes évek reáljövedelmeinek el-
oszlását ábrázolja ugyanahhoz a szegénységi küszöbhöz (az 1992-es medián feléhez) viszonyítva. (5. ábra). Vilá-
gosan látszik ebbıl, hogy az egymást követı években a reáljövedelmek egy részének esése mind nagyobb népes-
ségcsoportokat szorított az 1992-es szegénységi küszöb alá. (A jövedelemeloszlás ferdesége is tovább tolódott 
balra, amit az is mutat, hogy 1995-re a mediánjövedelmet már mintegy húsz százalékkal haladta meg az átlag.) 
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3. ábra 
Jövedelemeloszlás 1992-ben: az egyes, egy fıre jutó jövedelmi kategóriákba tartozó személyek száma az 
MHP mintában  
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Forrás: MHP, I. hullám 

4. ábra 
Egyes szegénységi küszöbök alakulása 1991/92-es áron 
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Forrás: MHP I-V. hullámok. Az inflációs indexek mindig a késıbbi március-március idıszak átlagát viszonyítja 
a korábbi március-március idıszak átlagához. Számításokért Bedekovics Istvánt illeti köszönet. 
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5. ábra 
A jövedelemeloszlás 1991/92 és 1995/96 között, 1991/92-es áron (1991 ápr. -1992 márc. =100) 
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Forrás: MHP, I-V. hullámok.  

Megjegyzés: Az ábrában elhelyezett függıleges vonal az 1992 évi egy fıre jutó jövedelem mediánjának felét rep-
rezentálja.  

 

II.2.2. A jóléti támogatások iránti kereslet: a szegénység alakulása  

A jövedelemeloszlás fent említett eltolódásai a szegénységi ráták növekedésében is megjelentek. A vizsgált 
évek közül egy (az 1992/93-as) év kivételével mindhárom definíció szerint növekedett a szegények aránya. A re-
latív szegénység növekedése különösen az utóbbi két évben, 1995-ben és 1996-ban volt jelentıs.

27 

A szegénységrıl szóló más tanulmányok egybehangzóan azt állítják, hogy Magyarországon az utóbbi néhány 
évben nıtt és egyre láthatóbbá vált a szegénység. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 1992-ben 
a létminimum alatt élı egyének abszolút száma körülbelül 50 százalékkal emelkedett a nyolcvanas években jel-
lemzı viszonylag stabil 10 százalékos arányról. (KSH, 1993) A Magyar Háztartás Panel adatai szerint a létmini-
mum alatt élık száma 1993-ig 22-25 százalékra, 1995-ig pedig 30-35 százalékra emelkedett. (Bedekovics, Kolo-
si, Sik 1996) A Világbank 1993-ban a szegénységet az összlakosság körülbelül felére becsülte, a létminimumot 
véve viszonyítási alapnak. (World Bank, 1996) Magyarországon a szegénységgel foglalkozó irodalmak száma 
folyamatosan gyarapszik

28
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 A posztszocialista országokban az átmenet során mindenütt jelentısen növekedett a szegénység és az egyenlıt-
lenségek nagysága. Az egyes országok között azonban markáns különbségek vannak mind az induló szinteket, 
mind a transzformáció során bekövetkezett trendeket, mind pedig az állami politikákat illetıen. Úgy tőnik, hogy a 
reformokat elıbb kezdı országokban (Lengyelországban és Magyarországon) elıbb kezdıdött meg az egyenlıt-
lenségek növekedése, valószínősíthetı azonban, hogy ebben a tekintetben a többi közép-kelet európai országok 
(Csehország, Szlovákia és valószínőleg Szlovénia) is “felzárkóznak”. Összességében azonban az egyenlıtlensé-
gek legnagyobb mértéke és az állami politikák egyenlıtlenségek csökkentésével kapcsolatos leggyengébb telje-
sítménye pontosan azokban az országokban (a volt Szovjetunióban) jellemzı, ahol egyébként a szocializmus idı-
szakában a legnagyobb hangsúlyt fektették az egalitárius ideológiákra. (Andorka-Ferge-Tóth, 1997, Atkinson-
Micklewright, 1992, Förster-Tóth, 1997) 
28

 Az abszolút szegénység összetételével kapcsolatos, a Magyar Háztartás Panel adatain nyugvó számításokat Ko-
losi Tamás végezte el (Kolosi, 1992; Kolosi, Szivós és Bedekovics, 1993, 1994), a relatív szegénység összetevı-
inek ábrázolása eredetileg Andorka Rudolf nevéhez főzıdik (Andorka, 1992; Andorka és Spéder, 1993a, 1993b). 
Az újabb elemzések három különbözı ekvivalencia skála és négy szegénységi fogalom segítségével részletes ké-
pet adnak a szegénység összetevı tényezıirıl. (Tóth, Andorka, Förster és Spéder, 1994; Andorka, Spéder és 
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Mint említettük, a szegénységnek csak egyik mérıszáma a szegények számaránya. A szegénységi rés-arány 
az egyes, a szegénységi küszöb alatti jövedelmek és a szegénységi küszöb átlagos különbsége a szegénységi kü-
szöb százalékában. Minél nagyobb ennek a mutatónak az értéke, annál “távolabb” vannak a szegények attól, hogy 
kikerüljenek szegénységi küszöb alól.  

A Magyar Háztartás Panel adatai alapján mindhárom szegénységi küszöbérték alkalmazásával azt találhatjuk, 
hogy a szegénységi rés-arány mintegy harminc százalék körül volt az elmúlt években. (5. táblázat) Ez az érték 
magasabb, mint amit a KSH Háztartási Költségvetés Felvételét használó Világbank jelentés (World Bank, 1996a) 
kimutatott akkor, amikor “sekély” magyarországi szegénységrıl beszélt. Mindazonáltal ez nem meglepı, hiszen 
tudjuk, hogy a Panel, minden korlátja ellenére, a jövedelemeloszlásnak még mindig egy szélesebb sávját tudja 
átfogni, mint a Háztartási Költségvetés Felvétel (Andorka, Ferge, Tóth, 1997).  

Mint a módszertani fejezetben jeleztük, további mutatókat is számszerősítettünk. Egyrészt a Sen-indexet, 
amely az eddigieken, tehát a szegénységi rátán és a szegénységi résen, illetve annak derivátumain túl a szegények 
közötti jövedelmi egyenlıtlenséget is mutató elemévé teszi. Az értékek az 5. táblázat harmadik blokkjában talál-
hatóak. E mutató szerint a szegénység nem, illetve nem olyan jelentıs mértékben emelkedett, mint ahogy azt a 
ráta növekedése alapján várhatnánk. Mivel a szegénységi rés-arány 1992-rıl 1996-ra két esetben csökkent, a 
kvintilis határ esetében némileg növekedett, és a szegények körében a jövedelem egyenlıtlenség - mindhárom 
küszöbnél - csökkent, a mindezen hatások eredıjeként létrejövı mutatószám kisebb mértékő emelkedést mutat. 
Hogy mi az oka a lakosság egészére jellemzı egyenlıtlenség-növekedéssel egyszerre lejátszódó szegények 
közötti egyenlısödésnek, az további kutatást igényel.

29
 

A másik általunk számított index a Foster-Greer-Thornbecke (FGT) index (az irodalomban szokásos α=2 pa-
raméterrel), melynek egyik fontos jellemzıje, hogy a korábbi mutatóknál nagyobb súlyt ad a legszegényebbek-
nek, így a körükben lejátszódó változásoknak nagyobb a jelentısége, arra érzékenyen reagál. E mutató a két kö-
zépértékhez kötıdı szegénységi küszöb esetében 1992-1997 között mintegy 20%-kal emelkedett, a kvintilis ha-
tárt alkalmazva azonban kismértékben csökkent.  

                                                                                                                                                                                     
Tóth, 1995; Andorka, 1996.) Különféle adatbázisokon alapulva a Világbank szintén közölt becsléseket a sze-
génység összetevıit és elterjedtségét illetıen Magyarországról. (World Bank, 1996) Szívós a Háztartási Költség-
vetés Felvétel adatainak felhasználásával átfogó áttekintést közölt a szegénység jellemzıirıl. A nemzetközi ösz-
szehasonlító tanulmányok nem olyan régen lettek elérhetık (Ferge, Róbert, Sik és Albert, 1995; Ferge, 1996; 
Andorka, Ferge és Tóth, 1996). Az említett egyre szélesebb körő irodalomról áttekintés nyújt Andorka megjele-
nés elıtti mőve és Fábián, 1995. 
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 Meg kell jegyezni, az efféle további kutatásoknak egyaránt kell mérési és faktuális okok után “nyomozniuk”. 
Mérési problémák között kell mindenekelıtt megemlítenünk azt a tényt, hogy a Magyar Háztartás Panel mintája 
az évek során “elfáradt”, a mintából való kiesés eredményezhetett olyan tendenciát, amely “középre terelte” a 
bennmaradókat. A mérés természetével kapcsolatos az a körülmény is, hogy mi végig csak jövedelmeket haszná-
lunk az anyagi helyzet közelítésére, noha tudjuk, hogy a jól-lét elemeit a jövedelemeloszlás minden szintjén befo-
lyásolják nem pénzbeni tényezık is. Lehettek azonban faktuális okok is a fenti változások mögött. Egyik értelme-
zés például azt mondaná, hogy a népesség egészén belül a jövedelmek egyenlıtlenségeinek növekedése annak 
volt köszönhetı, hogy a felsıbb jövedelmi csoportba tartozók “szöktek meg”, miközben a középrétegekbıl 
“csúsztak le” egyre többen. Így aztán elképzelhetı az összes egyenlıtlenség növekedése mellett a szegények 
egymáshoz közeledése is. Meg kellene továbbá vizsgálni azt is, hogy nem változott-e idıközben – akár jelentı-
sen – a segélyezés hatásossága, közelítve ezáltal egymáshoz a segélyezésben részesedık jövedelmi helyzetét. 
Ezek azonban mind hipotézisek, bármennyire plauzibilisnak is tőnnek.  
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5. táblázat 
A szegénység egyes mutatónak alakulása 1992 és 1997 között, különbözı szegénységi küszöbök mellett 
 

 szegénységi küszöb: 

 az átlag 50%-a a medián 50%-a az alsó kvintilis felsı hatá-
ra 

Szegénységi ráta: az adott szegénységi küszöbnél kevesebb egy fıre jutó jövedelemmel 
rendelkezı személyek aránya, százalék 

1992 12,8 10,2 20,0 

1996 18,3 12,8 20,0 

1997 17,8 12,4 20,0 

Szegénységi rés-arány: a szegények átlagos jövedelmi elmaradása a szegénységi küszöb-
tıl, százalék 

1992 33,2 31,3 30,9 

1996 29,8 29,9 31,2 

1997 31,1 32,6 30,8 

Sen-index* 100 

1992 25,8 21,0 38,5 

1996 33,3 24,8 36,5 

1997 32,8 22,7 37,0 

FGT2* 100 

1992 2,16 1,66 3,05 

1996 2,60 1,90 2,97 

1997 2,64 1,93 2,94 

Megjegyzés: szegénységi ráta: H=p/n 
  szegénységi rés-arány: I=1/p*Σi=1,p((k-yi)/k) 

szegénységi deficit/jövedelem arány: Σi=1,pk-yi / Σi=p,nyi 
Sen-index: Ps=H(I+(1-I)Gp) 
FGT index: PFGT=1/nΣi=1,p((k-yi)/k)α  
ahol p a szegények száma, n a teljes népesség, yi a jövedelem, k a szegénységi küszöb, Gp a 
szegények közötti egyenlıtlenség Gini-mutatóval mérve, α a szegénységgel szembeni averzió 
mértéke (α>=0). 

Forrás: Szivós-Tóth, 1998, a  Magyar Háztartás Panel, I-VI. hullám alapján.  

II.2.3. Munkaerıpiac: kiszorulás és bennmaradás 

Bár a munkagazdászok és a szociológusok kevésbé hangsúlyozzák, éles szelekciós folyamatok játszódtak le 
a népesség elhelyezkedési lehetıségeit illetıen. Azok a szakismeretek és személyi stratégiák, amelyek az átmenet 
elıtti Magyarországon sikeresek voltak átértékelıdtek, a személyi tıkék egyes kombinációi leértékelıdtek, má-
sok pedig nagyobb értéket kaptak, mint korábban. Kezdettıl fogva világosnak tőnt, hogy a szelekciós folyamat 
szisztematikusan jelentkezett, egyértelmően meghatározott társadalmi dimenziók mentén, nem pedig véletlensze-
rően. 

A munkaerıpiacot elhagyók összetétele jelentısen különbözött azokétól, akik képesek voltak bent maradni. 
Egy korábbi feltevés szerint az átstrukturálódás folyamata úgy zajlott le, hogy az állami szektorban dolgozók a 
magánszektor felé mozdultak el, miközben idıszakosan munkanélkülivé váltak. Ez az elképzelés azonban nem 
igazolódott. A legtöbb esetben az állami szektorból a magánszektorba közvetlenül állásból-állásba történt az el-
mozdulás (Boeri, 1994; Köllı, 1993), és 1991 és 1995 között mindkét szektor nettó hozzájárult a munkanélküli-
ség növekedéséhez. A munkaerıpiacot végleg elhagyók között voltak olyanok is, akik egyáltalán nem tapasztal-
ták meg a munkanélküliséget, és legnagyobb részük inaktívvá vált, vagy a szociális rendszer által biztosított tá-
mogatásokra (korai nyugdíjazás, GYED, stb.), vagy elsıdlegesen csak a háztartás aktív tagjaira támaszkodva. 

A munkaerıpiacra történı be- és kiáramlásoknak, valamint a munkaerıpiacról való kikerülésnek az 1993. évi 
panel-adatokon alapuló elemzése azt mutatja, hogy az állami, illetve magánszektorban dolgozók nem különböz-
tek jelentıs mértékben egymástól az átlagéletkor vagy az oktatásban töltött évek tekintetében. A munkanélküliek 
fiatalabbak és képzetlenebbek voltak a többi társadalmi csoportnál. A nık aránya - és ez kizárólag magyar jelen-



 

 28

ségnek tőnik - sokkal alacsonyabb (35%) volt a munkanélküliek körében, mint a férfiaké, magas volt viszont az 
állami szektorban foglalkoztatottak között, ahol a nık aránya majdnem 60 százalékos volt. Az egyik szektorból a 
másikba áramló egyének jellemzıinek összehasonlítása a kibocsátó szektor népességének szerkezetével azt mu-
tatta, hogy az állami vállalatoktól a magánvállalatokhoz átáramló egyének fiatalabbak és valamivel képzettebbek 
voltak az átlagnál, továbbá a nık alulreprezentáltak voltak közöttük. Másrészt a privatizált vállalatok esetében az 
ott dolgozók idısebbek és kevésbé képzettek voltak, a nık ebben az esetben is alulreprezentáltak maradtak. 
(Tóth, 1994) 

A munkanélküliek és az inaktívak táborából a magánszektorba áramlók között a nık az átlagosnál magasabb 
arányban voltak jelen, illetve képzettebbek és fiatalabbak voltak. Általában véve a magánszektorból az út legin-
kább munkanélküliséghez vagy inaktivitáshoz vezetett. Leginkább a férfi, alacsonyan képzett és idısebb egyének 
járták ezt az utat. 

A munkanélkülivé válás kockázata társadalmi rétegenként nagyon különbözött egymástól (Scarpetta és 
Torres, 1995). A leginkább veszélyeztetett csoportok a fiatalok, a szakképzetlenek és a cigányok voltak. A teljes 
idıszakban az átlagosnál jelentısen magasabb munkanélküliségi ráta jellemezte ezeket a csoportokat. Ugyan-
azokban a csoportokban a nıkre vonatkozó munkanélküliségi ráta nem volt magasabb, mint a férfiaké. A magyar 
munkanélküliséget jellemzı e különleges vonás részben a “férfi” és “nıi” iparágakban bekövetkezı különbözı 
arányú leépítésekkel, a GYED elterjedtségével, valamint az inaktivitás eltérı arányával magyarázható. Az újra 
munkába állásra nagyobb esélye volt a fiatal és mobil egyéneknek, a férfiaknak, illetve a magasabb képzettséggel 
rendelkezıknek. Az inaktívvá válás esélyét, úgy tőnik, hogy a nem és a képzettségi szint határozta meg. A nık 
nagyobb valószínőséggel lettek inaktívak, mint a férfiak, fıként azok a nık, akik alacsony képzettségőek voltak. 

A munkaerıpiac alapvetıen fontos szerepet játszhat a szegénység befolyásolásában. A munkanélküli háztar-
tásfıvel rendelkezı háztartások az átlagosnál legalább kétszer nagyobb eséllyel válnak szegényekké. Hozzá kell 
tenni viszont, hogy elsısorban nem az ideiglenesen munkanélkülivé válókat fenyegeti a folyamatos vagy tartós 
elszegényedés. Az ı esetükben a munkanélküliség idıleges nehézségeket okoz a megélhetésben. Inkább azok 
vannak ténylegesen bajban, akik tartósan kikerültek a munkaerıpiacról, valamint akik még nem jogosultak nyug-
díjra vagy más társadalombiztosítási juttatásra. Ha azonban a munkaerıpiacról kikerülés más, a szegénység 
szempontjából fontos kockázati tényezıvel is együtt jár, esetleg a háztartáson belül halmozódik, az ideiglenes 
állásvesztés is járhat komoly elszegényedési kockázattal.  

Az adatok a jövedelemszerkezetre vonatkozóan azt mutatták, hogy az egyes foglalkoztatottsági csoportok 
között differenciálódott a jövedelmek források szerinti összetétele. Azoknak a háztartásoknak a jövedelme, ame-
lyekben a háztartásfı ideiglenesen vagy tartósan távol van a munkaerıpiactól, egyre jobban leszakadt azokétól, 
ahol a háztartásfı aktív. Ezen belül is az aktív háztartásfıjő háztartások jövedelmi szerkezetében a piaci jöve-
delmek nıttek relatíve jobban, az inaktív háztartásfıjő háztartásokban pedig inkább az állami újraelosztásból 
származó jövedelmek aránya növekedett. 

Egy olyan szociális rendszer mellett, amelyben a foglalkoztatottság jelentıs szerepet játszik a segélyezésre 
való jogosultság meghatározásában, könnyen megeshet, hogy azok is bekerülnek a szegénységi küszöb alá, akik 
egyébként dolgoznak. A jelenségre a nem magyarországi szakirodalomban és a hazai irodalomban egyaránt felfi-
gyeltek már (Szalai, 1997, Spéder, 1997, Tardos, 1997). Ez egy olyan jelenség, amellyel a jóléti rendszerek ter-
vezése során mindenképpen foglalkozni kell.  

 

II. 2.4. A kiszorulás tényezıi 

A marginalizálódás és a társadalmi együttmőködés kereteibıl való kiszorulás okai között egyenlı súllyal ve-
hetjük számba az egyéni és a társadalmi okokat. Egyéni okok alatt természetesen nem elsısorban morális vagy 
szocializációs tényezıket kell érteni, hanem azokat az egyéni jellemzıket, amelyeknek a megléte vagy hiánya a 
társadalomban való érvényesülés szempontjából elsıdleges fontosságúnak tekinthetı. Amikor tehát egyéni okok-
ról beszélünk, olyan tényezıegyütteseket sorolunk fel, amelyeknek a megléte növeli annak veszélyét, hogy a szó-
ban forgó jellemzıkkel rendelkezı csoportok vagy egyének a társadalom peremére szorulnak. A társadalmi okok 
számbavételekor azoknak az intézményeknek a mőködését kell elemezni, amelyek meghatározzák a társadalmi 
érvényesülés, az egyes egyének és társadalmi csoportok közötti eltérı életesélyek feltételeit.  

A hátrányokkal járó jellemzıket akkor tudjuk pontosan körülírni, ha kísérletet teszünk a társadalomból kiszo-
rultak jellemzıinek leírására. Ezt a következıkben az egyes társadalmi csoportok szegénységi kockázatainak le-
írásával tesszük meg.  
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II.2.4.1. Képzettségi hátrányok 

 
Az empirikus vizsgálatok azt igazolják, hogy a képzettség, iskolázottság az, ami valójában a társadalmi 

egyenlıtlenségek talán legfontosabb meghatározója. Sok esetben a képzettség, a megfelelıen rugalmasan alkal-
mazható ismeretanyag hiánya okozza a munkaerıpiaci alkalmazkodás nehézségeit. Egy versenygazdaságban 
alapvetı szerepe van az információnak, az eligazodási képességnek; az okokat még tovább sorolhatnánk. A hely-
zet az, hogy az összes társadalomstatisztikai adat, keresztmetszeti és longitudinális vizsgálat, valamint a többvál-
tozós elemzések is azt mutatják, hogy az oktatási hátrányok egyértelmően megtalálhatók a társadalmi egyenlıt-
lenségi rendszer meghatározói között. Minél alacsonyabb a képzettség, annál nagyobb az elszegényedés veszélye. 
Minél alacsonyabb a képzettség, annál nagyobb a munkanélkülivé válás esélye. De a képzettség egy sor más té-
nyezıvel is összefügg. Éppen ezért már most szükséges kiemelni, hogy a képzettség megszerzésével kapcsolatos 
társadalmi esélyegyenlıtlenségek csökkentése (ami egyébként nem tartozik a szőkebb értelemben vett szociálpo-
litikai feladatok közé), nagyon fontos minden hosszabb távra elgondolt társadalompolitikai koncepció számára.  

II.2.4.2. Regionális egyenlıtlenségek 

 
Az alacsony képzettségő egyének mellett alapvetıen azok vannak a legnagyobb szegénységi kockázatnak ki-

téve, akik a lakóhelyi hierarchia alsó szegmenseiben (fıként vidéken) élnek. Az ı különös sebezhetıségük 
megint csak olyan dolgokkal függ össze, amelyeket egy szélesebb értelemben vett társadalompolitikának kezelnie 
kellene. Azok, akik tanyán vagy községben élnek, az átlagosnál kétszer nagyobb eséllyel lesznek szegények. 

A települési hierarchia osztottsága és erıforrásokhoz való hozzáférési egyenlıtlenségei azonban nem csak te-
lepülésnagyság és a sokat idézett kelet-nyugati kettéosztottság mentén jelenik meg. A különbözı társadalmi je-
lenségek regionális egyenlıtlenségeinek vizsgálatával foglalkozó elemzések egybecsengenek abban a tekintetben, 
hogy az elemi szintő információk, a települési szintő különbségeket a nagyobb régiókba csoportosítás inkább ösz-
szemossa, semmint megvilágítaná. Nagyon sok olyan empirikus tény sorakoztatható fel, amelyek kistérségi szin-
ten mutatják be az egyenlıtlenségek valós egységeit. Ebben a tekintetben alapvetıen a regionális kiegyenlítı 
programoknak lenne nagyon fontos szerepe az egyenlıtlenségek csökkentésében.  

II.2.4.3. Családi életciklus 

 
Hangsúlyozni kell, hogy a szegénységet meghatározó demográfiai tényezık szintén nagyon erısek. A sze-

génységgel kapcsolatos vizsgálatok mind azt mutatják, hogy a családi életciklus eseményeinek nagyon fontos je-
lentısége van a szegénységi kockázatok alakulásában. A szegénységi ráták magasabbak a legalább három gyere-
ket nevelı háztartásokban, vagy akkor, ha a háztartásfı 40 évesnél fiatalabb, vagy ha gyermekét egyedül nevelı 
szülırıl van szó. A 40 és 60 év közötti életkor esetén kisebbek a különbözı háztartási típusok közötti különbsé-
gek, viszont ebben az esetben is nagyobb valószínőséggel tartoznak a szegények közzé az egyszülıs és a legalább 
három gyereket nevelı családok. Végül az idıs (több mint 60 éves) háztartásfıvel rendelkezı háztartásoknak 
sokkal nagyobb esélyük van az elszegényedésre, ha az idıs egyén egyedül él. 

A 6. táblázat a háztartások életciklusa mentén foglalja össze a szegénység által leginkább veszélyeztetett 
csoportokat Magyarországon. Világosan látszik a szegénység életciklus meghatározottsága is, amely egy egysze-
rő csoportosítás segítségével könnyen bemutatható. 

Mindezeknek a tényeknek a megfontolása arra figyelmeztet, hogy a családpolitikának családszerkezet meg-
változását valamiképpen a követnie kell. Elsısorban is úgy, hogy amennyire lehet, a családpolitikai intézmények-
nek óvniuk kell a családot olyan módon kell támogatniuk, hogy az a család együttmaradása és nem szétesése irá-
nyába hasson. 
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6. táblázat 
A szegénységet befolyásoló élet ciklus tényezık 
 

 FIATAL KÖZÉPKORÚ ÖREG 

VESZÉLYEZ-
TETETT 
CSOPORTOK 

egyszülıs háztartások, 

fiatal házaspárok egy gye-
rekkel 

elvált családok, 

családok 3 vagy több gyerekkel 

egyedül állók 

KEVÉSBÉ 
VESZÉLYEZ-
TETETT 
CSOPORTOK 

 

egyedül állók, 

gyerek nélküli házaspárok 

házaspárok 2 vagy annál kevesebb 
gyerekkel,  

keresı családfı 

 

házaspárok 

 

 

II.2.4.4. Etnikai hovatartozás 

 
A legsúlyosabb szegénységben minden kétséget kizáróan a cigány etnikumhoz tartozó családok vannak. 

Ezekre a családokra vonatkozó szegénységi ráták nagyon magasak - abban esetben, ha a legalsó 
jövedelemkvintilis felsı határát vesszük szegénységi küszöbnek, akkor az összes cigány háztartás mintegy hetven 
százaléka szegény, a cigány háztartásfıvel rendelkezı családokban élıknek pedig 72 százaléka. A részletesebb 
vizsgálat azt mutatja, hogy minél szigorúbb szegénységi definíciót alkalmazunk, annál magasabb lesz a szegény-
ségben élı cigányok aránya. A longitudinális elemzések szintén azt bizonyítják, hogy a cigány népességnek gya-
korlatilag esélye nincs arra, hogy kilábaljon a szegénységbıl. 

Ennyire súlyos hátrányok leküzdése nyilvánvalóan nem lehetséges világos, a szociálpolitika témakörein túl-
nyúló, részletekbe menı koncepció nélkül. Ez nem ennek a tanulmánynak a feladata. Mindazonáltal szeretnénk 
kiemelni, hogy a cigányság esetében is, mint általában, nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy az oktatási 
rendszer képes legyen befogadni a roma tanulókat, a támogatási rendszer pedig hasson abba az irányba, hogy a 
hátrányos helyzető roma és nem roma gyermekeket minél tovább bent maradjanak az iskolarendszerben. Tartósan 
csak ez segíthetne abban, hogy megtalálhassák a kitörési pontokat. 
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II.3. A társadalom érték- és normarendszere, a jóléti újraelosztással kapcsolatos vélemények és attitődök 

Ebben a fejezetben azokkal az értékekkel és normákkal fogunk foglalkozni, amelyek az újraelosztás szem-
pontjából fontosak. A fejezet elsı részében az adózással és a közkiadásokhoz való hozzájárulás etikájával foglal-
kozunk, a második részben pedig az állami újraelosztással kapcsolatos elvárásokról lesz szó.
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II.3.1. Adózás, adóelkerülés, adócsalás 

Az elosztás és újraelosztás makrogazdasági kontextusának a fentiekben jelzett megváltozása önmagában is 
problematikussá tenné a jóléti rendszerek finanszírozását. A helyzet azonban – az adók és hozzájárulások elkerü-
lésének tendenciája miatt – ennél súlyosabb.  

Ebben a tanulmányban (szemben azokkal az idınként elhangzó érvekkel, amelyek szerint a fekete gazdaság 
értéket termel, csökkenti az egyenlıtlenségeket és ráadásul adott esetben morálisan is indokolt lehet), amellett 
érvelünk, hogy a fekete gazdaság hatékonysági torzulásokat okoz, nem feltétlenül csökkenti az egyenlıtlensége-
ket, aláássa viszont a gazdaság szereplıi közötti együttmőködés morális alapjait, általa végsı soron mindenki 
rosszul jár, még akkor is, ha alkalmasint lehetnek nyertesei is. A nem látható gazdaság jelenléte összességében 
alig felmérhetı károkat okoz a tág értelemben vett “köz” egésze számára.  

Az adók elkerülésének egy része teljességgel legális. Ilyen formák azok az adórendszer keretében alkalma-
zott technikák, amelyek az éppen aktuális számviteli rend korlátain belül a közterhekkel kevésbé sújtott kifizeté-
sek felé terelik a jövedelmeket. A jóléti rendszerek finanszírozása szempontjából több típusát különíthetjük el a 
“nem látható” gazdaságnak. Nem legális formák közé tartozik a jövedelmek eltitkolása, aminek nagyon sok for-
mája lehetséges a be nem jelentett vagy minimális béren bejelentett foglalkoztatástól a fekete (“ÁFA- és fogyasz-
tási adó mentes”) kereskedelmen át a hálapénzekig, borravalóig és csúszópénzekig.  

A fekete gazdasággal kapcsolatos reálisan megválaszolható kérdések arra keresik a választ, hogy mekkora, 
mitıl van, és milyen hatásai vannak. A legnagyobb egyetértés abban látszik kirajzolódni, hogy a fekete gazdaság 
a GDP egyharmadára rúg. A már szinte kanonizált, szakrálissá vált számokat egyfelıl a KSH és a GKI (Árvay 
János és Vértes András) sokat idézett tanulmányára, másfelıl pedig Laczkó Mária számításaira alapozzák. 
Árvayék becslései azt mutatják, hogy ha 1992-ben a GDP tartalmazta volna a rejtett gazdaságot is, akkor 16 szá-
zalékkal magasabban alakult volna a GDP a közzétett értéknél. Ugyanezzel a módszerrel számolva a GDP 1980-
ban 11,2 százalékkal, 1990-ben pedig 12,6 százalékkal lett volna magasabb. (Árvay és Vértes, 1996) Mivel az 
informális gazdaság egy részét a hivatalosan közölt GDP-n belül becslik, ezért az említett 16 százalék nem min-
den. A GDP teljes összege 29,6 százalékkal magasabb volt 1992-ben, mint az “adatokkal alátámasztható” vagy 
“kimutatott” GDP, mivel a hivatalos GDP már eleve magába foglalja a rejtett gazdaság egy részét. (Árvay és 
Vértes, 1993) 

E tanulmánynak nem feladata, hogy az adók kikerülésének okait szisztematikusan számba vegye. Erre nem is 
teszünk kísérletet, csak jelezzük, hogy az adók kikerülésének okai között a “hivatalossággal” szembeni szemben-
állási virtus, a játékszabályok betartásának általános eróziója és a közfinanszírozással kapcsolatos ismeretek hiá-
nya egyaránt szerepet játszhat. Az okok között lehetne sorjáztatni még a régóta tartó, mély gazdasági válságot, a 
szegénységet, a joghézagokat és a rosszul mőködı ellenırzési rendszert. 

Ezekkel legalábbis egyenrangú indok az, hogy az államháztartás adózási forrásszükséglete még mindig meg-
lehetısen magas, ami arra ösztönzi a szereplıket, hogy igyekezzenek kibújni a fizetési kötelezettségek alól. 
Újabb ok lehet, még az ebbıl a szempontból kivételesnek számító TB járulékok esetében is, hogy a jóléti újrael-
osztó rendszerek jogosultsági kritériumainak megfogalmazásában kevés látható jel utal arra, hogy a befizetések 
és a kifizetések között, még ha áttételesen is, de létezik összefüggés. Bármilyen okok is játszanak közre a fekete 
gazdaság kialakulásában, egy biztos: az adók elkerülése sokféle negatív következménnyel jár.  
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 Ezeken kívül azonban nagyon fontosnak tartanánk egy harmadik kérdéskör tárgyalását is. Úgy véljük: a társa-
dalmi együttmőködés és reprodukció zavartalan mőködésének egyik záloga az is, ha kiegyensúlyozottan mőköd-
nek a társadalom olyan alapintézményei, mint a család, a kisközösségek, az individuális és a közösségi szint “kö-
zött” a társadalmi együttmőködés szövetét adó közvetítı csatornák. Hasonlóképpen a társadalmi integráció alap-
feltételei közé tartozik az, hogy a legkülönbözıbb szintő érintkezési területeken a körülményekhez képest vilá-
gos, kiszámítható játékszabályok legyenek, egy olyan normarendszer, amely többé-kevésbé világos útmutatásokat 
ad a “jót” és a “rosszat”, a társadalmilag “helyeset” és “helytelent” illetıen, valamint arra vonatkozóan, hogy me-
lyek az egyéni célok elérésének elfogadható és elfogadhatatlan eszközei. Minderre azért is szükség van, mert 
alapvetıen ez segítheti az egyének eligazodását, az anómiás és beilleszkedési zavarok minimalizálását. 

A tanulmány következı változatában egy külön fejezetet szentelünk ezeknek a kérdéseknek. 



 

 32

Az adók elkerülése nyilvánvalóan csökkenti a hozzájárulások alapját: kevesebb lesz az újraelosztható jöve-
delem. A be nem jelentett foglalkoztatásból származó jövedelmek, miközben az érintettek anyagi helyzetét javít-
ják, a látható jövedelmekhez igazított segélyezés igényeit bizonytalanabbá teszik (attól teszik függıvé, hogy az 
egyes potenciális kliensek a tényleges helyzetükbıl indulnak-e ki a segélyek igénylésekor, vagy pedig nem egy-
szerően az adókat szeretnék elkerülni, hanem még külön támogatást is igényelnének ehhez.) Ennélfogva aztán a 
gazdaságban allokációs torzulások lépnek fel: nem lehet tudni mi mennyibe kerül, bizonyos szolgáltatások “indo-
kolatlanul” olcsók, mások pedig “indokolatlanul” drágák lehetnek. Ez olyan jelzéseket ad a gazdaság szereplıi-
nek, amelyek az erıforrásokat olyan irányokba terelik, amelyek nem hatékony erıforrás-allokációt eredményez-
nek. Ugyanakkor a fekete gazdaság egy része pontosan a jóléti szektorban jelenik meg: ennek tipikus esete a há-
lapénz, amely a gyakorlatban adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nélkül kerül be az egészségügy rendszerébe 
és aztán gyorsan ki is kerül onnan, mert a szóban forgó pénzeket nem csak adók és tb-járulékok, de fejlesztésekbe 
való visszaforgatási kötelezettségek sem terhelik.  

A makrohatékonyság oldaláról nézve bizonyosan drágább egy olyan gazdaság, amelyben nagy fekete gazda-
ság mőködik, mint az, amelyikben kisebb (badarság lenne természetesen azt hinni, hogy létezik olyan gazdaság, 
amelyben egyáltalán nincs nem regisztrált tevékenység). Aki számla nélkül vesz, nem kap garanciát. Ha bóvlit 
vásárolt, dobhatja ki. Aki zsebbıl kap fizetést, a munkaszerzıdés és a társadalombiztosítási lefedettség hiánya 
miatt válik védtelenné. Aki papír nélkül köt megállapodást, sohasem lehet biztos abban, hogy jogi védelemmel 
azt ki is kényszerítheti, a magán-igazságszolgáltatás pedig határozottan drágábbnak tőnik, mint az állami. A pél-
dákat sorolhatnánk, de összefoglalóan itt arról van szó, hogy a fekete gazdaság tranzakciós költségei (még akkor 
is, ha nem hiánygazdasági körülmények közötti korrupciós szituációról van szó) magasabbak, mint amilyenek jó 
esetben a “fehér gazdaságban” lehetnének. Nem véletlen, hogy a fekete gazdaságban kialakult árak is inkább úgy 
alakulnak ki, hogy a vevık és eladók osztoznak a megtakarított közterheken.  

A fekete gazdaság azt jelenti, hogy a legális szféra számára aránytalanul megdrágul az, hogy a látható olda-
lon maradjon. A közterhek és a hozzájuk tartozó szolgáltatások közötti kapcsolatok és átváltási összefüggések 
nemhogy nem teszik tiltóan költségessé, de még ösztönzik is a fekete gazdaságba való átlépést. Sıt, tovább lehet-
ne menni, jelenleg olyan a közeg, hogy látszólag mindenki számára kifizetıdıbbé teszi a nem regisztrált gazda-
sági cserét (akár munkaerıpiacról, akár árupiacról beszélünk).  

A regisztrált és a nem regisztrált gazdaság közötti falat az átmenet nélkül felmagasodó közterhek alkotják. 
Amíg tehát az újonnan alakított magáncégek kicsik, képesek lehetnek arra, hogy kisebb-nagyobb trükkjeik a tb-
járulékok elkerülésére kívül maradjanak az adóhatóságok és a társadalombiztosítási ellenırzı apparátus figyel-
mén. A hatóságok által alig látható kis cég azonban, ha növekedni akar, hirtelen olyan korlátokba ütközik, ame-
lyeket aligha tud áthágni. Amikor tehát a kis cégek növekedni kezdenek, bérköltségeik hirtelen emelkedésével 
kell szembenézniük, ami esetleg csıddel /és természetesen újabb társadalombiztosítási járulék kieséssel is/ járhat. 
A munkavállalót minimumbéren tartó vagy esetleg teljesen zsebbıl fizetı munkáltató, ha legalizálni akarja tevé-
kenységét, hirtelen akár kétszer annyit lesz kénytelen kifizetni. A számla a boltban, a piacon és a szerelımőhely-
ben, a vámáru-nyilatkozat az országhatáron teheti teljesen értelmetlenné vagy megengedhetetlenül drágává az áru 
vagy szolgáltatás vásárlását, illetve importját.  

Vannak olyan cégek azonban, amelyek nem tehetik meg, hogy tevékenységük ne legyen az adózás szempont-
jából átlátható. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a vállalatok, amelyek számára fontos a hírnév, az ismertség, 
mert nagyok, és nem akarják kockáztatni piaci pozícióikat.  

Ugyanakkor azok a tények, hogy a bért terhelı járulékok jelentıs részt tesznek ki a szociális rendszer finan-
szírozásában, és a szóban forgó járulékok egyenlıtlenül érintik a piac egyes szereplıit, oda vezetnek, hogy jelen-
tıs allokációs torzulások léphetnek fel munkaerıpiacon is. (Kopits, (1994)). Noha meglehetısen keveset tudunk 
arról, hogy ténylegesen hogyan is alakulnak a béreket terhelı befizetések az összes jövedelmek százalékában, a 
szórványos empirikus tapasztalat és kevés statisztikai tény azonban arra utal, hogy a magas bérterhek egy önma-
gát erısítı spirálba kényszerítik a gazdaság szereplıit: a cégek igyekeznek megtalálni azokat a különbözı trük-
kös megoldásokat, amelyekkel elkerülhetik például a magas tb-járulékot, ezzel csökkentve a társadalombiztosítás 
bevételeit, emelve a szürke és fekete foglalkoztatást, újabb járulékemelést indukálva, és így tovább. A nem bér 
jellegő költségek egyértelmően nagyobb ütemben emelkednek, mint az egyéb, munkából származó jövedelmek. 
Az ok elég világosnak tőnik: miközben arra történtek kísérletek, hogy a nem bér jellegő kifizetéseket (honorári-
umok, költségtérítések) bevonják a személyi jövedelemadózás hatálya alá, a szóban forgó jövedelmek további 
részleges társadalombiztosítási kezelése arra ösztönözte a cégeket, hogy növeljék az efféle kifizetések arányát. 

Önmagában azonban még ez sem lenne probléma. Valószínő ugyanis, hogy, ha látható és elfogadott össze-
függés lenne adók, járulékok és állami kiadások, illetve állami jóléti juttatások között, nagyobb lenne a motiváció 
a gazdasági aktivitás kifehérítésére. Csakhogy ez az összefüggés sem a valóságban, sem pedig a fejekben nem 
létezik. Az élvezett, az állam által finanszírozott közjavak (védelem, igazságszolgáltatás, rend, tisztaság, stb.) 
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“mennyisége” (természetesen) nem függ a befizetett adók nagyságától. De a valóságban még a nyugdíj is, amely 
természete szerint reciprocitást kellene tartalmazzon, még mindig csak az aktív életpálya végi (igaz, most már az 
utóbbi kilenc évben kapott) keresetek alapján számítódik. A nyugdíjformulát torzító nagyszámú felsı és alsó kor-
lát ugyan nem teszi teljesen formálissá teszi a járulékfizetést, ám annak összege tulajdonképpen másodlagos je-
lentıségő. Az egyéb állami jóléti juttatásokra való jogosultság is vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak látszóla-
gosan függ a hozzájárulások mértékétıl. Ténylegesen persze létezik a szóban forgó összefüggés. Az állami sze-
repvállalás fedezetét az állampolgárok által fizetett adók biztosítják. Ez még akkor is így van, ha látszólag úgy 
tőnik, az állam önálló jövedelemtulajdonos. A közgazdászok azonban azt mondják, ingyenebédek márpedig nin-
csenek: az egyik ember által élvezett juttatásokat egy másik ember által fizetett adók fedezik. Ez az összefüggés, 
(mint az kiderült abból a kutatásból is, amit a TÁRKI végzett az állampolgárok adó-tudatosságáról), egyáltalán 
nem világos az állampolgárok számára. (Csontos, Kornai, Tóth, 1996). Az sem világos tehát, hogy az adók kike-
rülése adott feltételek mellett más emberek megemelkedett adóterheként (tehát alacsonyabb nettó jövedelmeként) 
jelentkezik.  

És itt jön a másik tényezı, amely morális természető. Többen érvelnek amellett, hogy a közterhek alól való 
kibújás szándéka morális tiltakozás: az állam sokat költ és pazarlóan, alapvetıen nem legitim célokra. A nem 
adózó állampolgár tehát ezek szerint helyesen cselekszik, hiszen nem ad több pénzt olyanok kezébe, akik egyéb-
ként is csak elherdálnák. Természetesen nehezen védhetı úgy a jóléti kiadások megkurtítása ha ugyanakkor az 
állam egy sor, sokak által gazdaságpolitikailag nem indokolt célra jelentıs összegeket költ. Ki kell azonban 
hangsúlyozni, hogy a közkiadásokat fedezı adók alóli kibújás még akkor sem kaphat olyan morális töltetet, ame-
lyet sokszor hozzárendelnek a fenti indokok alapján. A “megélhetési célú” normaszegés erkölcsi szempontból 
nem felsıbbrendő ahhoz képest, amikor fényőzéshez kell a pénz. Az adók és közterhek alóli kibújás azok számá-
ra, akik emiatt többet fizetnek, mindegy, miért fizetnek többet. Szociológiai felvételek világosan mutatják: az ob-
jektív anyagi helyzet és a szubjektív megfosztottsági érzés nem feltétlenül jár együtt. Az is megélhetési problé-
maként élheti meg valamilyen jószág hiányát, aki egyébként mások szemszögébıl nem tőnik szükséget szenve-
dınek. Nem szabad tehát hıssé avatni a fekete gazdaság kis adókerülıit, a nagyokat meg még kevésbé. 
Posztszocialista országban élünk, ahol egy illegitim rezsim kettıs morált épített ki: a szocializmusban sem a ma-
gántulajdon, sem a köz, vagy közösségi tulajdon tisztelete nem volt különösebben jellemzı. Ez a virtus ma is él, 
noha egy dolog megváltozott. Amíg a szocializmusban a szabályok alól való kibújás az illegitim rezsimbıl való 
kivonulás egy formája volt, ma a rezsim nem illegitim, pontosan azért és addig nem, amíg mód van arra, hogy 
korrupt vagy esetleg a közpénzekkel rosszul, nem hatékonyan, esetleg túl nagy költségekkel bánó képviselıit el-
csapjuk.  

A fekete gazdaság megszámlálhatatlan sok méltánytalanságot hozhat a felszínre akkor is, amikor figyelmün-
ket a támogatások felé fordítjuk. Nem egyszerően arról van szó, hogy a támogatásokért folyamodók egy általános 
adókikerülési és jövedelemeltitkolási környezetben maguk is igyekezni fognak a támogatások elıtti jövedelmei-
ket a ténylegesnél alacsonyabbnak feltüntetni, hanem arról is, hogy a fekete gazdaság léte mintegy menedékül és 
hátországként szolgálhat azok számára, akik valamilyen oknál fogva a legális munkaerıpiacot a jóléti támogatá-
sok és a nem legális munkavállalás valamilyen kombinációjával tervezik felváltani. Ebben az értelemben tehát a 
fekete gazdaság léte erısítheti a jóléti függıséget, egyfajta szimbiózisban élhet vele.  

A másik az újraelosztási hatás. Nem tudjuk bizonyító erejő adatokkal alátámasztani, de nagy biztonsággal 
megfogalmazható az a hipotézist, hogy a fekete gazdaság jövedelem újraelosztó hatása valójában nem a gazda-
gok és a szegények között a jövedelmi egyenlıtlenségek nivellálása irányába hat, hanem elsısorban a legális és 
az illegális szférák között oszt újra. Így nem csak hogy nem lehet ismerni a szó hagyományos értelemben vett el-
osztási, “igazságossági” hatásokat, hanem itt valószínőleg egy erıforrás-allokációs torzulás is fellép, kedvezmé-
nyezve a normaszegıket a normakövetıkkel szemben.  

 

II.3.2. Az állami újraelosztással kapcsolatos elvárások 

A hazai jóléti intézményrendszer egy (legalábbis látszólag) stabil és növekvı gazdaságra vonatkozó várako-
zások mellett épült ki. Ez határozta meg az életszínvonalra és a jövedelmi garanciákra, továbbá az állami keretek 
között nyújtott szolgáltatások körére és színvonalára vonatkozó ígéreteket is. Az ígéretek beépültek a várakozá-
sokba is: az elırelátás “okafogyottá” válik, ha hosszú távú, hihetı, garanciális ígéretek hangzanak el.
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A teherviselési képességet meghaladó ígéretekrıl persze nem derül ki azonnal, hogy teljesíthetetlenek. A társa-
dalombiztosítás esetében az ígéretek "beérése", vagyis az az idı, amely a meghirdetéstıl addig az idıpontig tart, 
amikor már minden potenciális jogosult részesül is az ígért ellátásban, esetleg évtizedekig eltarthat. Nos, a hazai 
jóléti rendszerben (különösen a nyugdíjrendszerben) úgy tőnik, a "beérés" a nyolcvanas évek vége felé teljesedett 
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Az állami újraelosztásra vonatkozó igények elsı megközelítésben eléggé átütınek tőnnek. Az erre vonatkozó 
tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarországon, hasonlóan a többi posztszocialista ország-
hoz, meglehetısen erısek az állami kötelezettségvállalás iránti preferenciák. (Ferge, 1994,1996, Vecernik, 1996).  

A szóban forgó megállapítások olyan közvéleménykutatások eredményein alapultak, amelyekben a megkér-
dezetteket úgy kérték fel az állami kötelezettségvállalással kapcsolatos véleménynyilvánításra, hogy nem tisztáz-
ták velük a szóban forgó kiadások késıbb és más helyeken felmerülı költségeit. Pontosan ez volt a motívuma 
azoknak a kérdéseknek, amelyeket (sok más kérdés társaságában) a TÁRKI 1995 nyarán folytatott vizsgálata 
(“Reform”-kutatás) tartalmazott. E vizsgálat megkérdezettei már viszonylag részletesen megfogalmazott átváltási 
összefüggések (trade-off-ok) közül választhattak: mérlegelniük kellett, hogy adott esetben adóemelés árán is tá-
mogatnák-e a kiadások emelkedését, illetve milyen állami kötelezettségekbıl fognának vissza, ha ezzel az adók is 
csökkenthetık lennének (TÁRKI, 1995a). E kutatások azonban még mindig arra utaltak, hogy az állami szerep-
vállalással kapcsolatos elkötelezettség továbbra is erıs. Voltak azonban olyan tapasztalatok is, hogy a kérdés 
megfogalmazása önmagában is befolyásolja a kapható válaszokat (például azokban az esetekben, amikor az 
egyének döntési alternatíváihoz viszonylag jól megfogalmazható költségeket és hasznokat tudtak hozzárendelni, 
lásd errıl TÁRKI, 1995b). Többek között ezek az eredmények és a fent említett közvéleménykutatási kérdések-
kel kapcsolatos kritikák (mindenekelıtt Kornai Jánosé, lásd Kornai, 1996) inspirálták azt a kutatást, amelyben a 
kutatási koncepció az volt, hogy elıbb feltérképezzük az adókkal és állami kiadásokkal kapcsolatos ismereteket, 
majd alapos tájékoztatás után (ami azt jelenti, hogy a kérdezz-felelek játékot követıen mindig meg is mondjuk a 
“helyes megoldást”) térünk rá az egyes kiadási tételekkel, valamint intézményi alternatívákkal kapcsolatos véle-
ményekre.  

Tapasztalataink szerint, noha a jóléti és a szociális kiadásokkal összefüggı állami szerepvállalásra vonatkozó 
preferenciák általában erısnek mutatkoztak, az adókkal kapcsolatos ismeretek közlése némiképpen átrendezte a 
kiadásokkal kapcsolatos preferenciákat. Összességében tehát úgy tőnik, hogy a nagyobb fokú adótudatosság egy-
ben nagyobb fokú költségtudatosságot is jelent, ami viszont nagyobb takarékossággal járhat együtt.
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Kutatásunk tapasztalata szerint azonban a magyar szavazópolgárok tekintélyes része nem érzékeli a kor-
mányzati programok költségei és a rájuk háruló adóterhek közti összefüggéseket. A szóban forgó percepciós tor-
zulás legfıbb oka – úgy tőnik – egyrészt a nagy ellátórendszerek “ingyenességének” hosszú idın át mestersége-
sen gerjesztett és roppant sikeresnek bizonyuló mítoszában, másrészt pedig a költségvetési bevételek nagyfokú 
centralizáltságában rejlik.  

Az állami bevételekre vonatkozó ismeretek feltérképezése során azt találtuk, hogy az állam bevételi forrásai 
között az állampolgár mindenekelıtt a központi állami költségvetés bevételeit tartja számon. Nagyon kevesen (a 
válaszadóknak mindössze tíz százaléka) említett egyáltalán az adókon kívül valamilyen járulékot Hozzá kell ten-
ni, ebben az is szerepet játszik, hogy a válaszadók percepciójában valószínőleg csak kevéssé válik el egymástól 
az adó és a járulék fogalma. Az államháztartás bevételeivel kapcsolatos hiányos ismereteket az is jelezte, hogy a 
különbözı járulékfajták tartalma nem vált el világosan egymástól. Ez utóbbi jellegzetességre (többek között) az 
utalt, hogy összességében a foglalkoztatottak mintegy egyhatoda nem tudott semmilyen járulékot megnevezni, 

                                                                                                                                                                                     
ki. A rendszerváltás során a reformok nehézségeinek egyik legfontosabb oka talán éppen abból fakad, hogy a 
gazdaság pontosan akkor omlott össze, amikorra "beértek" az újraelosztó rendszerek. Azt nem merném állítani, 
hogy e két tény között oksági összefüggés van: nem mondanám, hogy a gazdaság azért omlott össze, mert a szo-
ciális szféra túlígérkezett. Azt viszont igen, hogy e két tény idıbeni egybecsúszása erısen korlátozta a reformok 
lehetıségét.  
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 Bizonyos kérdéseket azzal a szándékkal is feltettünk, hogy megvizsgáljuk a kiadási preferenciák alakulását 
összehasonítható módon, de teljesen más kontextusban feltett kérdések esetén. Ez történt annak a kérdésnek az 
esetében, amelyik közvetlenül kérdezett rá az állami kiadásokkal kapcsolatos preferenciákra. Egész pontosan két 
kérdést kellett megválaszolni. Az egyik azt tudakolta, hogy mire költenének többet, még akkor is, ha ezzel az 
adózók adói növekednének, elkölthetı jövedelmeik pedig csökkennének, a másik pedig azt, hogy mire költené-
nek kevesebbet, ha mindez az adózók elkölthetı jövedelmének növekedését hozná magával. Ezek a kérdések el-
hangzottak korábban a TÁRKI egy korábbi adatfelvétele során, anélkül azonban, hogy akkor a kiadásokkal kap-
csolatos költségek pontosabb részletezésére sor került volna. Az 1995-ös kutatás kontextusában viszont úgy ke-
rült sor a szóban forgó kérdésre, hogy a megkérdezettek már túlestek a költségekkel kapcsolatos diskurzuson. Azt 
tapasztaltuk, hogy válaszadóink, miután tájékoztattuk ıket az egyes programok valódi költségeirıl, relatíve ki-
sebb arányban választották az egészségügyi kiadásokat és a családi támogatásokat a preferálandó területek között 
és (csekély mértékben ugyan, de) megnıtt azok száma, akik csökkentenék ezeket a kiadásokat. Ezzel szemben 
kissé nagyobb mértékben választották a nyugdíj és az oktatási kiadásokat a preferálandó területek között. Az 
egyes területek preferencia-sorrendje nem változott jelentısen a két felvételben. 
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egyhatodnyian tudták, hogy valamilyen járulékot vonnak, de nem tudták, mire, és mintegy kétharmad volt azok-
nak az aránya, akik tisztában voltak azzal, milyen célokkal történik a járulékok levonása.  

Noha a társadalombiztosításnak fizetett járulékok címkézett adók, viszonylag kevesen tudják, hogy mire 
használják a járulékokat. Miközben a nyugdíj esetében a megkérdezettek nagyobb aránya tudott kapcsolatot te-
remteni a járulék és a szolgáltatás között, az egészségügy esetében már egyáltalán nem ez volt a helyzet. Meg-
kérdezettjeink sokszor olyan tételeket is a címkézett adók felhasználási körébe sorolnak, amelyeknek most éppen 
nincs közük a járulékokhoz. Mindazonáltal ez nem feltétlenül az állampolgárok tájékozatlanságát jelenti, hiszen a 
szóban forgó tételek finanszírozási forrásai sokat változtak a valóságban is.  

A fentiekben említett okok mellett az adórendszer bonyolultsága és áttekinthetetlensége szintén hozzájárul 
ahhoz, hogy a kormányzati szférában vagy az államháztartásban ne legyen egyszerő kideríteni, mi mennyibe ke-
rül. Így például az adófizetık számára többnyire átláthatóbbak a személyi jövedelemadóhoz hasonló direkt adók 
terhei, mint az árakba beépülı fogyasztási adóké és vámoké. A különféle kormányzati kiadások és programok 
adóbázisainak összekuszálása, az államháztartáson belüli keresztfinanszírozás gyakorlata ugyancsak nem segíti 
elı, hogy a választópolgárok az állami szerepvállalás költségeirıl valós képet kapjanak. Ráadásul az állami bevé-
telek maximalizálására törekvı kormányok szeretnek olyan adórendszereket mőködtetni, amelyek jövedelem-
rugalmasak. Ez azt jelenti, hogy a jövedelmek infláció vagy egyéb okok miatti növekedése esetén az állam adó-
bevételei nagyobb arányban nınek, mint a jövedelmek, és az így keletkezı “fiskális nyőg” a szavazópolgárok kü-
lön jóváhagyása nélkül növeli a kormányzati bevételeket. A választópolgárok többsége, úgy tőnik, azzal sincs 
tisztában, hogy a túlméretezett államháztartás, valamint az államilag finanszírozott jóléti és egyéb programok 
fenntartása és mőködtetése jelenleg az állami kiadások növekedéséhez vezet, amely viszont óhatatlanul növelni 
fogja minden egyes adófizetı polgár jövıbeli adóterheit. 
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III. A jóléti rendszer teljesítménye 

 
A jóléti rendszerek értékelésével kapcsolatosan gyakran követik el azt a hibát, hogy az értékelést leszőkítik 

egyetlen tényezıre. Azt mondják például, hogy a jóléti rendszer rosszul mőködik, mert nem nyújt elégséges szin-
tő támogatást. Vagy azt mondják, hogy a jóléti rendszer rosszul mőködik, mert túlzottan sok erıforrást emészt 
fel. Mi (noha ezt az értékelést nem mindig tesszük meg következetesen) amellett érvelünk, hogy egy jól mőködı 
jóléti rendszerrel kapcsolatban több kritériumot kell egymással párhuzamosan vizsgálat alá vetni.  

Fontos, hogy a jóléti rendszer költségei belül maradjanak azokon a határokon, amelyeket a gazdaság teljesí-
tıképessége szab meg. A túlfejlett jóléti állammal kapcsolatos érvelés általában abból indul ki, hogy a nemzeti 
össztermékhez képest túlzottan magas az az arány, amit szociális kiadásra költünk. Azt, hogy ezek a határok pon-
tosan hol húzódnak, természetesen nem lehet pontosan megmondani, hiszen ez a gazdasági tényezık mellett egy 
sor kulturális, történeti és politikai tényezıtıl is függ. Azt azonban, hogy létezik egy ilyen korlát, aligha vitatná 
bárki is.  

Fontos, hogy az ellátások eleget tegyenek egy általánosan elfogadott méltányossági kritériumrendszernek. 
Arról van szó, hogy az újraelosztás kiket kedvezményez. Bizonyos támogatások azokhoz jutnak el, akik szegé-
nyebbek. Más esetekben a támogatás azokat éri el, akiknek van korábbi munkaviszonya. Megint más esetekben a 
támogatás lehet alanyi jogon nyújtott. A méltányossági kritériumok valójában az újraelosztás etoszának, a munka 
és a támogatások közötti viszonyrendszernek, az egyéni erıfeszítések és a társadalmi korlátok közötti egyensúly-
nak az arányait szabják meg. Ezzel kapcsolatosan megint csak azt kell mondani, hogy az efféle határok természe-
tesen nem objektívek. Sıt, az újraelosztással kapcsolatos vélemények definíció szerint a méltányosnak tartott “vi-
lágrenddel” foglalkoznak, és, mint ilyenek, preferenciáktól függenek. Mindenesetre nem mőködhet zavarok nél-
kül sokáig az a társadalom, amelyben az újraelosztás intézményeinek a méltányossági alapjai nincsenek össz-
hangban a társadalomban általánosan elfogadott méltányossági elvekkel.  

Azok, akik ellátásban részesülnek, megfelelı létminimum garanciát kell kapjanak. Ez azt a kérdést veti fel, 
hogy valójában milyen mértékőek is a támogatások. Elégséges szinten biztosítanak-e megélhetést vagy 
jövedelemfenntartást azok számára, akik ténylegesen rászorulnak? Arra van tehát szükség, hogy senki ne juthas-
son a szélsıséges nyomor állapotába. Ez a jóléti újraelosztás egyik olyan alapkritériuma, amelyet valójában min-
denki elfogad, az is, aki egyébként szélsıségesen libertáriánus és az is, aki szélsıségesen újraelosztáspárti.  

Fontos, hogy a jóléti rendszer adminisztratíven is hatékonyan mőködjön, és a támogatások minél kevesebb 
pazarlás árán jussanak el a megcélzott rétegekhez. Adott esetben lehetséges, hogy maga az adminisztráció a jóléti 
kiadások egy jelentékeny hányadát emésztheti fel, ami nem lehet célja a jóléti újraelosztásnak. Fontos tehát, hogy 
azok a “lékek”, amik az újraelosztásban “elszivárgásokat” okozhatnak (Okun, 1974), lehetıleg minél kisebbek 
legyenek.  

Végezetül a jóléti rendszernek vissza kell igazolnia a piaci ösztönzık szerkezetét. Tartósan nem mőködhet 
úgy a jóléti rendszer, hogy a támogatások a munkaerıpiacról való kivonulásra, illetıleg az onnan való távolma-
radásra ösztönözzenek. Az ellenösztönzési hatás több tényezı együttes hatásaként alakulhat ki. Fontos a jöve-
delmek és a támogatások aránya, a fekete gazdaság mérete, a támogatások konkrét formája, a családszerkezet, 
fontosak a munkától való távolmaradással kapcsolatos normák és értékek és sorolhatnánk még tovább. A lényeg 
az, hogy a munkaerıpiacon szerezhetı jövedelmekkel biztosított jóléti szint és a munkaviszonyból való távolma-
radás esetén elérhetı jóléti szint közötti viszony olyan legyen, ami kifizetıdıvé teszi a munkavállalást és a mun-
kaerıpiacon való részvételt.  

Ez az öt kritérium vagy közülük több sokszor kerül konfliktusba egymással. Sokszor fordul elı, hogy egy bi-
zonyos ellátás célzottabbá tétele csak azon az áron valósítható meg, hogy közben munkaerıpiaci ellenösztönzı 
hatások kerülnek elıtérbe. Hasonlóképpen a költségekkel való takarékosság és a nevében bevezetett jövedelem-
teszt növelheti az ellátások adminisztratív költségeit. A példákat még sorolhatnánk. Sokszor fordul tehát elı az, 
hogy a szóban forgó kritériumok megvalósítása csak bizonyos átváltási összefüggésekkel lehetséges. Mindehhez 
persze arra is szükség lenne, hogy adott döntések elıtt a reformok, változtatások, vagy éppen csak egyszerően a 
rendszerek mőködtetésének elvei transzparensek legyenek.   

A jóléti rendszer teljesítményének értékelése során (mivel ez a három kritérium megkülönböztetett fontos-
sággal került elı az elmúlt idıszakban) a költségességgel, az elosztási igazságossággal és a támogatások adekvát-
ságával/szintjével foglalkozunk. A javaslatok és a továbblépési irányok megfogalmazásakor azonban nagyon 
részletesen kitérünk az utóbbi két kritériumra is. Megkülönböztetett figyelemmel fogjuk vizsgálni az adminisztrá-
ció és a piaci ösztönzık kritériumának érvényesülését is. Erre elsısorban az indít bennünket, hogy úgy véljük: e 
problémák az utóbbi idıben felerısödıben vannak.  
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Elıbb azonban röviden összefoglaljuk a jóléti rendszer fıbb történeti változásait az elmúlt években. (Ennél 
részletesebb összefoglalásra a 6. mellékletben kerül sor.) 

 

III.1. A jóléti politikák történeti változásai 

 
Az átmenet azért jelentett nehezen megoldható problémát a szociálpolitikai rendszer és a mindenkori szoci-

álpolitikai döntéshozók számára, mert (noha a gazdaságpolitika, minden bizonnyal helyesen, nem erıltetett egy-
fajta sokkterápiát), azért egy sor területen sokkszerő változások következtek be. A strukturális alkalmazkodás a 
gazdaság nagyon széles körét érintette, jelentıs volt a privatizáció, nagyon gyorsan zajlott le a kereskedelmi kap-
csolatok kelet-nyugati irányú átrendezıdése. Ezeket a drámai fejleményeket lényegében a semmibıl viszonylag 
jelentısebb mértékőre növekvı munkanélküliség megjelenése egészítette ki.  

Mindez együttvéve fogós dilemmákat jelentett a politikai döntéshozóknak. E dilemmák közül hármat érde-
mes külön is kiemelni: 

1. Jelentkezett mindenekelıtt egy finanszírozási dilemma: a kiadásokkal kapcsolatos igények növekedése a 
bevételek szőkülése mellett (miatt, azonos harmadik ok miatt, de vele egyidıben) következett be.  

2. A jóléti rendszerekkel kapcsolatos (szociál)politikai dilemma lényegében abból állt, hogy szélesedı klien-
túra és csökkenı bevételek mellett reálisan csak erodálódó támogatásokat lehetett vállalni. Felmerült tehát az a 
kérdés, hogy a szociális rendszer sokaknak nyújtson keveset, vagy inkább keveseknek viszonylag többet. 

3. Végezetül a rendszerváltás elsı kormánya egy sajátos és egyszeri történelmi-politikai dilemmát is fel kel-
lett, hogy dolgozzon: az új politikai elitnek szembe kellett néznie azzal, hogy a rendszerváltás elıtt felemás mó-
don felfokozott várakozások sokkszerő lehőtése, különösen akkor, ha mindez rövid távon nem kecsegtet jól meg-
fogható elınyökkel, a frissen kialakulóban levı demokratikus berendezkedést teheti kockára. 

Mindezek fényében a jóléti rendszer “fejlıdéstörténetét” három szakaszra oszthatjuk. Az 1990-ig tartó idı-
szakot a (valós fedezet nélküli, politikai ízléstıl függıen naivnak vagy felelıtlennek nevezhetı) kiterjesztés idı-
szakának nevezhetjük el. Ebben az idıszakban a szociálpolitikai rendszer ellátásait a tágabb értelemben vett tár-
sadalmi-politikai rendszer egybetartására, az általános közérzet javítására használták fel.

33
  

Az ezt követı idıszakot, amely durván 1990-tıl 1995-ig tartott, vérmérséklettıl függıen hol tétovaságnak és 
hezitálásnak, hol meg egyfajta gradualista politikának tartják az elemzık. Ebben az idıszakban a finanszírozási 
problémák már csak azok számára nem voltak nyilvánvalóak, akik nem akarták látni ıket, és így a jelentısebb 
megszorító intézkedésektıl való tartózkodás is alapvetıen politikai okokkal volt magyarázható. A szociálpoliti-
kában ekkor egyfelıl új intézményeket vezettek be (pl. a munkanélküliség kezelésére szolgáló intézmények vagy 
egyes újabb családi támogatások), másfelıl viszont a jóléti ellátások haszonélvezıi körének szélesítése mellett az 
ellátások eróziójának stratégiáját választották. A szóban forgó megfontolások mögött az Antall-kormány félel-
mei

34
, rutintalansága és bizonyos fokú ügyetlenkedése mellett azok a tágabb, történelmi politikai dilemmával 

kapcsolatos állásfoglalások is szerepet játszottak, amelyek szerint a demokrácia stabilizálása szempontjából is 
komoly szerepe van annak, hogy az átmenet költségeit valamelyest kisimítva kell a társadalomra terhelni. Másfe-
lıl a szóban forgó döntések (illetve azok elmaradása) mögött azok a hol nyíltan megfogalmazódó, hol pedig bur-
koltan követett értékválasztások is szerepet játszottak, hogy igyekezzenek a középosztály helyzetét valamelyest 
stabilizálni. 

Ebben az idıben, úgy tőnik, a jóléti rendszer a konzervatív-liberális irányba mozdult el, legalábbis, ha a szo-
ciálpolitikai irodalomban Esping-Andersen által meghonosított, a jóléti rezsimekkel kapcsolatos terminológiában 
helyezzük el. (Tóth, 1994a) Az intézményi szerkezetben visszaszorult a természetbeni ellátások részaránya. Az 
adminisztráció a központi állami szintrıl lefelé tolódott: az önkormányzatoknak ma nagyobb szerepe van mind a 
költési prioritások meghatározásában, mind pedig az igénymegállapításban. A társadalombiztosítás önkormány-
zatainak megválasztása azonban a korporatív önkormányzatiság-jelleget erısítette. A pénzbeli támogatások kö-
zött növekedett a rászorultsági alapú segélyezés szerepe. A konzervatív kormányzat tovább növelte a családi tá-
mogatások számát és ideológiai prioritásai között világosan elöl szerepelt a hagyományos családmodell és az 
egyház szerepének erısítése. 
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 Egy nemrégen publikált cikkében Kornai János lényegében erre vezeti vissza a reformok elmaradásának törté-
netét. Kornai, 1996. 
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 Kornai János (1996) és más elemzık is ezt a hezitálást jórészt a taxisblokád miatt fellépı sokkhatással magya-
rázzák. 



 

 38

Ugyanakkor a jóléti rendszer karakterét nemcsak tudatos politikai, a jogosultságokra és az intézményi rend-
szerre vonatkozó döntések befolyásolják. Az ún. biztosítási jellegő ellátásoknak például elvileg keresetfüggı tá-
mogatásokat kellene nyújtaniuk. A szóban forgó ellátások rendkívüli költségessége azonban nem engedte meg, 
hogy a járadékokat a nyugdíjrendszerben, a munkanélküliségi ellátásban (és kisebb mértékben az anyasági ellátá-
sok területén) szigorúan a befizetett járulékokhoz kössék. A bevezetett ellátási minimumok, maximumok, az al-
kalmazott indexálási gyakorlat és az infláció együttes hatása végül is ahhoz vezetett, hogy azokban a rendszerek-
ben is, ahol elvileg keresetfüggı ellátásokat nyújtanának, ma már majdhogynem fix összegő (flat rate) ellátások 
mőködnek.
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Az államszocialista rendszer filozófiájának megfelelıen a rendszerváltás elıtti szociálpolitikát a mindenkire 
kiterjedı, univerzális rendszerek jellemezték. A nyugdíjrendszer, a családi pótlék, az egészségügyi és az oktatási 
rendszer egyaránt az állam újraelosztó szerepére támaszkodott és a mindenkire kiterjedı ellátásokat preferálta. A 
rendszerváltás táján már többé-kevésbé nyilvánvaló volt, hogy szükség lesz a szociálpolitika rendelkezésére álló 
erıforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra, hogy azok jobban megtalálják az igazán rászoruló rétegeket. 
Ebben a helyzetben két alternatíva kínálkozott: radikálisan megreformálni és új alapokra helyezni az ún. nagy 
rendszereket, vagy hagyni ıket erodálódni és fokozatosan bevezetni új, célzottabb ellátásokat. 1995-ig Magyar-
országon az utóbbi alternatívát választották
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nem történtek, a nagy rendszerek által nyújtott ellátások fokozatosan erodálódtak, és egyes új, célzottabb ellátá-
sok bevezetésére történtek kísérletek.  

Az IMF-nek a magyar szociálpolitikai rendszerrıl a rendszerváltást közvetlenül követıen írott tanulmányá-
nak a nyugdíjrendszerre vonatkozó fejezete tömören úgy jellemzi a helyzetet, hogy a nyugdíjakat túl korán, túl 
sok ember számára és túl alacsony szinten nyújtják. Úgy tőnik, hogy ez a megállapítás nagyon találóan fejezi ki a 
lényeget: a szociális rendszer felvállalhatja, hogy sok embernek nyújt kevés, alacsony szintő támogatást, de azt is, 
hogy kevesebb embernek nyújt hathatósabb védelmet. Magyarországon az elmúlt években drasztikusan 
megnövekedett a potenciális jóléti klientúra: felszökött a munkanélküliségi ráta, növekedett a létminimum alatt 
élık száma. Ezzel párhuzamosan a kormányzati stratégia továbbra is az maradt, hogy inkább minél többen kapja-
nak, még akkor is, ha ez csak alacsony összegő támogatást jelenthet.  

Mindez persze nem tudatos stratégia, hanem egyfajta átevickélés eredménye volt. Jó példa erre az ártámoga-
tások leépítésekor bevezetett kompenzációk esete 1991-ben. A kormány a fogyasztói ártámogatások leépítésekor 
engedett a szakszervezetek nyomásának és az ún. nagyrendszereken (nyugdíjon és családi pótlékon) keresztül 
igyekezett kompenzációt nyújtani ahelyett, hogy célzottabb és a legrászorultabbaknak esetleg hathatósabb védel-
met nyújtó ellátások formájában igyekezett volna enyhíteni a nehézségeket. 1994 elején viszont mégis a családi 
pótléknak a legrászorultabbakhoz való átcsoportosítása mellett döntöttek.  

Összességében azonban mégiscsak az volt a jellemzı, hogy inkább a juttatások értékét igyekeztek visszafog-
ni, ahelyett, hogy az igénybe vevı klientúra nagyságát próbálták volna meg korlátozni. Így történt ez akkor, ami-
kor elégtelenül indexálták a nyugdíjakat, vagy amikor a családi pótlék értékét gyakorlatilag “befagyasztották” 
1992-tıl. Az általános hozzáférésre vonatkozó ígéretek azonban nem csorbultak.  

Az univerzalitás ígérete ugyanakkor a múlt rendszerben is csak látszólagos volt. A jogosultsági kritériumok 
sok esetben megszabták például a foglalkoztatotti státust egy-egy ellátás igénybe vételéhez, nem egyszer még az 
ágazati hovatartozás szerint is differenciáltak. Jó példa erre a nyugdíjrendszer vagy a családi támogatásokhoz va-
ló hozzáférés. A szóban forgó rendszerek azáltal voltak univerzálisak, hogy magas fokú volt a foglalkoztatottság. 
Amint azonban feszültségek jelentkeztek a munkaerıpiacon és csökkenni kezdett a foglalkoztatottság, világossá 
vált, hogy a foglalkoztatotti státushoz kötıdı ellátások rendszere egyre több emberrıl “feledkezik meg”, eseten-
ként pontosan a legelesettebbekrıl. Szükségessé vált tehát az ellátások igénybe vételét legalább részben elszakí-
tani a foglalkoztatotti státustól. Ebben a szellemben születtek meg elvileg a Szociális Törvény rendelkezései a 
“rászorultsági alapon járó” ellátásokról. Ugyanakkor ezek is csak féloldalas reformok voltak; az újonnan beveze-
tett Gyermeknevelési Támogatás igénybe vételéhez például egyszerre kell eleget tenni egy foglalkoztatottsági kri-
tériumnak (legalább 180 nap biztosítotti idı a megelızı két évben) és a jövedelmi tesztnek (az igénybe vevı 
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 1992 áprilisában a munkanélküliségi ellátásban részesülık kétharmada kapott a minimumbérnek megfelelı 
vagy annál alacsonyabb ellátást (Micklewright-Nagy, 1993). A nyugdíjarányok szintén annyira összenyomódtak, 
hogy ma a nyugdíjasok jelentıs része lényegében azonos összegő nyugdíjat kap. Ez persze azzal is járt, hogy 
ezekben a kvázi-biztosítási rendszerekben az újraelosztás erısödött.  
36

 A volt szocialista országokban találni példát ennek ellenkezıjére is: Csehországban például jövedelemfüggıvé 
tették a családi pótlékot, Lengyelországban pedig a munkanélküli ellátási rendszer épít erıteljesen a jövedelmi 
teszt intézményére.  
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anya családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladhat meg egy bizonyos küszöbértéket, az öregségi nyug-
díjminimum háromszorosát). 

Az állami újraelosztás a jóléti rendszer intézményi karakterében is megjelent jóléti filozófiaváltás nagyjában-
egészében az 1995 márciusában bejelentett, a köztudatba “Bokros-csomagként” megmaradó gazdaságpolitikai 
irányváltáshoz kapcsolódik. Ez azon felül, hogy új vámok (importvám) és monetáris eszközök (csúszó leértéke-
lés) bevezetését tartalmazta a költségvetés egyensúlyának helyreállítása érdekében, egyfelıl a közigazgatási szfé-
ra létszámleépítését, a szociális kiadások visszafogását és a jóléti filozófia hangsúly-áthelyezıdését is magában 
foglalta. E hangsúlyeltolódás lényege a célzottság szelektív szociálpolitikai eszközökkel való elérése mellett elsı-
sorban a családi támogatások lefaragását tőzte ki célul.  

Az 1995 márciusában bekövetkezett jóléti filozófia váltás annyiban tekinthetı radikálisnak, hogy legfıbb 
üzenete az volt: nem maradnak érintetlenül az állami újraelosztással kapcsolatosan kialakult, korábban megingat-
hatatlannak tartott jogosultságok. Hasonlóképpen míg a korábbi idıben a jólét rendszerek védelmezıi és a refor-
merek közötti vita a jogosultságok kiterjesztése körül zajlott, most már nem lehetett a vitát ebben a mederben tar-
tani. A csomag valójában mindenkit az állami felelısségvállalással kapcsolatos álláspontjának újragondolására 
kényszerített. Másfelıl viszont a “csomag” beleilleszkedett abba a trendbe, amely a rendszerváltás kezdetétıl az 
indirekt (szubvenciókon, rejtett állami újraelosztási eszközökön keresztül megvalósuló) támogatások felıl a di-
rekt támogatások felé való elmozdulásként, az aktív jóléti beavatkozások felıl a passzív eszközök felé, az univer-
zális rendszerek felıl a rászorultsági alapú segélyek felé történı hangsúly-áthelyezıdésként volt értelmezhetı.  

A változások iránya azonban nem mindig ennyire egyértelmő. Dacára annak, hogy a jóléti támogatások egyre 
nagyobb hányada épül jövedelemvizsgálatra, helyenként ettıl az elvtıl eltérı irányba mutató javaslatok is meg-
fogalmazódnak. Ilyenek az energia-áremelkedés kompenzációjával kapcsolatos egyes döntések, vagy például ide 
sorolhatók az idısek utazási kedvezményeire vonatkozó tervek. A családi támogatások “reformját” bizonyos 
mértékben korrigálni igyekezett a gyermekvédelmi törvény, a nyugdíjreform kárvallottjainak nyújtott bizonyos 
mentıövet az idıskori járadék, stb. 

 
III.2. A jóléti rendszer teljesítménye 

III.2.1. Költségesség: a kiadások alakulása 

 
Más helyeken részletes elemzések történtek arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi trendekbe hogyan illesz-

kednek a magyar jóléti közkiadási adatok (OECD, 1995a, Tóth, 1994b,). Ezekbıl az összehasonlításokból az de-
rült ki, hogy a jóléti közkiadások összefüggenek az egyes országok gazdagságának szintjével, de ez az összefüg-
gés nem tőnik túlzottan erısnek. Az elemzés rámutatott, hogy az egy fıre jutó GDP és a jóléti közkiadások GDP-
hez viszonyított aránya között az OECD-országokon belül akkor van szoros összefüggés, ha az európai államo-
kat, azokon belül is alapvetıen a gazdagabb országokat vizsgáljuk. A trendbıl “kilógnak” a mérsékeltebb jöve-
delmő európai országok (pl. Görögország vagy Portugália), illetve a nem európai OECD országok (mint pl. Ja-
pán, Új-Zéland, Ausztrália vagy az Egyesült Államok).  

Mindezek mellett az is világos, hogy a skandináv jóléti államok kiadási adatai a legmagasabbak, a kontinen-
tális Európa korporatív-etatista jóléti államai relatíve kevesebbet költenek az állami újraelosztásra. A magyar 
adatok, amelyek pontosan a GDP esésének mélypontját reprezentálják, akkor a skandináv államokkal összevethe-
tı mértékeket mutattak. Ehhez két dolgot rögtön hozzá kell tennünk. Elıször is ugyanebben az idıpontban példá-
ul a többi kelet-európai országban is relatíve magasak voltak a jóléti közkiadások. (7. táblázat) Másodszor az is 
nagyon valószínő, hogy a legutóbbi idıszak adatai már más országsorrendet mutatnának, hiszen idıközben a 
GDP esése elıbb lelassult, majd megállt, és a kormányzati stabilizációs politika is a jóléti kiadások GDP-hez vi-
szonyított arányának csökkenéséhez járult hozzá. Ennek megfelelıen a jóléti közkiadások aránya 1995-96-ban 
jelentısen esett. (Lásd 8. melléklet) (Lelkes, 1997) 
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7. táblázat 
Jóléti közkiadások a GDP százalékában Magyarországon és a Visegrádi országokban, 1992 
       

 egészségügy oktatás nyugdíjak családi és anya-
sági támogatások 

segélyek és 
munka-

nélküliség 

összesen 

Csehország 5,5 4,8 8,1 3,8 2,0 24,2 

Szlovákia 6,2 5,8 9,1 3,0 1,3 25,4 

Magyarország 4,8 5,9 11,0 4,1 2,9 28,7 

Lengyelország 4,9 4,3 14,7 2,0 2,3 28,2 

Forrás: UNICEF, 1997: különbözı helyek  

 

A kiadások 1991-ben emésztették fel a nemzeti össztermék legnagyobb hányadát, aztán egy kisebb, 1993-as 
megugrást követıen kezdtek csökkenni. A kiadások szintjének alakulása mellett azonban legalább annyira érde-
kes a kiadások szerkezetének alakulása is, ami jelentıs volt az utóbbi években. Amint azt a 6. ábrán nyomon kö-
vethetjük, a jóléti kiadásokat három nagyobb csoportra oszthatjuk. Az ún. régi típusú ellátások a szocialista idı-
szakra olyannyira jellemzı formák jelentısége csökkent, az ún. új ellátásoké pedig növekedett részben a munka-
nélküliség megjelenésével, részben pedig a szegénység növekedése pedig a segélyezéssel kapcsolatos kiadásokat 
emelte meg. Van ugyanakkor a szociális kiadásoknak egy olyan köre, amelyik állandó, nem “rendszer-
specifikus”. A nyugdíjakkal, egészségüggyel kapcsolatos kiadások vagy éppen a családokkal kapcsolatos támoga-
tások jelen vannak a legkülönbözıbb, az európai civilizációhoz tartozó államokban. Ezeknek a kiadásoknak 
egyéb, elsısorban politikai mozgásokkal kapcsolatos tényezık változatlansága mellett sajátos önmozgása van, 
mindenekelıtt a demográfiai folyamatok alakulása miatt.  

6. ábra 
Jóléti kiadások alakulása a GDP százalékában, 1988-1996 
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Az adatok forrása: Lelkes, 1997.  

A jóléti kiadások GDP-n belüli arányai természetesen alapvetıen két dologtól függenek: a jóléti kiadások ab-
szolút összegeitıl és a GDP nagyságának alakulásától.

37
 E két tényezı alakulását egymással párhuzamba állítva 
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 Az említett két tényezı közötti összefüggés tényleges természetérıl valójában csak hozzávetıleges ismereteket 
kaphatunk, ha nem vizsgáljuk meg, hogy magának a növekedésnek és a jóléti kiadások alakulásának egymáshoz 
képest milyen viszonya van. Mindazonáltal igazán meggyızı ismeretek híján, valamint a magyarországi empiri-
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mutatja a 7. ábra. Az összefüggés elég jól látható, bár nem teljesen egyértelmő. Két idıszakot különíthetünk el. 
1991-ben, amikor a GDP esése a legnagyobb volt, a jóléti közkiadások aránya is megnıtt. Ezt követıen a jóléti 
kiadások GDP-n belüli aránya folyamatosan esett, akkor is, amikor a GDP növekedése ismét megtorpant.  

7. ábra 
A GDP indexe és a jóléti kiadások GDP-n belüli aránya 1988 és 1996 között 
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Forrás: TÁRKI Szociálpolitikai Adattár 

A kiadások szerkezetét tekintve lényeges átrendezıdéseket találhatunk. Míg 1988-ban még komoly súlyt tet-
tek ki az ár- és lakástámogatások, addig részesedésük 1996-ra kevesebb, mint harmadára esett. A legnagyobb 
mértékben a családi támogatások estek (a GDP 3,4%-áról, 2,2%-ára, miközben az idıszak közepén már a 4,6%-
ot is elérte), és a táppénz, amely ma már a GDP alig fél százalékát teszi ki. Az idıközi lényeges növekedés miatt 
szinten maradt a nyugdíj (1988-ban és 1996-ban is a GDP 9,1%-át tette ki, igaz 1991-ben már a 11,3%-ot is elér-
te), és az egészségügy (5,2-5,3%-ot ér el a vizsgálat két végpontjában, miközben 1991-ben és 1994-ben ez az ér-
ték már – még – 7,6% volt). 

Az újonnan megjelenı ellátások (a munkanélküliségi ellátás és az új szociálpolitikai ellátások, kiadások) nö-
velték a részarányukat. Esetük annyiban is érdekes, hogy a legmagasabb részesedést nem 1991 körül érték el, hi-
szen jelentıs részben csak ezután épültek ki. A munkanélküli ellátás – nagyrészt a regisztrált munkanélküliek 
számának változásával együtt – 1993-ban érte el a legmagasabb értéket (1,7%), majd innen zuhant vissza az 
1996-os 0,7%-ra. Ezzel szemben a szociálpolitikai, nagyrészt segélyezési és intézmény-fenntartási kiadások az 
egyetlen olyan tétel, amely 1993 után is fenn tudta tartani GDP-részarányát. (Igaz, növekvı igénybevétel mellett.) 

Idırendben 1992 volt az “elsı fordulat” éve. Ekkor állt meg a szociális kiadások GDP-részesedésének növe-
kedése, ekkor esett vissza elıször jelentıs mértékben a részarány, majd 1994-ig stabilizálódott az így elért szin-
ten. 1995 után az árkiegészítéstıl, a lakástámogatástól és a szociálpolitikai kiadásoktól eltekintve minden kiadási 
csoport GDP-részaránya jelentısen visszaesett. Ezen három kivételes szektor természetesen különleges helyzetet 
takar: az elsı kettı már ezt megelızıen gyakorlatilag nullára csökkent, míg a harmadik, vagyis a szociális kiadá-
sok lettek volna hivatottak átvállalni a többi juttatásból kiszorulók ellátását. 

 

III.2.2. Az elosztási igazságosság alakulása 

 
Az igazságosságról vagy az egyenlıségrıl megfogalmazott különbözı értékelı megállapítások mindig alternatív 
társadalmi állapotokat hasonlítanak össze, azokat igyekeznek értékelni, “jó”-ságuk alapján összevetni. Amikor 
azonban arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen alapokon állhatnak ezek az összevetések, sokszor ütkö-

                                                                                                                                                                                     
kus tények különösen szórványos voltára tekintettel ezt a témát az ígéretes, ám további kutatást igénylı területek 
közé kell sorolnunk. 
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zünk tovább már nem magyarázható “végsı” axiómákba, erkölcsi parancsokba.
38

 Az egyes igazságosság-
koncepciók valójában abban különböznek egymástól, hogy (a) a társadalom tagjainak milyen körében (az egyen-
lıség alanyai), (b) milyen dimenziókban (az egyenlıség tárgyai) definiálják egyenlıtlenségnek a szóban forgó 
különbségeket és (c) milyen mértékben tartják elfogadhatónak az emberek között így definiált egyenlıtlensége-
ket. 

Anélkül, hogy az igazságossági koncepciók tartalmának elemzésébe mélyebben belemennénk, néhány szót 
kell vesztegetnünk az igazságossági koncepciók csoportosítására. A jóléti állam koncepciója – döntıen a T.H. 
Marshall (1950) által bevezetett fogalommal élve – a szociális jogok koncepcióján nyugszik. Ennek lényege az, 
hogy a juttatásban részesülık igénye törvényileg garantált és szabályozott alapokra épül, ami a végrehajtók szá-
mára leszőkíti a mérlegelés lehetıségét. Ebbıl a nézıpontból tehát a jóléti állam az állampolgári jogok kiterjesz-
tésének a programja lenne.

 39
 A jóléti állam e megközelítés szerint egy új típusú viszonyt képvisel az állam és 

polgárai között: a polgárok deklarált jogokra építve léphetnek fel igényekkel a kormányzatukkal szemben, amely, 
legalábbis a jóléti állam bizonyos támogatói szerint, kötelezettséggel bír polgárai jólétének fenntartásában. 

 A szociális jogok fogalma azonban korántsem tekinthetı ellentmondásmentesnek. Nem tisztázott, hogy a 
társadalombiztosítási jogok - amelyeken a juttatások többsége alapul - mennyiben tekinthetık a fenti értelemben 
a szociális jogok részének. Kérdéses, hogy vajon mennyiben kényszeríthetık ki az egyes alkotmányokban dekla-
rált szociális jogok (pl. a munkához való jog). Kérdéses, hogy a szociális jogok és az alapvetı szabadságjogok 
között nincs-e például alapvetı ellentmondás: a libertáriánus álláspont szerint a szociális jogok térhódítása alá is 
áshatja az alapvetı szabadságjogokban megtestesülı értékeket. 
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Ez egy olyan kérdés, amelynek a taglalása nem fér bele e tanulmány kereteibe. Mindazonáltal jelezni kell, 
hogy itt egy olyan, egyfelıl az egyéni (tulajdon)szabadság és (legalábbis részben) az egyéni felelısség, másfelıl 
pedig az újraelosztáshoz, a közösségi segítséghez való jog közötti alapvetı konfliktusról van szó, amelynek a 
mindenkori (legalábbis idıleges) feloldása definíció szerint a politikai erıtérben alakul, de bármi is legyen az 
eredmény, végsı soron ez határozza meg a jóléti rendszerekben a jogosultságok és támogatási típusok konkrét 
kiterjedését és formáját.  

Mi a következıkben akkor, amikor az elosztás méltányosságáról beszélünk, egy ennél lényegesen szőkebb 
értelmezést alkalmazunk, de minden pillanatban észben kell tartanunk e tágabb összefüggések miatti fenntartáso-
kat. E tanulmányban tehát – ebbıl a szempontból nem vitatva a jóléti intézmények létjogosultságát – abból a fel-
tételezésbıl indulunk ki, hogy létezik a javaknak egy olyan köre, amelynek elosztása releváns, indokolt, és ha 
már ebben a vonatkozásban szükségesnek ítéltetik az állami beavatkozás, az állami újraelosztással szemben meg-
fogalmazhatók bizonyos formális és szubsztantív elvárások.

41
  

Ebben a tekintetben a leggyakrabban emlegetett fogalom a célzottságé, amellyel itt most egy kicsit bıvebben 
foglalkozunk.  
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 Ettıl bizonyos mértékig eltér az erkölcsfilozófiai irodalomnak az az ága, amelyik döntéselméleti alapokra he-
lyezi a társadalmi szerzıdések alapján álló filozófiai levezetéseket. Ezáltal lehetıvé válhat az, hogy zárójelbe te-
gyük az ún. “külsı szemlélık” szemével megfogalmazott a priori feltevéseinket és maguknak a “kívánatos” tár-
sadalomszervezési elveknek a levezetését is rábízzuk a hipotetikus társadalmi szerzıdést megfogalmazni szándé-
kozó ágensekre. Ezt a hagyományt a legvilágosabban John Ralws (1972) munkássága mutatja be.  
39

 Marshall az állampolgári jogok kiteljesedését egy emancipációs folyamatként írta le: értelmezésében a törté-
nelmi fejlıdés során elıször a polgári jogok (pl. vallásszabadság, szerzıdési szabadság) általános elismerése va-
lósult meg, majd ezt követte a politikai jogok (pl. általános választójog) kiterjesztése, és a harmadik fázisban je-
lentek meg az állampolgári státuszhoz kötıdı szociális jogok megfogalmazásában. A szociális jogok magukba 
foglalják “ a gazdasági biztonsághoz és jóléthez való jogok egész sorát, a társadalmi örökségbıl való részesedés 
jogát, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelı civilizált élethez való jogot”. 
40

 Hayek, 1960, Nozick, 1974, részletes ismertetést lásd például Tóth, 1991.  
41

 Nincs ugyanakkor konszenzus a különbözı filozófiai doktrínák között abban, hogy mely dimenziók lehetnek 
relevánsak ebben a kérdésben. Közelebbrıl szemügyre véve az ezzel kapcsolatos filozófiai irodalmat, láthatjuk, 
hogy a baloldali liberalizmus irányzata (Rawls, 1972) a javaknak egy elég széles, a libertáriánus álláspont 
(Hayek, 1982) pedig egy ennél sokkal szőkebb csoportját tekinti az igazságosság érvényességi körébe tartozónak. 
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III.2.2.1. Módszertani megfontolások és definíciós problémák  

 
A célzottság vizsgálatának legfontosabb indokát az adja, hogy (ha már létezik állami újraelosztás) az 

adófizetıktıl összegyőjtött erıforrásoknak (legalábbis a szociálpolitikáról véleményt nyilvánítók egy nem 
elhanyagolható csoportja szerint) elsısorban azokat kell elérniük, akik azokra a leginkább rá vannak szorulva. 
Magyarországon a jóléti rendszer a rendszerváltás elıtt és a kilencvenes évek elején többek között elosztási 
szempontból is hagyott kívánnivalókat maga után. Jelentıs részben támogatta a közepes, illetve magasabb 
jövedelmi helyzetben levıket, miközben ellátatlanul hagyott igazán rászoruló csoportokat. Erre elég, ha csak egy 
példát említünk. A nyolcvanas évek végéig jellemzıen jelen levı ártámogatások a fogyasztási képesség (tehát 
nem kifejezetten a rászorultság) arányában kedvezményezték az igénybe vevıket. Leginkább nyilvánvaló példa 
erre a lakáshitelek fix kamatok melletti állami támogatása volt: azok részesedtek ebben a leginkább, akik 
nagyobb hiteleket tudtak felvenni, és ık is inkább akkor, amikor már valójában “laktak”, tehát rendelkeztek 
lakással. Az elosztási igazságosság szempontjaiból a rendszer leginkább perverznek tőnı hatásai a kilencvenes 
évek elején részben visszaszorultak. Megszőntek az ártámogatások, valamivel “célzottabbak” lettek a pénzbeni 
szociális programok. Hozzá kell tenni, hogy ez nem minden elemzı számára jelent örömet. Összenyomódtak 
ugyanis a nyugdíjak vagy például a munkanélküliségi ellátások arányai. Namármost azok, akik számára az ún. 
biztosítási alapon mőködı ellátások a kívánatosak, ezt nyilvánvalóan méltánytalanságként kezelték. 

A nyolcvanas évek végére bezárólag a hazai gazdaságban (legalábbis a fejlett piacgazdaságokhoz viszonyít-
va) egy meglehetısen nyomott jövedelmi szerkezet alakult ki. A rendszerváltás során ez alaposan megváltozott. 
Elindult egy erıteljes jövedelmi differenciálódás, különösen a felsı jövedelmi sávokban. Ilyen körülmények kö-
zött többször is felmerült, hogy újra kell gondolni, hogy a szociális rendszer megfelelıen kezeli ezeket a jöve-
delmi különbségeket. Néhány ilyen példát érdemes felsorolni illusztrációképpen: helyes-e az, ha a keresetpótló 
(táppénz, GYED) ellátásokat azok esetében is az állami társadalombiztosítás fizeti, akiknek a jövedelme a hazai 
átlagbéreknek többszöröse? Helyes-e az, hogy a családi pótlék a legmagasabb jövedelmőek számára is ugyanak-
kora összegő, mint a legalacsonyabb jövedelmőek számára? Fokozatosan értelmét vesztette az az érvelés, ame-
lyik azt mondta, hogy “az ötvenes években kivették a bérekbıl a lakáshoz jutás, az egészségügyhöz való hozzáfé-
rés vagy az oktatás költségeit, és azokat oda most vissza kellene pótolni”. Ma már a jövedelmi különbségek nö-
vekedésével lesznek jövedelmek, amelyek tartalmazzák ezeket a költségeket. Voltaképpen ezek voltak azok a 
megfontolások, amelyek a “Bokros-csomag” megfogalmazásakor elıtérbe kerültek. A kérdés tehát inkább úgy 
fogalmazódott meg, hogy miért kell fenntartani a nyomott árakat azok számára, akiknek “a bére tartalmazza” a 
szóban forgó költségeket?  

Ennek folytán aztán egyre több szó esett a társadalmi jövedelmek erısebb célzásának szükségességérıl. Ez 
az igény annyira átütınek tőnik, hogy érdemes egy kicsit elidızni azon, mit is jelent valójában. 

Noha magának a fogalomnak a jelentése távolról sem olyan egyértelmő, mint amilyennek tőnik, fogadjuk el 
munkadefiníciónak azt, hogy a társadalmi jövedelmek akkor célzottak, ha az elsıdleges (a piac által generált) 
jövedelemeloszlás alsóbb régióiba áramlanak.

42
 Tegyük félre továbbá azt a kérdést, hogy mit jelent a célzottság a 

szociális újraelosztás egészének szintjén!
43

  

Az elsı fontos megszorítás: a célzottság nem egyenlı a jövedelemfüggı segélyezéssel. A legtöbbet emlege-
tett példa a reformok elıtti családi pótlék volt. A családi pótlék, noha fix összegő és nem függ a jövedelemtıl, 
mégis viszonylag jól célzott ellátás volt, hiszen a nagyobb gyermekszám és az alacsonyabb jövedelem többnyire 
összefügg egymással

44
. Azok elıtt, akik egy alapjövedelem típusú ellátást még inkább célzottá akarnának tenni, 

több lehetıség is nyitva áll: adóztatás, jövedelemfüggı segéllyé alakítás és gyermekszám szerinti erısebb diffe-
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Ugyanakkor a célzottság nem feltétlenül csak vertikális újraelosztást jelenthet. A mozgássérülteknek juttatott 
közlekedési támogatás már akkor is célzottabb, ha tényleg csak a mozgássérültek veszik igénybe. Az egy más do-
log, ha esetleg arra akarnánk törekedni, hogy elsısorban a szegény mozgássérültek kapjanak közlekedési támoga-
tást. 
43

 Itt nem foglalkozunk azzal, hogy miképpen lehet elérni az összes társadalmi jövedelem erıteljesebb célzását. 
Ezt nyilván valahogy úgy lehetne elérni, hogy növeljük a célzott támogatások részarányát az összes társadalmi 
jövedelmen belül. Ezt viszont többféleképpen is el lehet elérni: vagy változatlanul hagyjuk az összes szociális 
kiadás nagyságrendjét és átcsoportosítunk a nem célzott programoktól a célzottak felé, vagy változatlanul hagy-
juk a már meglévı programokat és új, célzott programokat vezetünk be. Egyik esetben sem tudjuk elkerülni azt, 
hogy bizonyos programok erıteljesebben célzottak legyenek. A továbbiakban inkább errıl lesz szó. 
44

 Errıl lásd például Jarvis és Micklewright gondolatébresztı elemzését (1992). 
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renciálás.
45

 Természetesen mindhárom technika erıteljesebb célzottságot eredményez, de teljesen mások a elosz-
tási hatásaik, más a munkakínálatra gyakorolt hatásuk és, nem utolsósorban, más a velük elérhetı költségvetési 
megtakarítás nagysága.  

Második fontos megszorítás: a célzottság csak a társadalmi jövedelmek egy részére értelmezhetı. A kereset-
pótló társadalmi jövedelmek egy részének esetében az alapvetı kérdés nem ez, hanem az, hogy szükséges-e, hogy 
az állami újraelosztás vállaljon egy adott támogatási formát. Egy példa: a táppénz. A kérdés inkább itt az, hogy 
nem helyesebb-e, ha a táppénz a munkáltató felelıssége, a nem bérjellegő kereset része. Egy másik példa a nyug-
díj: szükséges-e, hogy a jövedelmek teljes sávjában az állami társadalombiztosítás vállalja a nyugdíjak fizetését? 

Harmadik fontos megszorítás: a rosszul célzott támogatások egy része már megszőnt vagy tovább nem csök-
kenthetı, amíg “le nem cseng”. Az elıbbi csoportba a fogyasztói ártámogatások tartoznak, az utóbbiba viszont 
például a “régi” lakáshitelek kamatai. 

III.2.2.2. A jóléti támogatások rétegeloszlása Magyarországon 

 
Láttuk, hogy a magyar háztartások többsége a szociális jövedelem ilyen vagy olyan formájában részesül. Világos, 
hogy az elsıdleges jövedelmekbıl származó nagymértékő egyenlıtlenséget (a legfelsı decilisbe tartozók keresete 
húszszorosa a legalsó decilisbe tartozó egyének kereseteinek) jelentısen csökkentik a szociális jövedelmek. Ezt 
illusztrálja a különféle típusú jövedelmekre számolt Gini-koefficiensek elemzése is. Az újraelosztás elıtti jöve-
delmek szórását reprezentáló 0,5-ös Gini-koefficiens értéke 0,31-re csökkent a szociális támogatások eredmé-
nyeképpen. (8. táblázat) Érdemes megjegyeznünk, hogy a Gini-koefficiens csökkentésére legnagyobb hatással a 
társadalombiztosítási juttatások, nem pedig a jövedelemigazoláson alapuló támogatások (állami szociális juttatá-
sok) voltak. Mindazonáltal az egyes szociális jövedelmek decilisek közötti megoszlása eltérı mintákat mutat. 
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 A világbanknak a hazai szociális rendszerrıl szóló tanulmánya például ezt a három lehetıséget fontolgatja. 
Kessides és szerzıtársai (1991).  
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8. táblázat 
A háztartási jövedelmek egyenlıtlenségei 1992-1997 
 1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 1997 

 GINI % Része-
sedı 

háztar-
tások, 

% 

GINI 
% 

Része-
sedı 

háztar-
tások, 

% 

GINI 
% 

Része-
sedı 

háztar-
tások, 

% 

GINI 
% 

Része-
sedı 

háztar-
tások, 

% 

GINI 
% 

Ré-
sze-
sedı 
ház-
tar-

tások, 
% 

GINI 
% 

Része-
sedı 

háztar-
tások, 

% 

Piaci jövedel-
mek 

46,56 84 47,07 80 49,93 78 50,64 78 50,12 80 51,64 80 

Egyéb nem 
állami 

64,33 16 68,72 21 71,90 21 68,89 16 65,84 19 67,82 16 

Újraelosztás 
elıtti jövedel-
mek 

47,17 87 47,96 81 50,45 82 51,01 81 50,41 83 52,22 83 

Szociális jöve-
delmek 

37,27 39 35,61 42 36,57 42 36,66 44 37,91 42 40,1 40 

Társadalom-
biztosítási jö-
vedelmek 

31,79 72 35,23 75 35,39 77 36,11 71 37,89 70 36,7 72 

Újraelosztás 
elıtti+szociális 
jövedelmek 

45,12 88 45,55 83 47,89 85 48,70 84 48,42 85 50,0 86 

Összes háztar-
tási jövedelmek 

29,50 100 27,75 100 29,47 100 31,62 100 30,85 100 30,85 100 

Megjegyzés: a táblázatban a Gini értékek mindig a háztartások egy fogyasztási egységre jutó, nem nulla jöve-
delmeinek koncentrációját mutatja (e= 0,73) 

Megjegyzések: Transzferek elıtti jövedelmek = piaci jövedelmek (munkából és vagyonból származó) + más nem 
állami juttatások. 

Forrás: Szivós-Tóth, 1998. 

 

Miként azt máshol (Tóth, 1997) kimutattuk, a piaci jövedelemmel rendelkezı háztartások arányának csökke-
nése ezen háztartásokban a piaci jövedelmek szóródásának emelkedésével járt együtt. A transzfer elıtti ekviva-
lens jövedelmek egyenlıtlenségét csak a vizsgált idıszak elsı szakaszában sikerült a támogatásokkal kompenzál-
ni. A társadalmi újraelosztás eredményeképpen az 1992 és 1993 közötti idıszakban a háztartási összjövedelmek 
egyenlıtlensége csökkent, annak ellenére, hogy a transzfer elıtti jövedelemegyenlıtlenségek emelkedtek. Az ezt 
követı két évben viszont a redisztribúció a jövedelemegyenlıtlenség csökkentésében ellentmondásos szerepet 
játszott. (Bedekovics, Kolosi és Sik, 1997; Tóth, 1997) 

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a különbözı szociális programoknak a jövedelemegyenlıtlensé-
gek alakításában játszott szerepét, ábrázoltuk a szociális programok lehetséges elosztási hatásait (lásd 8. ábra). 
Az ábrán öt különbözı, lehetséges elosztási minta látható, amelyeket a Lorenz-görbe segítségével jelenítettünk 
meg. (A Lorenz-görbe a rögzített kumulált népesség decilisekhez tartozó jövedelmek kumulált megoszlásán ala-
pul, a háztartás korrigált ekvivalens összjövedelmével számolva).  

 



 

 46

8. ábra 
Az egyes részjövedelmek lehetséges elosztási mintáinak ábrázolása a Lorenz-görbék segítségével 
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9. ábra 
A piaci jövedelmek és a keresetpótló ellátások elosztási mintái: Lorenz-görbék 1995/96-ra 
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Forrás: MHP V. hullám. Az ábra az ekvivalens jövedelmek (e=0,73) eloszlását mutatja. 
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10. ábra 
A piaci jövedelmek és a szociális támogatások elosztási mintái: Lorenz-görbék 1995/96-ra  
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Forrás: MHP V. hullám. Az ábra az ekvivalens jövedelmek (e=0,73) eloszlását mutatja. 

 

Ötfajta feltételezett elosztási mintát különböztethetünk meg. Ha minden decilis egyenlı összeget kap, akkor a Lorenz-
görbe azonos lesz a diagonálissal. Abban az esetben, ha a jövedelemtípusok közül valamelyik a megoszlás bármilyen mérté-
kő koncentrálódását mutatja, akkor a Lorenz-görbe fölfelé vagy lefelé el fog térni a diagonálistól. Az elosztást “célzottnak” 
tekintjük, amikor bizonyos jövedelemtípusok balra ferdülnek el (az alsó decilisek irányába). Az “egyenlıtlenségnek” neve-
zett vonal jobb irányba ferdülı elosztási mintát mutat (a legmagasabb jövedelemmel rendelkezı decilisek irányába). Amikor 
a középsı jövedelemdecilisek kapnak az átlagosnál többet, azt „középosztályos” eloszlási mintának is nevezhetjük. Elvileg 
az ötödik típus is elıfordulhat: ebben az esetben a jövedelem skála két vége relatíve nagyobb arányban részesedik az adott 
jövedelemtípusból. Ezt a típust „bi-modális” elosztási mintának hívjuk. 

A 9. ábra a piaci jövedelmek és a társadalombiztosítási támogatások elosztási mintáját mutatja 1995/96-ra 
vonatkozóan. Az ábra jól szemlélteti, hogy a munkanélküli segély és kisebb mértékben a GYED célzott támoga-
tásoknak bizonyult, annak ellenére, hogy a vizsgálat idıpontjában mindkét támogatási forma keresethez és fog-
lalkozáshoz kapcsolódó juttatás volt. A nyugdíjak egyfajta „középosztályos” mintát mutatnak. A 10. ábra a szoci-
ális segélyek és a családi pótlék elosztási jellemzıit hívatott bemutatni. Úgy tőnik, hogy a szociális segélyek a 
szegényeket részesítik elınyben, bár láthatóan kisebb mértékben, mint ahogy azt a GYED és a munkanélküli se-
gély esetében láttuk. A családi pótlék megoszlása az „egyenlıségi” elosztási mintához közel helyezkedett el, azaz 
a decilisek nagyrészt egyenlı összegő családi pótlékban részesültek.  

 Megjegyezzük viszont, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évben fontos változások játszódtak le a kü-
lönbözı szociális jövedelmek elosztási mintáit illetıen (9. táblázat) . Egy alaposabb vizsgálat azt mutatja, hogy a 
különféle támogatások „célzottsága” javult az elmúlt öt év alatt, annak ellenére, hogy szigorú korlátozó intézke-
dések csak késıbb léptek érvénybe. Ennek két oka lehet. Az elsı az a feltételezés, hogy a szociális támogatásban 
részesülık lejjebb csúsztak a jövedelemlétrán, a másik lehetséges magyarázat pedig az, hogy ez leginkább a kü-
lönbözı szociális programok néhány intézményi változásának tulajdonítható. Ez alól a tendencia alól csupán egy 
kivétel akadt: a nyugdíjak, melyek még jobban a „középosztályos” eloszlás felé mozdultak el, ezt nagy valószínő-
séggel a támogatás indexálási gyakorlatában bekövetkezett változások eredményezték. 
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9. táblázat Az egyes társadalmi jövedelmek és az összes háztartási jövedelem kumulált megoszlása, a ház-
tartások ekvivalens jövedelmei alapján definiált jövedelmi tizedekben (százalék) 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Nyugdíjak 

1991/92 5,9 16,2 28,3 40,0 52,7 63,9 74,1 82,1 92,3 100,0 

1992/93 6,8 15,6 26,5 37,6 50,5 62,2 71,7 82,7 91,3 100,0 

1993/94 4,7 12,9 23,3 34,7 47,2 58,7 70,9 80,3 90,5 100,0 

1994/95 4,6 12,8 23,1 35,0 47,4 61,8 73,1 82,9 92,5 100,0 

1995/96 4,2 10,9 19,4 32,2 43,9 57,8 69,5 80,6 91,9 100,0 

1996/97 2,9 9,7 18,2 28,7 41,0 54,4 66,9 80,5 92,0 100,0 

Munkanélküli járadék 

1991/92 13,6 24,1 35,7 46,8 55,3 63,1 78,6 89,2 94,4 100,0 

1992/93 15,7 30,9 40,4 51,7 58,4 69,6 82,1 91,6 96,5 100,0 

1993/94 13,1 30,4 39,9 50,6 59,7 71,4 83,6 89,1 97,2 100,0 

1994/95 18,6 31,6 41,9 50,8 58,8 70,9 83,6 91,7 96,9 100,0 

1995/96 15,3 32,2 52,3 57,7 69,8 77,2 87,5 92,6 95,6 100,0 

1996/97 25,3 39,8 50,9 58,2 65,8 71,9 81,7 94,4 97,1 100,0 

Anyasági támogatások 

1991/92 7,5 14,9 26,2 37,8 45,6 63,9 75,7 85,2 92,9 100,0 

1992/93 8,8 17,5 30,4 41,2 52,5 62,9 75,1 86,7 97,2 100,0 

1993/94 7,4 20,2 32,6 40,8 55,4 65,6 79,6 89,6 96,0 100,0 

1994/95 14,9 29,2 39,7 49,1 62,8 69,3 79,9 86,6 93,3 100,0 

1995/96 16,1 35,6 48,8 54,0 63,8 70,3 78,8 87,4 93,8 100,0 

1996/97 23,7 39,4 50,5 56,7 68,9 76,1 82,6 88,6 95,3 100,0 

Segélyek 

1991/92 9,2 21,3 29,2 37,0 51,9 63,0 76,9 81,1 85,4 100,0 

1992/93 17,4 30,8 39,0 47,1 54,1 65,8 81,2 88,6 96,5 100,0 

1993/94 21,5 30,8 38,5 55,9 65,4 80,6 88,0 92,6 99,8 100,0 

1994/95 17,1 27,7 39,1 48,6 60,6 66,5 75,5 86,6 98,9 100,0 

1995/96 17,9 29,9 40,8 44,4 51,6 69,4 81,1 86,4 93,0 100,0 

1996/97 18,9 36,2 47,4 60,4 65,7 74,9 80,9 89,6 97,3 100,0 

Családi pótlék 

1991/92 8,1 14,1 22,5 31,8 43,2 54,7 68,1 81,4 91,4 100,0 

1992/93 9,0 17,3 26,2 35,9 45,9 58,7 69,6 81,8 91,7 100,0 

1993/94 11,0 21,7 29,9 39,4 48,6 59,1 70,2 81,7 92,0 100,0 

1994/95 13,2 24,6 34,1 42,4 53,4 63,9 73,2 82,5 92,1 100,0 

1995/96 13,0 28,9 39,5 47,2 58,0 65,8 74,5 85,0 93,3 100,0 

1996/97 20,9 35,0 43,6 51,9 62,2 71,0 80,5 88,7 96,3 100,0 

Összes jövedelem 

1991/92 3,5 7,9 13,5 20,0 28,0 37,0 48,3 60,9 76,2 100,0 

1992/93 3,9 8,9 14,7 21,7 29,8 39,1 49,7 62,0 76,8 100,0 

1993/94 3,6 8,6 14,2 20,7 28,7 37,8 48,4 60,5 75,7 100,0 

1994/95 3,5 8,6 14,1 20,3 28,1 36,8 46,9 59,0 74,2 100,0 

1995/96 3,6 9,1 15,0 21,1 28,8 37,7 48,0 60,5 75,4 100,0 

1996/97 3,9 9,5 15,5 22,0 29,7 38,5 48,7 61,4 76,0 100,0 
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III.2.2.3. A magyar rétegeloszlási adatok nemzetközi összehasonlításban 

 
A jövedelmek, általában a gazdasági javak, vagy még tágabban az életlehetıségek egyenlıtlenségeinek empi-

rikus vizsgálatáról széles és egyre növekvı elméleti és empirikus irodalom szól. A hetvenes-nyolcvanas évektıl 
egyre növekszik azoknak az írásoknak a száma, amelyek nemzetközi összehasonlításban vizsgálják a különbözı 
típusú munkaerıpiaci jövedelmek és – egyre gyakrabban ezekkel párhuzamosan – az adózás és a társadalmi tá-
mogatások problémáit. Ebben a tárgykörben a legegyszerőbb kérdésfelvetés az, hogy mekkorák a jövedelmek 
(esetleg a fogyasztás vagy a vagyon) különbözı társadalmi csoportok közötti egyenlıtlenségei. A kutatások sok-
szor arra kíváncsiak, melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek a többieknél nagyobb eséllyel tartoznak a va-
lamilyen szempontból (objektív, szubjektív vagy relatív definíciók szerint) szegények körébe. A mi tárgykörünk 
szempontjából azonban azok a vizsgálatok a legizgalmasabbak, amelyek egyszerre igyekeznek az “eredeti” (pia-
ci) és az újraelosztás utáni jövedelmek különbségeit vizsgálni és ennek révén következtetéseket levonni a jóléti 
államok újraelosztó funkcióit illetıen. A szóban forgó vizsgálatok eredményei közül érdemes kiemelni néhányat 
– a teljesség igénye nélkül. A közkiadások és a szegénységi ráták nagyságára vonatkozó kutatások szerint az 
OECD országokban és általában a fejlettebb gazdaságokkal rendelkezı országokban az állami jóléti politikák 
összességében képesek arra, hogy csökkentsék a szegénységet és a jövedelmi egyenlıtlenségeket. Az egyenlıt-
lenségek nagysága az OECD országokban általában csökkent abban az idıszakban, ami egybe esett a jóléti álla-
mok kiterjedésével. Az utóbbi évtized azonban mintha ismét az egyenlıtlenségek növekedését hozta volna magá-
val. A szegénység generációs mintái a hetvenes-nyolcvanas években egyre inkább a gyermekes családok sze-
génységének növekedését mutatták, párhuzamosan azzal, hogy a nyugdíjrendszerek kiterjedése az idısebbek 
relatív szegénységi rátáinak eséséhez járulhatott hozzá. A nyolcvanas-kilencvenes években megjelent a szegény-
ségnek egy újabb “arca”: a szegénységi ráták azoknak a körében is emelkedtek, akik jelen vannak a munkaerıpi-
acon, ám alacsony fizetésért dolgoznak. Tovább mélyültek azonban a munkaerıpiacon bennmaradni képesek és 
az onnan kiszorulók közötti különbségek. (Atkinson, Rainwater, Smeeding, 1995, Förster, 1994, Gottschalk-
Smeeding, 1997) 

A LIS mikroadatbázis adatait alapul véve összehasonlíthatjuk 1992-re vonatkozóan a szociális támogatások 
rétegeloszlási hatásait a visegrádi országokban. Továbbá egy második adatpont lehetıvé teszi azt is, hogy a Ma-
gyarországra vonatkozó változásokat nyomon kövessük 1991/92-vel kezdıdıen 1994/95-ig. A 11.-14. ábrák a 
támogatásban részesülı népességkvintilisek ekvivalens jövedelmek szerinti arányait mutatják. Négy fontos szoci-
ális programot vizsgáltunk: a társadalombiztosítási nyugdíjakat, a munkanélküliségi segélyeket, a családi pótlékot 
és a jövedelemigazoláson alapuló támogatásokat (fıként a szociális segélyek tartoztak ide). Lengyelország eseté-
ben csak a nyugdíjadatok álltak rendelkezésünkre. 

A nyugdíjak eloszlási mintája mindegyik visegrádi ország esetében inkább a “középosztály” irányába mutat: 
azok, akik a 2.-4. kvintilisek közé estek, különösen pedig azok, akik a 3. kvintilisbe, nagyobb valószínőséggel 
részesültek társadalombiztosítási alapú nyugdíjban. Ahogy arra már korábban felhívtuk a figyelmet, ez Magyar-
ország esetében még hangsúlyozottabbá vált 1992 és 1995 között.  

A munkanélküliségi segélyek annak ellenére, hogy biztosítás alapúak és keresetekhez kapcsolódóak, sokkal 
“célzottabbak”: egy alsó kvintilisbe tartozó háztartás az átlaghoz képest kétszer nagyobb valószínőséggel részesül 
ebben a támogatásban. Ez különösképpen jellemzı (bár eltérı szinten) Csehország és Szlovákia esetében. Ma-
gyarországon 1992 és 1995 között a legalsó kvintilis kivételével mindegyik kvintilisben csökkent valamivel a 
munkanélküli támogatásban részesülık aránya. 

A családi pótlék esetében tovább folyik a vita arról, vajon eléggé “célzott”-e ez a támogatási fajta, illetve ar-
ról, hogy annak kell-e egyáltalán lennie. A 13. ábrából arra lehet következtetni, hogy az alsó jövedelemkvintilisbe 
tartozó családok nagyobb arányban részesülnek családi pótlékban a legfelsıbe tartozókkal szemben, kiváltképpen 
igaz ez Csehország és Szlovákia esetében. A 14. ábra alapján a jövedelemigazoláson alapuló támogatásokat te-
kintve elmondhatjuk, hogy azok mindhárom országban, ahol adatokkal rendelkeztünk, inkább az alsó 
jövedelemkvintilisek irányába látszanak koncentrálódni.  

Az említett négy szociális támogatási programra vonatkozóan összefoglalásként elmondható, hogy a nyugdíj 
jellegő támogatások a „középosztály” felé koncentrálódnak, míg a munkanélküliségi segélyekben, a családi pót-
lékban és a jövedelemigazoláson alapuló támogatásokban legnagyobb arányban a jövedelemeloszlás alján elhe-
lyezkedık részesülnek. Bár Magyarországon e jellemzık 1992-ben kevésbé voltak láthatók, úgy tőnik, hogy 
1995-ben már egyre inkább megközelítette ezt a képet. 
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11. ábra 
Nyugdíj: a részesülık aránya egyes kvintilisekben Magyarországon és a többi visegrádi országban 1992 
körül 
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Csehország Szlovákia Magyarország 91 Magyarország 95 Lengyelország

 

Forrás: Förster-Tóth, 1997, Luxembourg Income Study adatok alapján 
 
12. ábra 
Munkanélküli segélyek: a részesülık aránya az egyes kvintilisekben Magyarországon és a többi visegrádi 
országban 1992 körül 
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Forrás: Förster-Tóth, 1997, Luxembourg Income Study adatok alapján 
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13. ábra 
Családi pótlék: a részesülık aránya az egyes kvintilisekben Magyarországon és a többi visegrádi ország-
ban 1992 körül 
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Forrás: Förster-Tóth, 1997, Luxembourg Income Study adatok alapján 
 

 

14. ábra 
Jövedelemigazoláson alapuló támogatások: a részesülık aránya az egyes kvintilisekben Magyarországon 
és a többi visegrádi országban 1992 körül 
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Forrás: Förster-Tóth, 1997, Luxembourg Income Study adatok alapján 
 

III.2.3. A támogatások szintje 

 
1989 és 1996 között markáns változások mentek végbe az egyes ellátások és az ellátások színvonalának meg-

ítélésére alkalmas sarokszámok értékeiben. A 10. táblázat a bérek, az átlagos munkanélküli járadék, a minimum-
nyugdíj és a családi pótlék reálértékének éves változását mutatja 1989 és 1996 között. A nettó átlagbérek 1989-
ben gyakorlatilag stagnáltak, utána minden évben csökkent a reálértékük, egészen 1994-ig, amikor növekedésnek 
indultak, majd jelentısen zuhantak 1995-1996-ban. Ez összességében oda vezetett, hogy 1996-ban a nettó átlag-
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bérek reálértéke még mindig mintegy 24 százalékkal alatta volt az 1989-es átlagbéreknek
46

. Az idıszak folyamán 
a minimumbér 1989 és 1991 között reálértékben is növekedett (ami azt is jelenti, hogy növekedése gyorsabb volt, 
mint az átlagbérek növekedése), utána viszont elıbb 1992-ben és 1993-ban, majd 1995-ben drasztikusan esett. A 
szóban forgó sarokszámok közül 1993-ig a minimumnyugdíjak reálértéke esett a legnagyobb mértékben, aztán 
befagyasztása 1996-ra az 1989-es érték kevesebb mint felére erodálta a családi pótlékot. 1996-ban a minimum-
nyugdíjak reálértéke több mint 40 százalékkal volt alacsonyabb, mint 1989-ben.  

                                                           
46

 Természetesen félrevezetı lenne mindezt a reáljövedelmekre is vonatkoztatni, hiszen a bérek és keresetek az 
összes jövedelemnek csak egy részét képezik. Mindazonáltal a munkaerıpiaci hatások elemzéséhez a bérek 
megfelelôbb támpontot jelentenek, mint a jövedelmek. 
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10. táblázat 
Bérek és pénzbeni társadalmi támogatások reálértékének éves változása 1989-1996, % 
 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1996/1989 
Családi pótlék -0,9 -8,0 -10,8 -5,9 -15,8 -22,0 -19,1 40,6 
Minimálbér 0,6 8,0 -7,1 -8,2 -1,8 -9,4 -3,8 79,4 
Nettó átlag kereset -4,0 -5,1 -1,9 -3,9 7,2 -13,8 -4,6 75,8 
Munkanélküli járadék     4,0 -9,8 -4,3 -13,5 -14,0 66,8 
Minimál nyugdíj -0,1 -10,4 -10,9 -8,3 -1,6 -12,4 -7,5 58,2 
Öregségi nyugdíj -3,3 -4,8 -6,8 -9,3 0,6 -7,3 -6,6 67,9 

Megjegyzés: Az adatok az adott év júniusára vagy az adott év átlagára vonatkoznak. A családi pótlék a két fel-
nıtt-két gyermek családban két gyermek után járó családi pótlékot jelenti. 
Forrás: TÁRKI Szociálpolitikai Adattár 
 
 

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy miképpen alakultak ezek a fıbb sarokszámok a nettó átlagkeresetekhez 
képest. (15. ábra) A munkaerıpiacon hivatalosan elérhetı minimumbér 1991-ig emelkedett, majd csökkenésnek 
indult. Az idıszak elején a legnagyobb mértékben a minimumnyugdíjak estek vissza az átlagbérekhez képest. 
1993-ra kialakult egy olyan helyzet, amikor a gyermek nélküli két fıs aktív háztartások létminimuma (májusban 
13459 forint) jelentısen meghaladta az átlagos munkanélküli járadékot (9558 forint), ami viszont fölötte volt a 
minimumbérnek.  

15. ábra 
Egyes ellátások és referenciaértékek alakulása a nettó átlagkereset százalékában, 1989-1996 
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Megjegyzés: Az adatok az adott év júniusára vagy az adott év átlagára vonatkoznak. A családi pótlék a két fel-
nıtt-két gyermek családban két gyermek után járó családi pótlékot jelenti. 
Forrás: TÁRKI Szociálpolitikai Adattár 
 

A szóban forgó értékek közötti arányok azóta részben valamelyest “egészségesebb” irányba változtak. Ma 
már a munkanélküliségi ellátások nagysága és a minimumbér között legalább az átlagok szintjén nem áll fenn 
egy, a munkaerıpiacról való távolmaradásra abszurd mértékben ösztönzı arány. Másfelıl viszont azt is láthatjuk, 
hogy (különösen az utóbbi két-három évben) a családi pótlék relatív értéke zuhant a legnagyobb mértékben. A 
bemutatott értékek közül a minimumnyugdíj szolgál több ellátás jogosultsági küszöbértékéül. Ez minden bizony-
nyal szerepet játszik abban, hogy a nyugdíjak minimális értéke erıteljesen esett az idıszak elsı felében. 

 

III.2.4. A jóléti támogatások szerepe a szegénység enyhítésében 

 
Fontos adalékkal szolgál támogatások adekvátságának megértéséhez, ha megvizsgáljuk, milyen szerepet ját-

szanak az egyes jóléti támogatások a szegénység csökkentésében! Erre a kérdésre egy korábbi tanulmányban már 
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megkíséreltünk választ adni (Tóth, 1994c). Most a kérdést kissé átfogalmazva, de lényegében annak a gondolat-
menetnek a folytatásaképpen, és hasonlóan Szivós (1996) cikkéhez, vizsgáljuk meg azt, hogy egyes jóléti támo-
gatások milyen mértékben képesek csökkenteni a szegénységi mértékeket. 

A gondolatmenet egy nagyon egyszerő tényellentéses feltételezésre épül. Vizsgáljuk meg elıbb, hogy mek-
korák a különbözı szegénységi küszöbök alapján számolt szegénységi indexek akkor, ha az egyes támogatásokat 
“beleszámoljuk” a háztartások összes jövedelmeibe. Ezek után hozzuk létre az ekvivalens jövedelmi 
kvintiliseket, és számoljuk ki, hogy a személyek hányad része kerül az átlagos jövedelem, illetve a medián fele 
alá. Ezt mutatja 1995/96-ra vonatkozóan a 11. táblázat. (A 13. melléklet ugyanezeket a számításokat a Panel 
minden évére bemutatja.)  

A 11. táblázat második oszlopában azoknak az arányát találhatjuk, akik az adott jövedelemszintnél keveseb-
bıl élnek havonta. Láthatjuk, hogy az egyes ekvivalencia skálák alapján más és más szegénységi rátákat találunk. 
Ez nem meglepı, hiszen tudjuk, hogy a szegénységi ráta az egyes országok háztartás-szerkezetétıl függı mérték-
ben érzékeny az alkalmazott ekvivalenciaskálákra (Förster, 1994, Tóth, Andorka, Förster, Spéder, 1994, 
Atkinson, Rainwater, Smeeding, 1995). 

A táblázat következı oszlopa azt mutatja, hogy mekkorák lennének a szegénységi ráták, ha az elıbb használt 
szegénységi küszöböt változatlanul hagyva, mindenkinek a jövedelmébıl levonnánk a rá jutó családi pótléknak 
az összegét. Feltételezhetjük, hogy ekkor a szegénységi ráták növekednének. És valóban, ezt látjuk, a 11. táblázat 
harmadik oszlopában található szegénységi ráták mindhárom ekvivalencia skála alkalmazása esetén lényegesen 
magasabbak az elızı oszlopban feltüntetetteknél. Mindezt az egy fıre jutó jövedelmek alapján, gyermekszám 
szerint a 12. táblázat bontja fel.  

A családi pótlék hiányában 1995/96-ban a 16 év alattiak szegénységi rátája az átlag felét használva szegény-
ségi küszöbként 31,6 százalékról 40,3 százalékra, az alsó kvintilis felsı határát lerögzítve pedig 34-rıl 44 száza-
lékra nıtt volna. Ez utóbbi a szegénységi ráta 30 százalékos növekedését eredményezte volna. A gyermekszám 
szerinti vizsgálat a kétgyermekesek szegénységi rátájának megugrását mutatja, míg az FGT a 3-4 gyermekesek 
súlyos helyzetére világít rá. 

Az elemzés logikáján nem változtatva pontosan ilyen típusú számításokat végeztünk a családi pótlékon kívül 
a munkanélküli segélyekre, a nyugdíjakra és a szociális segélyekre is. A következı bekezdések ezeket a tapaszta-
latokat foglalják össze. 
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11. táblázat 
Személyek szegénységi rátái 1995/1996-ban, személyi ekvivalens jövedelmek alapján, különbözı ekviva-
lencia-skálák és szegénységi küszöbök mellett 

ekv. skála össz. jöv. CSP nél-
kül 

munkanélk. 
segély nélkül 

nyugdíj 
nélkül 

segély 
nélkül 

e= Szegénységi küszöb: az átlag 50%-a 

0,73 15,3 20,5 16,5 32,8 15,7 

1 18,0 22,7 19,8 36,4 18,4 

0,5 15,0 20,6 16,3 31,2 15,3 

e= Szegénységi küszöb: a medián 50%-a 

0,73 9,6 15,3 11,1 26,5 9,7 

1 12,7 18,0 14,3 29,9 13,3 

0,5 8,8 14,7 10,6 25,8 9,4 

e= Szegénységi küszöb: az alsó kvintilis 

0,73 20,0 24,9 21,6 41,6 20,6 

1 20,0 25,6 22,1 43,1 20,4 

0,5 20,0 25,6 21,1 40,0 20,7 

Forrás: MHP V. hullám 

12. táblázat 
A családi pótlék szegénység-csökkentı hatása: szegénységi ráták családi pótlékkal és anélkül, 1995/96 

 Szegénységi küszöb: az átlag 50%-a  

 Összesen 18 év alatti gyermekek száma 

  0 1 2 3 4+ 

Össz. jöv. (1) 18,0 5,6 21,7 20,5 41,4 74,7 

Össz. jöv. - CSP (2) 22,7 5,7 26,3 29,2 53,4 91,9 

2/1 1,30 1,00 1,20 1,40 1,30 1,20 

 Szegénységi küszöb: a medián 50%-a  

 Összesen 18 év alatti gyermekek száma 

  0 1 2 3 4+ 

Össz. jöv. (1) 12,7 3,9 14,4 13,5 29,9 65,1 

Össz. jöv. - CSP (2) 18,0 4,3 19,7 21,9 42,6 91,9 

2/1 1,40 1,10 1,40 1,60 1,40 1,40 

 Szegénységi küszöb: az alsó kvintilis  

 Összesen 18 év alatti gyermekek száma 

  0 1 2 3 4+ 

Össz. jöv. (1) 20,0 7,0 25,5 22,4 44,0 74,7 

Össz. jöv. - CSP (2) 25,6 7,2 31,9 33,3 54,3 94,8 

2/1 1,30 1,00 1,30 1,50 1,20 1,30 

Forrás: MHP V. hullám 

Megjegyzés: a tábla a családi pótlék  elıtti (a családi pótlékot is magában foglaló összes jövedelem 
alapján számolt) és a családi pótlék utáni (a családi pótlék levonása után, változatlan szegénységi kü-
szöbbel számolt) szegénységi rátákat és ezek hányadosát mutatja 

13. táblázat 
A munkanélküliségi segély szegénység-csökkentı hatása: szegénységi ráták a munkanélküli segély elıtt és 
után, 1995/1996 

 Szegénységi küszöb: az átlag 50%-a 

 Összesen Munkanélküliek Nem munkanélküliek 

Össz. jöv. (1) 18,0 33,8 16,7 
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Össz. jöv. - m. segély (2) 19,8 38,9 18,2 

2/1 1,10 1,15 1,09 

 Szegénységi küszöb: a medián 50%-a 

 Összesen Munkanélküliek Nem munkanélküliek 

Össz. jöv. (1) 12,7 24,1 11,8 

Össz. jöv. - m. segély (2) 14,3 28,0 13,2 

2/1 1,10 1,20 1,10 

 Szegénységi küszöb: az alsó kvintilis 

 Összesen Munkanélküliek Nem munkanélküliek 

Össz. jöv. (1) 20,0 36,3 18,7 

Össz. jöv. - m. segély (2) 22,1 41,4 20,5 

2/1 1,10 1,14 1,10 

Forrás: MHP V. hullám 

Megjegyzés: a tábla munkanélküliségi segély elıtti (a munkanélküliségi segélyt is magában foglaló 
összes jövedelem alapján számolt) és a munkanélküliségi segély utáni (a munkanélküliségi segély le-
vonása után, változatlan szegénységi küszöbbel számolt) szegénységi rátákat és ezek hányadosát mu-
tatja 
 

14. táblázat 
A nyugdíj szegénység-csökkentı hatása: szegénységi ráták nyugdíj elıtt és után, 1995/1996 

 Szegénységi küszöb: az átlag 50%-a 

 Összesen Nyugdíjas Nem nyugdíjas 

Össz. jöv. (1) 18,0 7,0 21,8 

Össz. jöv. - nyugdíj (2) 36,4 68,5 27,9 

2/1 2,00 9,80 1,30 

 Szegénységi küszöb: a medián 50%-a 

 Összesen Nyugdíjas Nem nyugdíjas 

Össz. jöv. (1) 12,7 5,2 15,3 

Össz. jöv. - nyugdíj (2) 29,9 63,6 21,1 

2/1 2,40 12,20 1,40 

 Szegénységi küszöb: az alsó kvintilis 

 Összesen Nyugdíjas Nem nyugdíjas 

Össz. jöv. (1) 20,0 9,1 23,8 

Össz. jöv. - nyugdíj (2) 43,1  78,4 31,0 

2/1 2,20 8,60 1,30 

Forrás: MHP V. hullám 
Megjegyzés: a tábla nyugdíj elıtti (a nyugdíjat is magában foglaló összes jövedelem alapján számolt) 
és a nyugdíj utáni (a nyugdíj levonása után, változatlan szegénységi küszöbbel számolt) szegénységi 
rátákat és ezek hányadosát mutatja 
 

Családi pótlék nélkül jelentısen megnövekedett volna a különbözı gyermekszámú háztartásokban élı szemé-
lyek jövedelmi szegénységi kockázata is. Ugyanakkor mindez differenciáltan érintené a különbözı gyermekszá-
mú háztartásokban élıket. Az egy gyermekes háztartásokban élık kockázata a legalsó kvintilis által meghatáro-
zott szegénységi küszöb alá kerülésre 1995/96-ben 25,5 százalékról 31,9 százalékra, a kétgyermekeseké 22 szá-
zalékról 33 százalékra emelkedett volna. A háromgyermekes családokban élık szegénységi kockázata 44-rıl 54 
százalékra emelkedett volna. A négy és több gyermekesek már a családi pótlékkal együtt is magas szegénységi 
rátája pedig tovább nıtt volna (75 százalékról 95 százalékra). Ezekbıl a számokból is leszőrhetı egy tanulság: 
noha a családi pótlékban való részesedés incidenciája a jövedelemfüggıvé tétel elıtt inkább a középsı jövedelmi 
csoportokat kedvezményezte, a családi pótlék eróziója erısebben érintette az alacsonyabb jövedelmi helyzetben 
levıket. Ezt támasztja alá az FGT-index alakulása, amely a családi pótlék “elvétele” esetén igen jelentıs emelke-
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dést mutat, gyermekszám szerint differenciáltan, elsısorban a 3 és több gyermekesek körében. Az egy és két-
gyermekeseknél is mindhárom küszöb mellett 20-90 százalékos indexnövekedés tapasztalható. Ennélfogva a csa-
ládi pótlék, mint jövedelem-fenntartó program hatékonyságát növelni a jövedelemfüggıvé tétellel (pontosabban a 
nettó családi pótlék jövedelemfüggıvé tételével, vagyis a családi pótlék adóztatásával) és a gyermekszám szerinti 
differenciálás kombinálásával is lehetett volna.  

A vizsgált négy támogatási típus közül – korábbi vizsgálatok szerint – a munkanélküliségi járadék és a szoci-
ális segélyek “visszavonása” járt volna a legkevésbé drámai hatással, ami az eloszlási tényezık mellett a két ellá-
tás relatíve kisebb súlyából is adódik. 1992/93-ra korábban azt találtuk, hogy azoknak a háztartásoknak a sze-
génységi kockázata, ahol a háztartásfı munkanélküli, mintegy huszonöt százalékkal emelkedne meg (41 száza-
lékról 51 százalékra). A munkanélküli háztartásfıjő háztartások fele tehát olyan háztartásban él, ahol a munka-
nélküliségi járadék teljes kiiktatása sem járna együtt az abszolút küszöbhatár alá süllyedéssel. A segélyek “visz-
szavonása” pedig gyakorlatilag nem növelné meg a népesség egészének szegénységi kockázatát. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a segélyezés megszüntetése nem okozna súlyos problémát a legszegényebbek számára, éppen 
ellenkezıleg: a már egyébként is szegények helyzetét nyilván jelentısen rontaná, valamint a ma szegénynek nem 
mondható háztartások jövedelmi pozícióját is rontaná, de nem annyira, hogy a rögzített szegénységi küszöb alá 
kerüljenek (Tóth, 1994c). 

Most, ezeknek az újabb számításoknak az elvégzése után hasonló következtetésre juthatunk, bár most nem 
háztartások, hanem személyek szegénységi rátáit vizsgáltuk. Ennek ellenére most is azt láthatjuk, hogy a legki-
sebb mértékben a munkanélküliségi segély és a szociális segélyek visszavonása növeli meg a szegénységi rátákat 
és az FGT indexet, de a Sen-index sem emelkedne 20-30, illetve 7-10 százaléknál jobban a két ellátás “megvoná-
sakor”. Különösen az a rendkívül alacsony növekedés meglepı, amely a szociális segélyek “visszavonását” jel-
lemezte volna. Annak magyarázatára, hogy mindennek mi lehet az oka, további vizsgálatok szükségesek.  

Ha egyáltalán nem lett volna nyugdíj, a nyugdíjasok szegénységi kockázata 78 százalékra emelkedett volna 
az alsó kvintilisbe tartozás 9 százalékos valószínőségéhez képest. Sıt, 68 százalékuk nem csak a kvintilishatár alá 
esett volna, hanem az átlagos jövedelmek ötven százaléka alá is. A nyugdíjak visszavonása ugyanakkor azoknak 
a háztartásoknak a szegénységi kockázatát is jelentısen megnövelte volna, amelyekben a háztartásfı korhatár 
alatti, valamint azokét is, akik maguk ugyan nem nyugdíjasok, de olyan háztartásban élnek, ahol él nyugdíjas. 
Mindennek többrétegő magyarázata van. Egyfelıl a korhatár feletti háztartásfıjő háztartások jövedelmi szerkeze-
tében, mint korábbi vizsgálatok alapján láthattuk, hetven százalék fölött van a nyugdíjak részaránya. Ez az arány 
még magasabb az egyedül élı nyugdíjasok és a nyugdíjas házaspárok esetében. Emiatt a nyugdíjak értékének 
csökkenése (ad abszurdum, megszőnése) számukra azonnal az abszolút szegénységgel, az esetek többségében 
teljes jövedelemhiánnyal egyenlı. Másfelıl ez nem valamennyi nyugdíjasra érvényes. Nyilvánvaló, hogy azoknak 
a nyugdíjasoknak a szegénységi kockázata kisebb, akiknek vagy saját piaci jövedelmeik vannak, vagy olyan ház-
tartásokban élnek, ahol van legalább egy aktív keresı. Számukra a nyugdíjak értékének csökkenésébıl fakadó 
“zuhanás” egy részét felfoghatják az efféle piaci jövedelmek. Mindenesetre a gondolatkísérlet tanulságaként le-
szőrhetı, hogy a nyugdíjas háztartások kiszolgáltatottságát igazából az tudná csökkenteni, ha diverzifikáltabb 
lenne a jövedelmi szerkezetük.  
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15. táblázat 
Összefoglaló adatok: szegénységi ráták jóléti támogatásokkal és azok nélkül 
 

 Ft 
küszöb 

össz. Jöv. CSP nélkül munkanélk. 
segély nélkül 

nyugdíj nél-
kül 

segély nél-
kül 

 Szegénységi küszöb: átlag 50%  

1992 55910 12,5 18,1 14,7 28,1 13,2 

1993 71805 10,4 14,1 12,9 33,5 11,3 

1994 82600 11,8 16,5 15,3 36,8 12,6 

1995 95758 15,6 22,6 17,0 34,4 16,2 

1996 106919 18,0 22,7 19,8 36,4 18,4 

1997 118532 17,8 21,8 18,7 44,0 18,8 

 Szegénységi küszöb: medián 50%  

1992 49000 10,2 13,7 11,9 25,1 10,8 

1993 61050 6,6 10,2 9,1 28,0 7,3 

1994 69823 7,3 11,6 9,7 30,8 8,0 

1995 79803 9,0 14,8 10,8 26,7 9,5 

1996 92350 12,7 18,0 14,3 29,9 13,3 

1997 102750 12,4 16,5 13,4 37,2 13,6 

 Szegénységi küszöb: alsó kvintilis 

1992 66502 20,0 27,1 22,3 40,6 20,9 

1993 88586 20,0 25,9 22,7 49,4 20,8 

1994 97840 20,0 24,6 22,4 49,6 20,8 

1995 103600 20,0 27,0 21,9 43,4 20,9 

1996 112800 20,0 25,6 22,1 43,1 20,4 

1997 124600 20,0 23,5 21,2 46,4 20,9 

Forrás: MHP, V. hullám 

 

A szóban forgó táblázatok áttanulmányozása során jól láthatjuk, hogy a szegénységi ráták jelentısen nıttek 
az 1990-es években. Hozzá kell tennünk, az átlag alapján számított adatok bizonyos hektikus mozgást mutatnak, 
ami valószínőleg annak köszönhetı, hogy a Háztartás Panel esetszáma meglehetısen alacsony, és ez efféle becs-
léseknél az átlagnak a szélsıséges értékek iránti érzékenységét különösen kihangsúlyozza. 

 A táblázatokból megállapítható továbbá az is, hogy a családi pótlék és a nyugdíj szegénység-csökkentı hatá-
sa bizonyos értelemben egymással szembe mozog. Ebben bizonyára annak is szerepe van, hogy e két juttatás a 
szociális rendszer két legnagyobb tétele. Esetükben az egyikre vonatkozó döntés mindig kihatással van a másikra 
is, hiszen a támogatások “karbantartására” vonatkozó forrásokért, ha áttételesen is, de azért van verseny.  
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16. táblázat 
Az egyes támogatások szegénység csökkentı hatása: az adott támogatás nélkül kialakuló szegénységi ráta 
aránya a támogatás esetén meglevı szegénységi rátához. 
 

Év CSP munkanélk. 
segély  

nyugdíj  segély  

 Szegénységi küszöb: átlag 50%  
1992 145 118 225 106 

1993 136 124 322 109 

1994 140 130 312 107 

1995 145 109 221 104 

1996 126 110 202 102 

1997 122 105 247 105 
 Szegénységi küszöb: medián 50%  

1992 134 117 246 106 

1993 155 138 424 111 

1994 159 133 422 110 

1995 164 120 297 106 

1996 142 113 235 105 

1997 133 108 299 110 
 Szegénységi küszöb: alsó kvintilis  

1992 136 112 203 105 

1993 130 114 247 104 

1994 123 112 248 104 

1995 135 110 217 105 

1996 128 111 216 102 

1997 117 106 231 104 

Forrás: MHP, V. hullám 

 

A Sen- és FGT indexeket nem számítottuk ki minden évre teljes kombinációban, de megtettük ezt a vizsgált 
idıszak elsı és utolsó évére; az adott ellátások szegénység befolyásoló hatását mutatja be a 17. táblázat. Figye-
lemre méltó, hogy bár a két index más és más aspektusait veszi figyelembe a szegénységnek, az ellátások idıbeni 
alakulása hasonló jellegzetességeket mutat. 

Az elsı szembetőnı jellemzı az, hogy az ellátások szegénység-csökkentı ereje - az esetek többségében - 
csökkent, úgy, hogy a korábban leírt sorrend érvényes maradt.

47
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 A tanulmányból leszőrt tapasztalatok alapján azt a javaslatot tehetjük, hogy további következtetések levonása 
elıtt fontos lenne ismét, részletesebben megvizsgálni a társadalmi jövedelmek rétegeloszlását és a jóléti támoga-
tások szerepét a szegénység csökkentésében. Ez egyrészt az incidenciavizsgálatok elvégzését, másrészt a jövede-
lemszerkezet jövedelemnagyság és társadalmi csoportok szerinti vizsgálatát jelenti, természetesen különös fi-
gyelmet fordítva az idıbeli változásokra. Hasonlóképpen, egy késıbbi elemzésben meg kellene valamilyen ab-
szolút szegénységi küszöb alkalmazásával is megvizsgálni a szociálpolitika szegénység-csökkentı hatását. A to-
vábbi vizsgálatokban feltétlenül indokolt a rétegeloszlás egy nem standard, nem ortodox vizsgálata felé történı 
elmozdulás. Ez azt jelenti, hogy a különbözı támogatások más és más elveken mőködnek, más és más mércét kell 
alkalmaznunk akkor, amikor a sikerességüket, hatékonyságukat, vagy bármilyen más hasonló eredményességi 
mutatójukat akarjuk megvizsgálni. A családi támogatások például arra szolgálnak, hogy a gyermekes, tehát álta-
lában aktív korú háztartások jövedelmi helyzetén segítsenek, illetve az aktív korú gyermekes és nem gyermekes 
háztartások közötti jövedelem-diszparitást kiegyenlítsék. Ennélfogva a családi támogatások rétegeloszlásának 
vizsgálatakor referencianépességnek helyesebb azokat a háztartásokat választani, amelyek aktív korban vannak, 
pontosabban, amelyekben a háztartásfı aktív korú. A segélyek esetében teljesen más a helyzet. A szóban fogó 
támogatások célja az, hogy azokat segítsék, akiknek jövedelmi hiányuk van, függetlenül az életkoruktól. Ezért 
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17. táblázat 
Az egyes támogatások szegénység csökkentı hatása: az adott támogatás nélkül kialakuló szegénységi inde-
xek aránya a támogatás esetén meglevı szegénységi indexhez. 

Év CSP munkanélk. 
Segély  

nyugdíj  segély  

Sen-index Szegénységi küszöb: átlag 50%  
 1992 167 130 614 109 

1996 153 115 550 109 

1997 156 116 583 111 

 Szegénységi küszöb: medián 50%  
 1992 162 130 712 109 

1996 158 114 677 111 

1997 171 121 758 115 

 Szegénységi küszöb: alsó kvintilis  
 1992 151 121 470 107 

1996 153 114 518 108 

1997 149 115 534 110 

FGT-index Szegénységi küszöb: átlag 50%  
 1992 167 133 736 109 

1996 168 115 683 111 

1997 171 121 715 114 

 Szegénységi küszöb: medián 50%  
 1992 175 138 894 110 

1996 176 116 860 114 

1997 186 125 897 117 

 Szegénységi küszöb: alsó kvintilis  
 1992 159 128 572 108 

1996 164 116 620 110 

1997 165 116 646 114 

Forrás: MHP, I., V. és VI. hullám 

IV. A továbblépés útjai: a stratégiai program keretei 
Ebben a fejezetben olyan megállapításokat teszünk, amelyek segíthetnek a továbblépési irányokat illetıen. Úgy 
véljük, hogy a jóléti rendszerek semmilyen reformját vagy átalakítását nem lehet úgy megtenni, hogy ne tisztáz-
zák, milyen értékek mentén is szeretnék a szociálpolitika intézményrendszerét alakítani. Ilyen “lecövekelésre” 
teszünk kísérletet a fejezet elején. A második alfejezetben a paradigmaváltás mellett érvelünk, utána elıbb a se-
gélyezés, majd pedig a segélyezés és a munkaerıpiac kapcsolatát illetıen teszünk javaslatot megfontolásra ajánl-
ható kérdésekre. 

IV.1. Fıbb értékek, követelmények és elvárások 

A következıkben kísérletet teszünk egy olyan értékorientáció körvonalazására, amely néhány fontos alapértékre 
épül. A három kiemelt érték: a szabadság, a hatékonyság és a szolidaritás. A szóban forgó értékeknek csak azok-
nak a vonatkozásaival foglalkozunk, amelyeknek a gazdasági rendszer és a társadalmi szerkezet szempontjából 

                                                                                                                                                                                     
ebben az esetben mindenki a referencianépességbe tartozik, és helyesebb, ha a rangsorolás alapja a segély elıtti 
összes jövedelem.  
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érvényessége van. Állításainkat ugyanakkor igyekszünk úgy megfogalmazni, hogy azokból levezethetı legyen 
egy, az általunk kívánatosnak tartott szociálpolitika. 

A társadalompolitikának a társadalmi együttmőködés szempontjából vett szerepével kapcsolatban az alapkérdés 
az egyéni és a kollektív cselekvés, az individualizmus és a kollektivizmus közötti helyes arányok megtalálása. 
Ebben a metszetben a társadalompolitika különbözı politikai színezető értelmezései azokat a határvonalakat húz-
zák meg, amelyek az individualista és a kollektivista társadalmi berendezkedés között húzódnak. E határvonalak 
megvilágításában segíthet, ha figyelmünket az egyéni emberi jogokra, valamint a szabadság, a szuverenitás, a fe-
lelısség és a szolidaritás értékeire koncentráljuk, és megkeressük azokat az eseteket, ahol az egyéni jogok tiszte-
letben tartása bizonyos más jogok területén áldozatokat követel meg.  

Szabadság és egyéni szuverenitás Politikai értelemben ide alapvetıen azok a szabadságjogok tartoznak, amelyek 
a gondolatszabadsággal, a gyülekezési és a vélemény-nyilvánítási joggal kapcsolatosak. E szabadságjogoknak 
megvannak az államrendre, a privát szférán kívüli rendre vonatkozó következményei, amelyek a hatalmi ágak 
elválasztásával, a “törvény uralmával” kapcsolatosak. Ezeknek a tiszteletben tartása aligha vitatott, más viszont a 
helyzet a gazdasági liberalizmussal. A gazdasági libertarianizmus nem más, mint a magántulajdon szabadságának 
elınyben részesítése bármilyen más kollektivista megoldással szemben. A magántulajdon szabadságával szemben 
azonban még a liberalizmus is megenged bizonyos korlátokat.
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 A hangsúly azonban mégis a szabadságon (és – 

ezzel párhuzamosan – az egyéni felelısségen) van, s ennek szintén megvannak a következményei a gazdaság 
megszervezésére vonatkozóan, például a minél decentralizáltabb erıforráselosztás, egyéni szuverenitás követel-
ményeire tekintettel. 

A magántulajdon szabadsága és az újraelosztás A tulajdonhoz való jog abszolút értelmezése nem enged meg 
semmiféle újraelosztást a társadalomban, ha az nem önkéntes alapon történik. Ugyanakkor az adózás mégiscsak 
összeegyeztethetı egy modern demokratikus renddel, és megfogalmazhatók azok a kritériumok, amelyek alapján 
az egyik alapjog felülbírálása igazolható egy másik alapjog tiszteletben tartásával. A kérdés mindig az, hogy a 
magántulajdon (ebben az esetben az adózás révén történı) korlátozásának milyen indokoltsága van. (Az indoko-
lást természetesen csak egy demokratikus döntési procedúra adhatja meg.)  

A gazdasági szabadság és az alapjogok rendszere A gazdasági szabadság és a politikai szabadságjogok között is 
vannak bizonyos átváltási összefüggések. A gazdasági szabadság korlátozása elfogadható mindazokban az ese-
tekben, ahol ezt a politikai szabadságjogok kiteljesítése szükségessé teszi. Semmilyen liberális rend nem enged-
heti meg például, hogy az emberek alapvetı emberi és politikai jogai, a közszolgálatok döntési jogosítványai, az 
igazságszolgáltatás, a véleménynyilvánítás szabadsága, az emigráció, a politikai pozíciók betöltése, stb. kereske-
delem tárgyát képezzék. Ugyanígy a szerzıdési szabadság (szigorúan törvényben rögzített módon) korlátozható 
például olyan esetekben is, amikor gazdasági fölénnyel vagy politikai hatalommal való visszaélés veszélye áll 
fenn. 

Egyéni felelısség Féloldalas lenne azonban a felsorolásunk, hogyha a jogok mellett nem emelnénk ki hangsúlyo-
san az egyéni felelısség értékének a fontosságát. A társadalomban élı embert az élvezett jogok mellett felelıssé-
gek terhelik a saját sorsáért, a családjáért és azért a tágabb közösségért, amelyhez tartozik. Abban a társadalom-
ban, ahol az egyéni felelısség és a szolidaritás értéke jelen van az emberek mindennapjaiban, kisebb mértékben 
van szükség kikényszerített redisztribúcióra. De meg is fordíthatjuk: ahol ezek az értékek jellemzıek, könnyeb-
ben legitimizálható a kisebb mértékő, ám a piac elégtelen mőködése miatt esetleg elengedhetetlen társadalmi új-
raelosztás.  

A törvény uralma A “törvény uralmának” kívánalma azt szabja meg, hogy a személyek önkényes hatalmát a nem 
a szigorúan a privát szférájukba tartozó döntések kivételével a lehetıségek szerint minimalizálni kell. A szemé-
lyek közé egyaránt bele kell értenünk a természetes személyeket és a különbözı állami bürokráciákat és hivatalo-
kat. A végrehajtó apparátusok önkényének mindig jelen levı lehetıségét a gazdasági újraelosztás és a szociálpo-
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  A liberális és a libertáriánus érvelés különbözik abban, hogy a különbözı szabadságok között és a társa-
dalom különbözı csoportjainak szabadsága között milyen átváltási összefüggéseket enged meg. A libertáriánus 
gondolkodásban (különösen annak természetjogi alapokon álló variánsában, lásd pl. R. Nozick érvelése) a gazda-
sági szabadság abszolút, felülvizsgálhatatlan értéket jelent. A libertáriánizmus pragmatikusabb változata bizo-
nyos körülmények között megengedi, hogy a magántulajdon szabadsága alá legyen rendelve más értékeknek, el-
sısorban a hatékonyságnak (pl. Hayek). Egy liberális gondolatmenet a hatékonyság mellett a társadalom más tag-
jai szabadságának elımozdítása érdekében is tesz engedményeket a magántulajdon abszolút szabadságából (pl. 
Rawls). 
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litika területén egyaránt korlátozni kell. Magyarul: nem csak az önkényes elvonás, hanem az önkényes osztogatás 
is ellentmond a törvények uralmának posztulátumával.  

Hatékonyság A gazdaságban és a társadalomban az állami beavatkozás addig indokolt, amíg emeli az egész 
rendszer hatékonyságát. Így tehát segíthet a szóban forgó határvonalak tisztázásában, ha a lehetséges értékek kö-
zül kiemeljük a “közjó” fogalmát, és – megfelelı értelmet adva neki – a “köz” és a “magán” közötti határvonalat 
úgy húzzuk meg, hogy a kialakuló egyensúly minél inkább a közjó (a tágabb értelemben vett társadalmi haté-
konyság) elımozdítását szolgálja. 

49
 

A verseny és a monopolhelyzetek korlátozása A közjó elımozdítását csak a rendelkezésre álló erıforrások haté-
kony elosztása segítheti elı. A hatékony erıforrás-allokáció alapkérdése a verseny. Ennélfogva minden olyan té-
nyezı, amely a verseny kiterjesztését elısegíti, támogatandó. Ennek az állításnak két vonatkozása is érdekes: egy-
felıl semmiféle mesterséges monopólium nem elfogadható, beszéljünk akár a tıkepiacról, akár a munkaerıpiac-
ról, akár a különféle társadalmi posztok betöltésérıl.

50
 Másfelıl verseny csak akkor valósítható meg, ha a társada-

lom tagjai között létezik az esélyek egy fair egyenlısége a szőkös javakért és pozíciókért folytatott versenyfutás-
ban. Ez viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az államnak kötelezettségei vannak az esélyek egyenlıségének 
biztosításában, különösen ami a társadalmi elımenetelt illeti.  

A diszkrimináció tiltása Az elıbbiekbıl már részben következik, hogy az emberek közötti faji, nemi, felekezeti, 
stb. diszkrimináció elfogadhatatlan, mert ellentmond a természeti jogoknak és a közjó elımozdítása szempontjá-
ból szintén kedvezıtlen következményei vannak. Gazdasági értelemben nyilvánvaló, hogy hatékonysági veszte-
ségeket okoz az, ha a javak elosztásában az árakat efféle tényezık helyettesítik. Társadalmi értelemben szintén 
(nem csak emberjogi, hanem hatékonysági megfontolásokból is) olyan keretfeltételeket kell teremteni, amelyek 
az emberi kapacitások kihasználását irreleváns tényezık révén nem korlátozzák. 

Piaci kudarcok A magára hagyott piac sok esetben csıdöt mond. Ennek feltételeit jól ismerjük gazdaságtani ta-
nulmányainkból. Ezek az esetek szintén lehetıséget adnak arra, hogy felülvizsgáljuk a magukra hagyott árszabá-
lyozó piacokkal kapcsolatban fennálló esetleg doktriner nézeteinket. A szóban forgó piaci csıdök különösen 
azokban az esetekben jelentenek problémát, ha az egyes tevékenységek magánmegtérülése és társadalmi haszna 
lényegesen eltér egymástól. Ilyenkor a piacra utalás elégtelen kínálathoz, vagy éppen (kedvezıtlen külsı hatások 
esetén) túlkínálathoz vezethet. Az elıbbire jó példa az oktatás, az utóbbira pedig a környezetvédelem. Ilyen ese-
tekben az állami beavatkozás (jól körülhatárolt körülmények között és okosan megtervezett programok révén) 
teljességgel indokolt lehet.
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 Bármiféle félreértést elkerülendı: a "közjó" fogalmának önmagában semmi köze nincs a kollektivista értelme-
zésekhez! Adam Smith, aki igazán nem vádolható kollektivizmussal, azért tartotta kívánatosnak, hogy az egyéni 
cselekvések koordinálását a gazdaságban a "láthatatlan kézre" bízzuk, mert úgy vélte, hogy a közjó elımozdítása 
ekképpen garantálható a leginkább.  
50

 Ez az a nézıpont, amely alapján akár negatív érveket is fel lehet hozni például a szakszervezeteknek és a szak-
szervezeti jellegő érdekképviseleteknek az országos politikában való, közhatalmi jellegő részvételével kapcsolat-
ban: a szakszervezet munkaerıpiaci monopólium. 
51

 A piaci kudarcok (market failures) elméleti irányzata abból indul ki, hogy a piac normális, hatékony mőködé-
sének vannak elıfeltételei. Mivel azonban ezek a feltételek adott esetben meglehetısen szigorúak is lehetnek, 
könnyen megeshet, hogy bizonyos részpiacokon nem teljesülnek maradéktalanul, ezért azokon a részpiacokon a 
piac vagy csıdöt fog mondani, vagy pedig valamilyen nem hatékony kínálatot, vagy az optimálistól eltérı keres-
letet fog eredményezni. A standard feltevések például három fı területen is feltételezik a tökéletes informáltságot. 
Mindenekelıtt (i1) a termék minıségére/természetére vonatkozóan, (i2) a termék árára vonatkozóan és (i3) a jö-
vıre vonatkozóan. Ezeknek az elıfeltételeknek a hiánya mindenekelıtt a biztosítási piacokba való beavatkozás 
mellett is érveket szolgáltat.  

A tökéletes vagy tiszta verseny feltételei között elsıként azt szokták kiemelni, hogy (v1) a döntéshozóknak árel-
fogadóknak kell lenniük (vagyis egy adott termék vagy szolgáltatás piacán kellıen sok szereplı legyen és ne le-
gyenek leküzdhetetlen belépési korlátok az egyes részpiacokon) és (v2) a cselekvıknek egyenlı hatalommal kell 
rendelkezniük, természetesen a vásárlóerıbeli különbségek kivételével. Ez utóbbi értelemben hatékonysági vesz-
teségek léphetnek fel például akkor, ha akár keresleti, akár kínálati oldalon nem gazdasági eszközökkel 
kikényszerített diszkrimináció lép fel.  

Piaci elégtelenségek fordulhatnak továbbá elı akkor, ha (mf1) külsı gazdasági hatások (externáliák) lépnek fel, 
vagyis akkor, ha az egyes szereplık költség- és hasznossági függvényei nem teljesen függetlenek egymástól: effé-
le hatások feltételezése adja a kormányzati beavatkozások leggyakrabban citált indokát. Ugyanígy elégtelenül 
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A társadalom nyitottságának elımozdítása Az átmenet egyik nagy kérdése mindjárt a kezdetektıl fogva az volt, 
hogy nyitottabb lesz-e a magyar társadalom. A rendszerváltás adta lehetséges társadalompolitikai forgatókönyvek 
több szempontból is magukban hordozták (hordozzák) a bezárulás lehetıségét is. Rendkívül fontosnak tartjuk, 
hogy a kívánatos értékek között alapvetı szerepet kapjon a társadalom nyitottságának elımozdítása. Ezt nem 
egyszerően “ideológiai” vagy értékszempontok miatt tartom fontosnak, hanem hatékonysági szempontból is. 
Nagy hatékonysági potenciált fecsérel el az a társadalom, amelyikben a különbözı gazdasági posztokra, társa-
dalmi pozíciókra nem a rátermettség és a tehetség alapján választódnak ki az emberek, hanem más dimenziók 
mentén. A társadalom különbözı, többé-kevésbé zárt, rendies vagy kasztszerő megosztása nem segíti elı a haté-
kony társadalom megvalósulásának eszméjét. Szükséges tehát olyan korrekciók szorgalmazása, amelyek a nyi-
tottságot elımozdítják: az alapoktatásban, a lakóhelyi szegregáció elkerülésében, a hátrányos helyzető tehetségek 
felkarolásában.  

Tolerancia és szolidaritás A jelenlegi társadalmi gyakorlatban benne rejlik az intoleráns, az etnikai és nem etni-
kai kisebbségekkel, általában a “másokkal” kapcsolatosan türelmetlen attitődök térhódítása. Hangsúlyozva még 
egyszer mindazt, amit az elızı fejezetekben a társadalmi együttmőködés szabályairól és a kiszámítható, integráns 
normarendszerrıl mondtunk, ehelyen azért le kell szögezni azt, hogy mindig vannak a többségi értékektıl eltérı 
szabályok szerint élık. Ilyen esetekben fontos, hogy az állami apparátusok viselkedése ne jelezzen intoleranciát. 
Az államapparátusok mőködésében is szükséges a diszkriminációtól való tartózkodás, és az önkényesség minimá-
lis keretek közé szorítása.  

IV.2. A paradigmaváltás szükségessége és tartalma 

A tanulmányban eddig több helyen érveltünk amellett, hogy paradigmaváltásra van szükség. Most megkíséreljük, 
hogy felsoroljuk ennek fıbb elemeit. A paradigmaváltás szükségessége azért merül fel, mert alapvetıen megvál-
toztak a szociálpolitika keretfeltételei.  

Ma már nem csökken a GDP. Az ország túl van az átalakulási folyamat nehezén. Remélhetıleg nem nı tovább a 
jóléti klientúra. Ma már nem nehezedik akkora nyomás az állami újraelosztási rendszerekre, mint korábban. En-
nélfogva a célzás igénye sem elsısorban takarékossági okok miatt vetıdik fel.  

Azonban továbbra is nagyfokú inaktivitás van jelen. A felnıtt lakosságnak akkora hányada részesedik valamilyen 
jóléti támogatásban, és annyira kicsi azoknak az aránya, akik az újraelosztható forrásokat megtermelik, hogy ma 
már ez az a tényezı, amelyre egy megváltozott szociálpolitikai közegben figyelni kell. A következıkben a tenni-
valók fıbb csoportjait soroljuk fel nagyon vázlatosan.  

Szükség van az állami szerepvállalás további újragondolására. Annak eldöntése, hogy hol és milyen mértékben 
van szükség az állam újraelosztó tevékenységére, pragmatikus megfontolások kérdése kell, hogy legyen. A jelen-
leginél lényegesen átláthatóbbá kell tenni az újraelosztás intézményeit. Világossá kell tenni, hogy az erıforrások 
honnan, hová és mi célból áramlanak. Az egész “gazdasági alkotmánynak”, fiskális és intézményi berendezke-
désnek világossá kell tennie, miért van szükség az adókra, kik a kedvezményezettek és mekkora az a mérték, 
amelyre az állami újraelosztásból támaszkodni lehet.  

Világossá kell tenni azt, hogy az állam önmagában nem jövedelemtulajdonos. Az állam a maga kényszerítı ere-
jével azokat az erıforrásokat osztja újra, amelyek az egyének, a háztartások és a vállalatok erıfeszítései követ-
keztében jöttek létre. Szükség van arra is, hogy mindez része legyen a közéleti, közpolitikával kapcsolatos viták-

                                                                                                                                                                                     
mőködik a piac (mf2) közjavak jelenléte esetén, vagy (mf3) növekvı skálahozadék fellépésekor, vagyis akkor, ha 
egy bizonyos jószágból elıállított mennyiség minden szintjén vagy a kelleténél nagyobb spektrumon belül meg-
haladják az átlagköltséget a határköltségeket.
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Könnyen belátható, hogy a fenti feltételek teljesülése sok esetben problematikus lehet, különösen a jóléti szektor 
“szolgáltatásai” esetében. Hatékonysági javulást eredményezhet az állami szabályozás, ha például bizonyos 
egészségügyi szolgáltatások esetében nem állnak rendelkezésre a “termék” árára, minıségére vonatkozó ismere-
tek. Más területeken elıfordulhat, hogy lokális természetes monopóliumok léte, esetleg externáliák és közjavak 
jelenléte okoz a hatékonytól eltérı keresletet vagy kínálatot. Ezek állhatnak fenn például az alapfokú oktatás ese-
tében. A példákat természetesen tovább lehetne sorolni, erre több esetben sor is kerül e tanulmánykötet további 
részeiben.

 
A következı alfejezetben egy olyan területrıl szólunk részletesebben, ahol a problémák gyökere az 

információkkal kapcsolatos bizonytalanságban van, és egy, a jóléti állam szempontjából alapvetı fontosságú in-
tézmény, a társadalombiztosítás/magánbiztosítás problematikájának megértéséhez segíthet hozzá: ez a biztosítási 
piacok elégtelenségeinek irodalma, amelyet itt most nem részletezünk.  
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nak. Ha a közpolitikai vitákban nem ütköznek az alapvetı értékek, nem tisztázódnak az állami újraelosztással 
kapcsolatos álláspontok, nem remélhetı, hogy koherens irányba változna az állami újraelosztás rendszere.  

Ebben a folyamatban szintén fontosnak tartjuk, hogy az adófizetı állampolgárok szempontjai is jelenjenek meg a 
szociálpolitikai döntéselıkészítésben. Minden alkalommal, amikor a támogatási oldalon újabb ellátások beveze-
tése mellett érvelnek, esetleg a korábbiak kibıvítésérıl van szó, indokolni kell nem csak azt, hogy azoknak akik 
kapják, szükségük van támogatásra, hanem azt is, hogy milyen morális megfontolások indokolják magát az újra-
elosztást.  

Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a szociálpolitika célfüggvényei csak a támogatásokkal, a nehéz élethely-
zetek kezelésével kapcsolatosak. Két további elemre is szükség van a célok megfogalmazásakor. Az egyik egy 
tágabb társadalompolitikai megfontolás. Az állami szerepvállalás általános visszaszorulásának idıszakában, a 
természetbeni ellátórendszerek fokozatos piacosodásának folyamatában az állam olyan szabályozási és egyéb be-
avatkozási tevékenységére kell a jelenleginél lényegesen nagyobb súlyt helyezni, amely segít a társadalmi kohé-
zió egy megváltozott minıségének létrehozásában és fenntartásában. Szükség van az oktatási egyenlıtlenségek 
kezelésére, és a hatékony regionális kiegyenlítı mechanizmusok kiépítésére, a helyi és regionális fejlesztési poli-
tikák esetében a szociálpolitikai a szempontok figyelembe vételére.  

Másfelıl viszont szeretnénk e tanulmányban aláhúzni, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb hangsúlyt kell he-
lyezni a szociálpolitikai támogatások és a munkaerıpiaci részvétel összhangjára. Indoklásképpen abból indulunk 
ki, hogy a jólét (és itt a “köz”, vagyis mindenki jólétérıl van szó) elsıdleges forrása a munka. Minden elképzel-
hetı eszközzel el kellene érni, hogy az inaktivitási arányok ne romoljanak tovább. A szociálpolitikai eszközrend-
szerek mőködtetése során alapvetı fontosságúnak kell tartani, hogy a támogatások szerkezete ne ösztönözzön a 
munkaerıpiacról való eltávozásra. Éppen ellenkezıleg: olyan rásegítı mechanizmusokra van szükség, amelyek 
az ideiglenesen eltávozókat segítenek visszaterelni a munkaerıpiacra. Valószínőnek tartjuk, hogy mindez azt is 
igényli, hogy a munkaerıpiaci és a szociálpolitikai intézményrendszer fokozatosan közeledjék egymáshoz. Ma 
még nem tudjuk megmondani, hogy milyen szoros legyen egy efféle kapcsolat. Mindenesetre a jelenleg rendelke-
zésünkre álló elemzések alapján egy az eddiginél lényegesen szorosabb együttmőködést, esetleg a két intézmény-
rendszer összekapcsolása is javasolható.  

Támogatni kell minden olyan intézményt, politikát, amely elısegíti az öngondoskodás intézményeinek elterjedé-
sét és megerısödését. Összességében minél nagyobb fokú az öngondoskodás, annál kisebb mértékben van szük-
ség az állam beavatkozására.  

Végezetül ki kell emelnünk, hogy lényegesen professzionálisabb szociálpolitikai rendszert tartanánk kívánatos-
nak. A professzionalizmus egyik alapvetı feltétele (furcsa mód) annak a megfontolásnak az állandó gyakorlati 
szem elıtt tartása lehet, hogy a jóléti újraelosztás céljait újra és újra fel kell vetni. Nem csak értékszempontból, 
hanem azért is, hogy világos legyen: az újraelosztó tevékenység állandó újraértékelésére, állandóan mőködtetett 
kiértékelı mechanizmusokra van szükség. 

Eddig az intézményrendszer bonyolódása jelentıs mértékben annak volt köszönhetı, hogy egy adott beavatkozási 
forma elégtelen mőködése nem ahhoz vezetett, hogy megszüntették volna, hanem oda, hogy valamilyen más for-
mát vezettek be. Így rakódtak egymásra a különbözı intézmények, néha úgy, hogy egymás céljait is keresztezték. 
Ez a fejlıdés azonban csak részben fakad a (társadalom)politikai döntéshozók opportunus viselkedésébıl (vagyis 
abból, hogy nem szivesen ismerik be a kudarcokat és pláne nem szivesen vesznek vissza egyszer már nyíltan oda-
ítélt jogosultságokat. Ebben a folyamatban legalább ekkora mértékben szerepet játszik az is, hogy helyenként ke-
vés, máskor pedig túl sok “gazdája” van egy-egy területnek. A hatáskörök átfedése vagy összefonódása aztán kü-
lönösen akkor vezethet el szervezeti paralízishez, amikor valamilyen jog megnyirbálására kellene sort keríteni.  

Projektekben kell gondolkodni. Világos célfüggvények, egyértelmő értékelési kritériumok és többszempontú, 
szisztematikus hatásvizsgálati rendszer mellett várható csak az, hogy a mőködtetett intézmények elérik az eléjük 
tőzött célokat. Olyan környezet kialakítására lenne szükség, amelyben a szervezeti innováció képes teret nyerni. 
Ahol lehetséges kisebb mértékben kísérletezni, bizonyos idıpontonként felülvizsgálatot tartani és ha szükséges, 
módosítani.  

A projektszerő mőködés alapeleme egy egységes, jól mőködı jóléti informatikai és információs rendszer létreho-
zása lenne. Jelenleg ilyen nem létezik. E tanulmány írása során nagyon sok helyen botlottunk alapvetı hiányossá-
gokba akár az adatok puszta elérhetısége tekintetében, akár az alkalmazott fogalmakat és statisztikai definíció-
kat, akár pedig az adatszolgáltatási rendszer hatékonyságát illetıen.  
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IV. 3. Egy részterület: a segélyezési politika 

IV.3.1. A jövedelem-fenntartó támogatások típusai 

 

A jóléti rendszer pénzbeni támogatásai több csoportba sorolhatók. A jövedelem-fenntartó programoknak a nem-
zetközi irodalom (nagyon leegyszerősítve) három, egymástól lényegesen eltérı típusát ismeri. Ezeket “társada-
lombiztosítási típusú támogatások”, “bázisjövedelmek” és “jövedelemfüggı támogatások” kifejezésekkel külön-
böztethetjük meg.  

Jövedelemfenntartás az alapvetı vagy bázisjövedelmek rendszerén keresztül 

(Helyenként ezeket nevezik “demograntoknak”.) Ennek a módozatnak a logikája szerint a társadalom tagjainak a 
jövedelmi szükséghelyzete erıs kapcsolatot mutat bizonyos jól azonosítható társadalmi jellemzıkkel (pl. kor, 
gyermekszám, tartós betegség, stb.). Egy ilyen rendszerben a jövedelemfenntartás ezekhez a jellemzıkhöz igazo-
dik úgy, hogy mindenki, aki rendelkezik ezekkel a jellemzıkkel, részesedik bizonyos fix összegő kifizetésekben. 
Ezeknek a jövedelmeknek a kifizetése független a foglalkoztatási státustól vagy a háztartás által aktuálisan élve-
zett jövedelemtıl. Forrásukat rendszerint az általános adóbevételekbıl különítik el. Vannak olyan országok, ahol 
bizonyos kor után így fizetik a nyugdíjat, vagy mőködhetnek ilyen elven a rokkantsági, özvegyi vagy árvaellátá-
sok, vagy a családi ellátások. A hazai gyakorlatban az ilyen bázisjövedelem legismertebb példája volt a családi 
pótlék.  

Jövedelem-fenntartás a foglalkoztatási státushoz kapcsolódva (keresetpótló jövedelmek) 

Tiszta formájában ez azt jelenti, hogy a kifizetések közvetve vagy közvetlenül függenek a korábbi munkaviszony 
idıtartamától (pl. nyugdíjak és más rendszeres kifizetések), esetleg egyáltalán a munkaviszony lététıl. (Pl. mun-
kahelyi balesetbiztosítás vagy az anyasági segély esetében.) Ugyanakkor bizonyos értelemben ezek a kifizetések 
a munkajövedelmek alternatívái, hiszen munkajövedelmeket helyettesítenek, azokat “váltják ki”. A kifizetéseket 
rendszerint egészében vagy nagymértékben a korábbi fizetés százalékában meghatározott (kötelezı) járulékokból 
fedezik. Az esetek többségében maguk a jövedelmek is a korábbi fizetéshez igazodnak, és nincs sok közük a jo-
gosultak jelenlegi jövedelméhez. (Ez még akkor is igaz, ha például a hazai nyugdíjrendszerben meglehetısen sok 
kötöttség gátolja a nyugdíjasok többletjövedelem-szerzését). Általában az effajta jövedelmek kezelését végzı in-
tézményeket szokták társadalombiztosításnak (social insurance) nevezni. Valamennyi létezı társadalombiztosítá-
si rendszerben szabályozási tevékenységgel vagy esetleg az alapok kiegészítésével, vagy alkalmasint alacsony 
jövedelmőek helyett a hozzájárulások fizetésével az állam (kormányzat) is részt vesz a társadalombiztosítási in-
tézményrendszer mőködtetésében.  

Jövedelemtıl függı kifizetések 

Az efféle “segélyezést” az különbözteti meg az elıbb említett két típustól, hogy a kifizetésre való jogosultság és a 
kapott jövedelem nagysága egyaránt függ a rászorulók aktuális jövedelmi helyzetétıl. Ezekben a jövedelmekben 
csak a szükséget szenvedı vagy alacsony jövedelmő háztartások részesedhetnek. Odaítélésük többnyire egyedi, 
adminisztratív döntést igényel, általában a helyi kormányzatok szintjén. Rendszerint általános adózásból és nem 
járulékokból fedezik. A jövedelemfenntartásnak ezt az intézményét szokták társadalmi segélyprogramok össze-
foglaló címen emlegetni. Itt többnyire közvetlen jövedelem-átcsoportosításról van szó, a “gazdagabb” rétegektıl 
a “szegényebb” rétegek felé. A hazai gyakorlatban az utóbbi idıkben jelentısen növekedett az efféle támogatási 
formák súlya. Részben az 1993-as Szociális törvény, részben pedig az azután hozott más törvények (többek kö-
zött a családi támogatások átalakítását megvalósító “Bokros-csomag” törvénybe foglalása, vagy például az 1997 
tavaszán a gyermekvédelemrıl elfogadott törvény) vezettek be újabb és újabb, jövedelemigazoláshoz kötött tá-
mogatásokat.   

A jövedelemtıl függı kifizetések logikája tehát az, hogy azok kapják, akik egyébként nem rendelkeznek valami-
lyen társadalmilag elfogadható szintő jövedelemmel. Elıfordul, hogy a jövedelempótló segélyek minden, a jöve-
delemszintet érintı megszorításon kívüli korlátozás nélkül járnak (pl. egy minimumjövedelem-garancia esetén). 
Más esetekben az általános segély jogosultsági kritériumai kiegészülnek valamilyen kategoriális megszorítással 
(pl. bizonyos fajta támogatások csak idısek, fogyatékosok, gyermekek számára, stb. érhetık el). Az efféle segé-
lyekre való jogosultság kapcsolódhat az egyéni jövedelmekhez, de a jogosultság meghatározható a család összes 
jövedelméhez kapcsolódva is. Maguk a segélyek lehetnek fix összegőek vagy kiegészítı jellegőek. Ha 
kiegészítıek, van olyan megoldás, amikor a segély a család jövedelmét, és van olyan megoldás, amelyik az egyén 
jövedelmét egészíti ki. Vannak kombinált megoldások is. Ilyen például az, amikor a segélyre való jogosultságot 
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családi jövedelem alapján számítják ki, a kiegészítés azonban csak a családi (egy fıre számított) “az adott egyén-
re esı” minimum szintjére egészít ki (ilyen pl. a tartós munkanélküliek jövedelempótló támogatása). 

A különbözı jövedelem-kiegészítı programok közös hátránya lehet, hogy bizonyos jövedelemsávokban 
meglehetısen magas implicit adóterhet rónak a programokban részesülıkre.

52
 Azok a programok azonban, 

amelyek kiküszöbölni igyekeznek ezeket a hatásokat, jelentısen költségesek lehetnek, ezáltal növelve a 
magasabb jövedelmi sávok marginális adókulcsait. (Marginális adókulcs alatt az egy adott sávra vonatkozó 
kulcsot kell érteni.) 
A következıkben ezeket a problémákat vesszük sorra.  

 

IV.3.2. Jövedelemfüggı segélyezés: a probléma formalizálása 

 A 16. ábra az alacsony jövedelmőek támogatásának alternatív technikáit mutatja be.
53

 A függıleges tengelyen 
tüntettük fel a bruttó jövedelmet, a vízszintes tengelyen pedig az adók és transzferek levonása utáni jövedelmet. 
A 45%-os dılésszögő OG vonal jelzi azt a jövedelmet, amelyet adók illetve transzferek hiányában kapna a szó-
ban forgó egyén vagy család. 

16. ábra 
A garantált minimum alatti jövedelmek kiegészítésének lehetıségei 
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 A 16.a. ábra jelzi azt az esetet, amikor az alacsony jövedelem pótlására fix összegő, OM nagyságú támogatást 
fizetnek, feltéve, hogy a család jövedelme egy elıre meghatározott OB=OM szint alá esik, és az OM-nél maga-
sabb jövedelem esetén megszüntetik a támogatást. Az ábrán a szaggatott MAB vonal jelzi a különbözı jövedelmi 
szinteken élvezett támogatás mennyiségét, míg az MDAG vonal jelzi a teljes, kézhez kapott jövedelmet. Mint 
látjuk, ebben az esetben az az OB feletti elsı jövedelemegységet egy nagyon magas, több száz százalékos impli-
cit marginális adókulcs sújtja, ahol az OB jövedelmet keresı egyénnek OF-ig kell növelnie jövedelmét csak 
azért, hogy az OB-nek megfelelı szinten maradjon. Ez a helyzet minden olyan programnál elıfordul, ahol a fix 
összegő támogatás kifizetése egy adott küszöbértéktıl kezdve megszőnik. 

Ezt a problémát igyekszik kiküszöbölni a 16.b. ábrán jelölt módszer. Ez azt az esetet jelöli, amikor a támogatást 
jövedelemtıl függı kiegészítésként kezelik. Itt a támogatás összege változik, és egy meghatározott minimum-
szint, illetve a kereset közötti különbséggel egyenlı. Ha ezt a minimumszintet az OM’ nagyságra állapítják meg, 
a különbözı jövedelmi szinteken élvezett támogatás összegét az M’B’ vonal mutatja, míg a támogatással növelt 
jövedelmet az M’A’G vonal jelzi. Ebben az esetben az implicit marginális adókulcs a teljes OB’ sávban 100%, 
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 Implicit adótehernek azt nevezzük, ha egy bizonyos jövedelem ugyan közvetlenül nem adózik, ám a megszer-
zése más jövedelemforrástól való megfosztást von maga után. 
53

 A gondolatmenet bemutatásában itt Musgrave és Musgrave-ra (1984) támaszkodunk.  



 

 67

vagyis a támogatásban részesülınek egészen addig a pontig nem érdeke a munkába állás, amíg a jövedelme el 
nem éri a B’ pontot. Így krónikus szegénységi csapdahelyzet alakulhat ki. 

 

IV.3.3. Néhány, a jövedelemfüggı segélyezéssel kapcsolatos probléma  

 

A következıkben néhány, a segélyezés lehetséges szándékolt és nem szándékolt hatásaival kapcsolatos területet 
érintünk. Elıször a segélyek általános költségességét, majd az ellenösztönzı hatásokat, végezetül pedig egyéb 
viselkedési hatásokat tárgyalunk.  

IV.3.3.1. Egy általános minimumjövedelem-garancia költségei 

Egy általános univerzális segély kivitelezhetıségének elemzéséhez vissza kell térnünk egy kis idıre a szegénysé-
gi ráták dinamikájához és a jövedelemeloszlás kérdéseihez. A relatív szegénységi ráták alakulásának dinamikáját 
szemléletesen mutathatjuk be a jövedelemeloszlás olyan prezentációjával, amikor a jövedelmek növekedésének 
függvényében ábrázoljuk az adott jövedelmi szintek alatti társadalmi csoportok kumulatív megoszlását. Az egy-
szerőség kedvéért csak 1992-re és 1996-ra bemutatott sőrőségfüggvények segítségével megvizsgálhatjuk, hogy az 
alkalmazott szegénységi küszöbök változása/változtatása miképpen érinti a szegények részarányát az adott népes-
ségben. (17. ábra) Az ábrán elhelyezett függıleges vonal az 1992. évi mediánjövedelem felét reprezentálja. Lát-
hatjuk, hogy az 1992-es sőrőségfüggvényben ez az érték 18 százalékos, az 1996-os jövedelemeloszlásban viszont 
már mintegy 25-30 százalékos szegénységi rátát implikál. Láthatjuk azt is, hogy a fent említett érték közelében a 
kumulatív gyakoriságok meglehetısen meredeken emelkednek. Ez azt jelzi, hogy a szegénységi küszöb viszony-
lag kisebb változtatása is viszonylag jelentısebb népességcsoportokat érint.

54
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 Az ábrán a kumulatív megoszlás húsz százalékos értékénél elhelyezett vízszintes egyenes segítségével viszont 
az alsó kvintilis felsı határának reálérték-vesztése mutatható ki. 
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17. ábra 
Személyek kumulatív megoszlása az egy fıre jutó jövedelmek különbözı szintjein 1992-1996 (a jövedelmek 
1991/92-es áron)  
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Forrás: MHP I és V. hullám. 

A szegénység “mélysége” azonban nem egyszerően statisztikai vagy szociológiai kérdés. Ha aggregáltan vizsgál-
juk meg az egyes szegény személyek jövedelmének a szegénységi küszöbtıl való eltérését, akkor lényegében azt 
kapjuk meg, hogy mennyi pénzre lenne szükség ahhoz, hogy valamennyi szegény legalább a szegénységi küszöb-
nek megfelelı jövedelemmel rendelkezzen. Képzeljük el, hogy a magyar népességet sorba állítjuk, ahol a sorba 
rendezés kritériuma a háztartás egy fıre jutó jövedelmeinek nagysága. A 18. ábrán jól látható, hogy az egy fıre 
jutó jövedelmek az eloszlás alsó régióiban meglehetısen egyenlıtlenek, hasonlóképpen azokhoz az egyenlıtlen-
ségi szintekhez, amelyek a jövedelemeloszlás felsı részében jelentkeznek. A két szélsıség között pedig meglehe-
tısen közel állnak egymáshoz a jövedelmek.  

A 18. ábrán elhelyezett vízszintes vonal a szegénységi küszöböt jelenti (mediánjövedelem fele, 1992-ben 49 ezer 
forint). A vízszintes vonal és a tényleges jövedelemeloszlási görbe közötti terület nagysága reprezentálja azt a 
területet, amelynek a megtöltése ahhoz lenne szükséges, hogy a szegények legalább a szegénységi küszöb fölé 
kerüljenek (szegénységi deficit). Az ekképpen definiált szegénységi deficitet a nem szegények jövedelmeihez vi-
szonyítva egy olyan mérıszámot kaphatunk, amelynek segítségével tovább árnyalhatjuk a szegénység jellemzé-
sét. Ez a mérıszám tehát azt mutatja, hogy a nem szegények jövedelmének mekkora átcsoportosítására lenne 
szükség ahhoz, hogy a szegények valamennyien a szegénységi küszöb szintjére emelkedjenek.  
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18. ábra 
Egy fıre jutó jövedelmek szerint sorba rendezett személyek jövedelme, 1992 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000
1 18 35 52 69 86 10
3

12
0

13
7

15
4

17
1

18
8

20
5

22
2

23
9

25
6

27
3

29
0

30
7

32
4

34
1

35
8

37
5

39
2

40
9

42
6

44
3

46
0

47
7

49
4

51
1

52
8

54
5

56
2

Jövedelem

Személyek (sorbarendezve)

 

Forrás: MHP I. hullám, a panel adatbázisból vett minta. 

A 18. táblázat harmadik blokkja azt mutatja, hogy az átcsoportosítás aránya meglehetısen alacsony lenne. A leg-
alacsonyabb jövedelmeknek a legalsó kvintilis szintjére való felemelése a nem szegények összes jövedelmébıl 
körülbelül 3-4 százalék átcsoportosítását tenné szükségessé. Ez becsléseink szerint mintegy 85-90 milliárd Ft-ot 
jelentett volna 1996-ban, ami az az évben kifizetett segélyekre fordított kiadások közel kétszeresével egyenlı. Ez 
összhangban van azokkal a számításokkal, amelyek (más adatokkal és más metodológiával ugyan) eddig a sze-
génységi deficit meghatározására irányultak (Szivós, 1994a). 

A helyzet azonban nem ennyire egyszerő. A fentiekben jelzett összeg ugyanis csak a közvetlen költségeket jelez-
te, egy minimumjövedelem-garancia azonban a valóságban ennél természetesen lényegesen többe kerül. A tény-
leges alkalmazást az adminisztratív költségeken túl ugyanis három tényezı is rendkívül költségessé tehetné. Elı-
ször is a minimumjövedelem-garancia a szegénységi küszöb alatt élık számára száz százalékos implicit marginá-
lis adókulcsot jelentene, vagyis számukra indifferens lenne, hogy jövedelmeiket munkavállalás vagy segélyezés 
révén szerzik-e. Éppen ezért az intézkedés elıtt az átcsoportosítási költségekhez bizonnyal hozzá kell számítani a 
szegények nem támogatásból származó jövedelmeit is. Másodsorban a kiegészítés ténye minden bizonnyal azokat 
is a munkajövedelmek megszerzésére irányuló erıfeszítéseik visszafogására késztetné, akik a szegénységi küszöb 
fölött vannak ugyan, de nem túl sokkal. Számukra ugyanis a munkavállalás határköltségei jelentıs mértékben 
meghaladhatják azokat a határbevételeket, amelyeket a munkavállalás eredményezne. Éppen ezért várható, hogy 
néhányan azok közül is visszacsúsznának a segélyezendık közé, akik egyébként a szegénységi küszöb fölött vol-
tak.  



 

 70

18. táblázat 
Egy általános minimumjövedelem-garancia redisztribúciós szükséglete különbözı szegénységi küszöbök 
mellett:  
   

 szegénységi küszöb: 

 az átlag 50%-a a medián 50%-a az alsó kvintilis felsı hatá-
ra 

Szegénységi ráta: az adott szegénységi küszöbnél kevesebb egy fıre jutó jövedelemmel 
rendelkezı személyek aránya 

92 12,8 10,2 20,0 

93 10,4 6,6 20,0 

94 12,1 7,4 20,0 

95 15,8 9,0 20,0 

96 18,3 12,8 20,0 

Szegénységi rés-arány: a szegények átlagos jövedelmi elmaradása a szegénységi küszöb-
tıl, százalék 

92 33,2 31,3 30,9 

93 26,5 27,0 25,0 

94 26,3 26,7 26,2 

95 29,0 33,4 27,9 

96 29,8 29,9 31,2 

A szegénységi deficit aránya a nem szegények összes jövedelméhez 

92 2,2 1,4 3,8 

93 1,4 0,8 3,2 

94 1,6 0,8 3,2 

95 2,3 1,3 3,1 

96 2,8 1,7 3,4 

Megjegyzés: szegénységi ráta: H=p/n 
  szegénységi rés-arány: I=1/p*Σi=1->p((k-yi)/k) 
  szegénységi deficit/jövedelem arány: Σi=1->pk-yi / Σi=p->nyi 
 

Végezetül a kiegészítés adó-költségekkel is jár. Ezek az adók azoknak a jövedelmeit terhelnék, akik a szegénysé-
gi küszöb fölött vannak. Az adóemelésbıl fakadó ellenösztönzési hatások és a szegénységi küszöb alattiak szá-
mára jelentkezı rendkívül magas implicit marginális adókulcsok a piacgazdaság morális alapjait áshatnák alá 
azok körében is, akiket a szóban forgó intézkedések közvetlenül nem, vagy csak elhanyagolható mértékben érin-
tenek. Összességében tehát egy minimumjövedelem-garancia könnyen vezethetne olyan szituációkhoz, amely el-
lenösztönzési hatásokkal jár együtt (Semjén, 1996, Gál, 1996), így társadalmi költségei jelentısen meghaladná-
nak egy optimális szintet.
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Mielıtt továbbmennénk, tekintsük most még át részletesebben a segélyezés lehetséges viselkedési hatásait.  

 

IV.3.3.2. Munkanélküliségi csapda  
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 Mindezek miatt a szegénységi deficit koncepcióját nem mint szociálpolitikai javaslatot, hanem mint statisztikai 
mérıszámot vezettük be. Ilyen értelemben a szegénységi deficitnek mint mérıszámnak a módszertani státusa nem 
több, mint például jövedelem-eloszlás irodalmában széles körben használatos Robin Hood-indexé, ami a medián 
fölötti jövedelmeknek a medián alattiakhoz való átcsoportosításának mértékét jelezné, ha az átcsoportosítás célja 
a teljes egyenlıség elérése lenne. Ezt az indexet ezért stílszerően akár Rózsa Sándor-indexnek is elnevezhetnénk. 
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A munkagazdaságtan alapvetı állítása, hogy az emberek akkor vállalnak munkát, hogyha a munkavégzés révén 
elért jövedelem meghaladja  

• a  nem fizetett (házi-)munka elmaradása miatt, illetve  

• a  munka nélküli státuszhoz kapcsolódó jövedelmek (segélyek, fekete munka, stb.) elvesztése miatt elszenve-
dett hátrányokat és 

• a  szabadidı egyéb eltöltésekor elérhetı hasznosságot.
56

 

A segélyezési rendszer léte is hat a munkaerıpiacon elérhetı jövedelemnövekmény nagyságára. Valószínő, hogy 
amennyiben a munka hozama alacsony, akkor a munkavállalási hajlandóság is kicsi. Ebben az esetben két ellen-
ösztönzı hatás fellépésérıl beszélhetünk: a munkanélküliségi és a szegénységi csapda létérıl. 

Munkanélküliségi csapda az, amikor a munkanélküliként megkapott jövedelmek a munkaerıpiacon elérhetı bé-
rekhez és egyéb bevételekhez képest magasak, ezért csökken az ösztönzés a munkahely keresésére. Ennek a 
klasszikus jele a magas helyettesítési ráta. Ez azt mutatja, hogy a polgárok munkabérükhöz viszonyítva mekkora 
jövedelemre tehetnek szert, hogyha kivonulnak a (legális) munkaerıpiacról. 

Amennyiben a helyettesítési ráta alacsony, akkor a munkaerıpiacra visszatéréskor elérhetı többletjövedelem is 
magas. 

Kérdéses azonban, hogy a segélybıl kilépı ugyanolyan munkaerıpiaci pozíciókkal rendelkezik-e, mint amikor 
elvesztette az utolsó állását. Mit nem mutat a helyettesítési ráta?  

 

• Feltételezhetı, hogy akik hosszabb ideje munka nélkül vannak, utolsó állásukhoz képest lényegesen kisebb 
fizetésre számíthatnak. Ennek csak egyik oka kiszolgáltatott helyzetük. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a 
humán tıke komoly mértékben “amortizálódik” a munkanélküliség idıtartama alatt. Ez a folyamat kapcsolat-
ban áll a negatív hosszfüggéssel: minél tovább van valaki munka nélkül, annál kisebb az esélye az újbóli elhe-
lyezkedésre. 

• A segély maga és ezen keresztül a magasabb helyettesítési ráta is növelheti a munkába állás esélyét. Ugyanis 
egyrészt segít fenntartani az elıbb hivatkozott humán tıkét, másrészt, amennyiben a segély egy részét munka-
keresésre használják (pl. újságok vásárlása, stb.), akkor ez is javíthatja az elhelyezkedési esélyeket. 

• Az állásba lépéssel esetleg magas költségek is járnak együtt. (Gondoljunk itt a gyermekelhelyezés, gyermek-
gondozás vagy az utazás kiadásaira.) 

• További probléma eredhet az információhiányból: a viszonylag alacsony ráta csak akkor hathat, hogyha en-
nek a munkanélküliek tudatában vannak, vagyis ha nem csak a segélyük összegét ismerik, hanem reális elkép-
zeléseik vannak a munkaerıpiacon elérhetı jövedelmekrıl.
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A rendszernek csak az egyik eleme a segély nagysága, ugyanilyen fontos lehet az, hogy kik részesülhetnek az el-
látásból (különösen így van ez, hogyha társadalombiztosítási ellátásról van szó, amely korábbi munkavállaláshoz 
van kötve), mennyi ideig jár az ellátás. 
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 Hogyan hat a munkajövedelem növekedése vagy csökkenése a munkavállalási hajlandóságra? A szabadidı ára 
a munkavégzéssel elérhetı többletjövedelem. Ha nı a munkabér, akkor nı a munkavégzéssel töltött idı is. Ezt a 
hatást nevezi a közgazdaságtan helyettesítési hatásnak: hogyha két áru közül az egyik ára a másikéhoz képest nı, 
akkor fogyasztási szerkezetünket az olcsóbbá váló termék javára rendezzük át. Ez azonban csak az érem egyik 
oldala. Ezzel szemben amennyiben a munkavégzés miatt az összjövedelem nı, akkor a szabadidı iránti kereslet 
is nıni fog. Ez a hatás az ún. jövedelmi hatás. Látható, hogy a két összetevı (a helyettesítési és a jövedelmi ha-
tás) egymással ellentétes irányba mozdítaná el a munkavállalási hajlandóságot. Azt, hogy a két hatás közül éppen 
melyik az erısebb, csak konkrét empirikus vizsgálatok segítségével tudjuk megállapítani. 
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 Nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a munkanélkülieknek meglehetısen kevés elképzelésük van arról, hogy 
mekkora keresetre tehetnének szert. Tovább bonyolítja ezt az a tény, hogy míg a segély összege a jogszabályok 
ismerete esetén idıben is viszonylag jól kalkulálható, addig a munkaerıpiaci jövedelmek meglehetısen bizonyta-
lanok. (OECD, 1996. 64. 28. o.) 
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19. sz. táblázat 
Helyettesítési ráták az egykeresıs háztartásokban, 1994 
A panel: Helyettesítési ráta a termelımunkások átlagbérének (APW) szintjén 
 A munkanélküliség elsı hónapjában, szociális támogatás nélkül 

 
a munkanélküliség 60. 
hónapjában, szociális tá-
mogatással 

 bruttó jövedelem-pótlási 
arány 
 

nettó jövedelempótlási arány 
 

bruttó 
jövede-
lempótlási 
arány 

nettó jöve-
delempótlás
i arány 

 egyedülálló Gyermek-
telen há-
zaspár 

gyermek-
telen há-
zaspár 

kétgyer-
mekes há-
zaspár 

kétgyer-
mekes há-
zaspár lak-
bér-
pótlékkal 

gyermek-
telen há-
zaspár 

kétgyer-
mekes há-
zaspár 

Ausztrália 22 40 49 64 71 40 71 
Belgium 46 46 64 66 66 42 70 
Kanada 55 55 63 67 67 0 47 
Dánia 60 60 69 73 83 60 83 
Finnország 53 53 63 75 88 25 98 
Franciaország 57 57 69 71 80 36 65 
Németország 37 42 60 71 78 37 71 
Írország 23 37 49 64 64 37 64 
Olaszország 30 30 37 47 47 0 11 
Japán 37 37 43 42 42 0 68 
Hollandia 70 70 77 77 84 0 80 
Új-Zéland 21 35 39 55 63 35 63 
Norvégia 62 62 67 73 73 0 83 
Spanyol-ország 70 70 75 75 74 0 46 
Svédország 80 80 81 84 89 0 99 
Svájc 70 70 77 89 89 0 71 
Egyesült Király-
ság 

16 26 35 51 77 25 77 

Egyesült Államok 50 50 60 68 68 0 17 
Magyarország, 
1994 

56 56 65 75 79 7 41 

Magyarország, 
1996 

47 47 56 66 69 14 47 
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(19. sz. tábla folytatás)  
B panel: Helyettesítési ráta a termelımunkások átlagbérének (APW) 2/3-a szintjén 

 
 A munkanélküliség elsı hónapjában, szociális támogatás nélkül 

 
a munkanélküliség 60. 
hónapjában, szociális tá-
mogatással 

 bruttó jövedelem-pótlási 
arány 
 

nettó jövedelempótlási arány 
 

bruttó 
jövede-
lempótlási 
arány 

nettó 
jövede-
lempótlási 
arány 

 egyedülálló Gyermekte-
len házas-
pár 

gyermekte-
len házas-
pár 

kétgyerme-
kes házas-
pár 

kétgyerme-
kes házas-
pár lakbér-
pótlékkal 

gyermekte-
len házas-
pár 

kétgyerme-
kes házas-
pár 

Ausztrália 34 61 66 75 78 61 78 
Belgium 60 60 75 76 76 55 91 
Kanada 55 55 64 67 67 0 61 
Dánia 86 86 92 93 95 86 95 
Finnország. 60 60 67 83 89 37 100 
Franciaország 65 65 79 81 88 54 83 
Németország 40 44 60 70 77 39 80 
Írország 35 66 67 70 70 66 70 
Olaszország 30 30 36 45 45 0 14 
Japán 43 43 49 48 48 0 86 
Hollandia 70 70 79 78 84 0 95 
Új-Zéland 31 52 57 69 78 52 78 
Norvégia 62 62 66 75 75 0 100 
Spanyol-ország 70 70 74 78 77 0 66 
Svédország 70 70 82 85 89 0 121 
Svájc 70 70 75 87 87 0 97 
Egyesült Király-
ság 

24 39 52 67 90 38 90 

Egyesült Államok 50 50 66 60 60 0 19 
Magyarország, 
1994 

75 75 80 87 92 11 51 

Magyarország, 
1996 

71 71 76 83 86 21 59 

Jegyzetek: A munkanélküliség elsı hónapjában feltételezzük, hogy a család elegendı vagyonnal rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen jogosult 
szociális ellátásra. A 60. hónapban azt tételezzük fel, hogy már nincs ilyen vagyon és így feltételezzük, hogy szociális segélyt kapnak, ha ez 
magasabb, mint egyéb ellátások, amelyekre még jogosultak. A vastagon szedett számok azt jelzik, hogy a családok jogosultak lehetnek  SA-
ra a jövedelmük alapján, ha nem kell feltételeznünk róluk, hogy a vagyonteszt kizárja ıket. A helyettesítési arányt, ahol ez eltér, a törvényi 
szabályozás alapján számítottuk és nem az általános gyakorlat alapján,   
1.) Feltételezzük, hogy a munkás 40 éves és 18 éves kora óta dolgozik. A helyettesítési rátát a várakozási idıszak kitöltése utáni elsı hónap-
ra számítottuk. A jogosultságot megszoroztuk 12-vel, így nyerve az éves egységet, amelyre az adót számítottuk. A jogosultnak semmilyen 
munkája nincs. A segélyt az országban szokásos ‘tipikus összeggel’’ számítottuk. Ez tartalmazza a lakhatási költségekkel kapcsolatos felté-
telezéseket is. 
2.) Svédország és Ausztrália esetében feltételeztük, hogy a házaspár mindkét tagja aktívan keres munkát. 
3.) Ausztrália, Írország, Új-Zéland és Nagy-Britannia esetében az adatok 1995-bıl valók. A munkanélküli ellátás paraméterei Japán esetében 
1996-ból származnak.  
4.) Nincs társadalombiztosítás Ausztráliában és Új-Zélandon. A tábla minden adata – beleértve az 1-5. oszlopot – a szociális segélyezésre 
vonatkozik. 
5.) Svédország és Dánia esetében a segély csak akkor érhetı el, ha valamilyen ‘szociális esemény’ áll fenn, például munkanélküliség. 
6.) Az adókat és a juttatásokat az Egyesült Államok esetén a Detroitban, Michigan alkalmazott szabályok szerint számítottuk. Minden adat 
tartalmazza az AFDC és az Élelmiszerjegy rendszert. Ha ezeket úgy kezeljük, mint a segélyezéssel azonos rendszereket, akkor a 3, 4 és az 5. 
oszlop értékei 60, 59 és 59 az APW szintjén és 59, 52 és 52 az APW 2/3-ánál. 
7.) A magyar adatok esetén az APW-nek megfelelı fizetést 1994-ben a feldolgozó-ipari átlagkereset, míg 1996-ban a feldolgozó-ipari fizikai 
átlagkereset, a lakáscélú, kifizetés pedig Harcsa, 1996 alapján az évi átlagos természetbeni lakáscélú támogatás alapján számított összeg. 
1996-ban az adó számításakor az. ún. béradó táblát vettem figyelembe (úgy tekintettem, hogy a családnak nincs egyéb forrásból származó 
jövedelme). 
 
Forrás: OECD adózási és támogatási adatbázisa alapján OECD, 1996, valamint saját számítás 
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A 19.  sz.  táblázat eredményeit vizsgálva, több tendenciára érdemes felhívni a figyelmet:  

• A segélyek kombinálása komoly hatással lehet az ösztönzés alakulására: amennyiben több ellátási forma kap-
csolódik a munkanélküli léthez, akkor a helyettesítési ráta jelentısen megemelkedhet.  

• A különbözı ellátásokba épített minimum- és maximum-kritériumok szintén komoly hatással lehetnek bizo-
nyos jövedelmi csoportok ösztönzésére. Ez ugyanis alacsony jövedelemszint mellett nem engedi érvényesülni 
a különben meghatározott pótlási arányt, illetıleg ugyanezt teszi egy magasabb jövedelem fölött.

58
 Ezek ala-

csony jövedelemszint mellett az ösztönzést csökkentik, míg magasabb szinten növelik. 

• A helyettesítési ráta mindenhol csökken az idı elırehaladtával, hiszen a humántıke értékvesztése miatt a 
munkaerıpiacon elérhetı bér is vélhetıen visszaesik. 

• A gyermekes családok esetében általában magasabb a jövedelempótlási hányad. Amennyiben ugyanis a rend-
szer a gyermekes szegény családok számára valamilyen ellátást állapít meg, akkor ez az ellátás mind a mun-
kaviszonyban, mind az anélkül elérhetı jövedelmet növeli.
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Az ezzel kapcsolatos  magyar adatokról két fontosabb megállapítás tehetünk. 

• Hazánk azon kevés ország közé tartozik, amely segélyezési politikájában figyelmen kívül hagyja a negatív 
hosszfüggés tényét. Az európai periféria és az angolszász liberális szociálpolitikai rendszerek kivételével 
minden más helyen az idı elırehaladtával nı vagy legalábbis változatlan marad a helyettesítési ráta. Ezzel 
szemben Magyarország viszonylag magas jövedelempótlási hányaddal “kezd” (az APW 2/3-át vizsgálva e te-
kintetben 1994-ben csak Dánia elızött meg bennünket), viszont az idı elırehaladtával a legalacsonyabb érté-
kek egyike a miénk. 

•  A családtípusok szerint vizsgálva, hogy szociálpolitikánk ezen szeletét nem állíthatjuk azt, hogy hazánk azon 
országok közé tartozik, amelyek a gyermekes családokat jelentıs mértékben támogatná. A legtöbb országban 
a gyermekeknek a mienkét lényegesen meghaladó szociális biztonságot nyújtanak. Magyarország a hosszútá-
von munkanélküli gyermekes családok jövedelembiztonsága szempontjából csupán a szélsıségesen liberális 
példának tartott Egyesült Államok és az erıteljesen katolikus országokra jellemzı gyenge szociális rendszer-
rel rendelkezı Olaszországot elızi meg. Például a tankönyvek másik liberális alapesetének tartott Ausztrália 
esetében a helyettesítési ráta több mint másfélszerese a magyar értéknek.

60
  

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy már a vizsgált idıszakban, illetıleg azt követıen is változások tör-
téntek ezen a téren. 1996-ban csökkentették a munkanélküli segély kezdeti pótlási arányát (75-rıl 65%-ra), igaz 
ezzel együtt az ellátás maximumát is megemelték. Ennek hatására vélhetıen a kezdeti helyettesítési ráta csökkent. 
Ezt követıen azonban a segély összegét ismét csökkentették (a jövedelempótló ellátásra idıkorlátot vezettek be, 
majd csak a csökkentett ellátást kaphatták a munkanélküliek). Ez tehát azt jelenti, hogy az eddig is csak névleges 
segélyezés hatása ismét romlott. Ezzel szemben a gyermekvédelmi törvénnyel életbeléptetett ellátások a gyerme-
kes családok pótlási szintjét emelik majd.  

IV.3.3.3. Szegénységi csapda 

Szegénységi csapdáról akkor beszélünk, hogyha a jövedelem csekély növekedése is komoly mértékben csökkenti 
a juttatás összegét, avagy a segély teljes elvesztésével jár. Súlyosbíthatja a helyzetet, ha mindezekhez még a jö-
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 1996-ban a magyar munkanélküli ellátás például hiába határozza meg az ellátás színvonalát a korábbi kereset 
75%-ában, ez nem igaz azokra, akiknek a járadéka 1800 Ft fölötti összeget eredményezne (ez azt jelenti, hogy 
korábbi keresetük az átlagjövedelem 51,24%-ánál magasabb volt). Az ı esetükben a helyettesítési ráta a megha-
tározott 75%-nál lényegesen alacsonyabb lehetett. Ezzel szemben az ellátás mértéke nem csökkenhetett 8600 Ft 
alá. Ez azt jelenti, hogy azok körében akiknek korábbi jövedelmük 11467 Ft alatt volt, a helyettesítési ráta meg-
haladta a 75%-ot. 
59

 Többek között ez is az egyik oka, hogy több országban létezik munkaviszonyhoz kötött, a gyermekes családok-
ra célzott ellátás. Ennek hatására ugyanis anélkül csökkenthetjük az ilyen családok helyettesítési rátáját, hogy a 
munka nélkül élvezett ellátás színvonalát csökkenteni kellene. 
60

 Ezt a viszonylag magas pótlási hányadot sok ország úgy éri el, hogy a gyermektelen munkanélkülieknek egy 
bizonyos idıpont után már nem is nyújtanak ellátást. Többek között az így felszabaduló forrás használható a 
gyermekek védelmére. Hazánk e tekintetben is meglehetısen különös politikát folytat: a gyermektelen munkanél-
külieket ugyan még az ötödik év végén is az ellátórendszerben tartja, de csak névleges ellátást nyújtva számukra. 
Ez az alacsony pótlási hányad megkérdıjelezi az ellátás értelmét is. Vélhetıen az erre fordított kiadások átcso-
portosításával komolyabb eredményeket lehetne elérni a gyermekes családok segélyezése terén. 
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vedelemnövekedés adóztatása is hozzájárul.
61

  Ezen ellenösztönzı hatást mér az ún. effektív marginális adókulcs 
(röviden: EMAK), amely azt mutatja, hogy a bruttó munkabér növelése milyen hatással van a segélyezés utáni 
jövedelemre.  

Az EMAK két hatást foglal magában: egyrészt a bruttó bért terhelı jövedelemadót, másrészt a rendszer által al-
kalmazott - a segélyezési technikától függı nagyságú - visszavonási kulcsot.

62
  

Fel kell azonban itt is hívni a figyelmet egy problémára: a munkaerıpiaci döntések ritkán marginális döntések, 
ritkán szólnak a következı egységnyi jövedelem megszerzésérıl. Az esetek többségében a munkavállalás önma-
gában is a küszöb átlépésével járhat együtt, bár vannak olyan esetek, amikor a munkavállalással együtt is csak a 
segélyezési küszöb alatti jövedelemhez lehet jutni. Hasonlóképpen szegénységi csapda, vagyis bizonyos sávok-
ban nagyon magas implicit adókulcs nem csak akkor fordulhat elı, ha a kifizetéseket a rászoruló pillanatnyi jö-
vedelmi helyzetéhez igazítják, hanem akkor is, ha az egyes kifizetésekre való jogosultságot egymáshoz kötik.

63
  

A viselkedési hatás nem csak a segélyezetteket érinti, hanem azokat is, akik még a munkaerıpiacon vannak, 
akiknek a jövedelme egyelıre meghaladja a segélyezési küszöböt: csökkenthetik (kimutatható) jövedelmüket an-
nak érdekében, hogy a segélyezettek közé léphessenek. Ezt a folyamatot nevezi a közgazdasági szakirodalom a 
pénzek  “elszivárgásának”.

64
 

A szociális rendszer azonban nem csak annyiban hat a munkaerıpiacra, hogy a (potenciális) segélyezetteket visszatartja a 
nagyobb erıfeszítéstıl, hanem – az adórendszeren keresztül – hatással van a munkaadók vagy a magasabb jövedelmő mun-
kavállalók viselkedésére is. Amennyiben a munkaadókat jelentıs közteher fenyegeti a segélyezettek, illetıleg az alacsony 
bérő alkalmazottak foglalkoztatásakor, akkor ez károsan hat azok elhelyezkedési esélyeire. A szociális rendszer saját költsé-
geivel maga idézhet elı olyan helyzetet, amikor a rendszerbıl kilépni és a munkaerıpiacra visszatérni szándékozók nem ta-
lálkoznak megfelelı állásajánlattal. Az adóteher befolyásolja a magasabb jövedelmőek munkavállalási hajlandóságát is: 
csökkenti a munkaerıpiacon elérhetı bért. A rendszer finanszírozási igényének hatását a globális adóék nagyságával mér-
hetjük. Ez az érték azt adja meg, hogy mekkora az a szakadék, amely a munkaadó által viselt költségek és a munkavállaló 
(elfogyasztható) jövedelme között fennáll. Vélhetıen minél magasabb a globális adóék értéke, annál alacsonyabb lesz a fog-
lalkoztatás, hiszen az indirekt adókkal csökkentett nettó bér alacsonyabb szinten tartja a munkaerı-kínálatot, míg a maga-
sabb bérkiadások a keresletet fogják vissza. 

Mindezek után foglaljuk össze a segélyezési rendszernek a munkaerıpiacra gyakorolt hatását.
65

 

Látható a 19. sz. táblázatból is, hogy a segélyezés rendelkezik mind ösztönzı, mind ellenösztönzı hatásokkal. Az, hogy az 
egyes hatások közül melyik az erısebb, azt csak empirikus vizsgálatok segítségével lehetne eldönteni. A társadalombiztosí-
tási rendszereket vizsgáló nemzetközi tanulmányok és a munkanélküli ellátással foglalkozó magyar vizsgálatok azonban 
vagy nem találnak egyértelmő összefüggést a segélyezés léte, mértéke és a munkavállalási hajlandóság között (pl. Gál, 1996, 
Moffitt, 1992), vagy kevéssé szignifikáns negatív (Köllı-Nagy, 1995), esetleg pozitív (Galasi, 1996) kapcsolatot jeleznek.

66
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 A magyar szociális rendszer a bruttó jövedelmek alapján sorolja be a kérelmezıket. Vagyis amennyiben vala-
kinek az adó elıtti jövedelme növekszik, akkor ez egyrészt csökkenti a segély összegét (jövedelempótló ellátás 
esetén ezzel azonos összegben), másrészt a megkeresett jövedelem után adóznia is kell. (Természetesen ezt a ha-
tást csökkenti a bérek esetében érvényesülı adójóváírás.) 
62

 Mi a visszavonási kulcs? Minden jövedelemfüggı segélyezési rendszer két összetevı kombinációjaként írható 
le. Egyrészt a garantált jövedelembıl, amelyet a semmilyen egyéb jövedelemmel nem rendelkezık számára biz-
tosít a rendszer, másrészt a segély-visszavonási kulcsból. A kérdés az: amennyiben 1 Ft-tal nı a segélyezett brut-
tó jövedelme, akkor ennek hány százalékát vonja el a segélyezési rendszer az ellátás összegének csökkentésén 
keresztül. 
63

 Az egyes támogatások egymáshoz kötése valójában súlyosbítja a problémát. Például ha a szociális segélyre va-
ló jogosultságot a jövedelemhez, a közgyógyellátottságot pedig a rendszeres szociális segélyben való részesülés-
hez kötik, akkor a jövedelmek egy bizonyos emelkedése egyszerre vezethet mindkét támogatás elvesztéséhez.  
64

 Az elszivárgásról részletesebben lásd Okun (1975). Ennek a hatásnak az erısségét az Amerikai Egyesült Álla-
mokban mőködı AFDC rendszer esetében 37%-ra becsülik, vagyis ahhoz, hogy a segélyezett jövedelmét évi 
1.000 dollárral emeljék, ahhoz 1.600 dollárt kell kifizetni a segélyezettnek, ugyanis a jövedelem-visszatartás "elviszi" a to-
vábbi 600 dollárt. (Danziger at all, 1981, idézi Moffitt, 1992, 17. o.) 
65

 Az áttekintésben Semjén (1996) munkájára támaszkodunk.  
66

 Negatív összefüggés azt jelenti, hogy a magasabb ellátás visszafogja a munkaerıpiaci keresést, erıkifejtést, vagyis ellen-
ösztönzés létét mutatja ki. A pozitív kapcsolat a segély, a támogatás pozitív munkaerıpiaci hatásait bizonyítja. 
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A magyar segélyezési rendszerrıl nem állnak rendelkezésünkre ehhez hasonló vizsgálatok. Különösen azért sajnálatos ez, 
mert itt vélhetıen más a helyzet, mint a társadalombiztosítási rendszerek esetében: csak a hosszútávon munka nélkül maradt 
csoportokkal találkoznak, vagyis azokkal, akiknek az elhelyezkedési esélyei lényegesen rosszabbak.

67
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 Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a magyar munkanélküliség egyik legfontosabb jellemzıje, hogy - miközben a be-
áramlás, vagyis a munkanélkülivé válás gyorsasága nemzetközi összehasonlításban nem magas - a kiáramlás, a 
munkaerıpiaci visszatérés-aránya viszont meglehetısen alacsony. A munkanélküliek meglehetısen ritkán találkoznak állás-
ajánlattal. Ezt mutatja az MHP azon adata, mely szerint az 1996. tavaszán munkanélkülieknek csupán nyolc százaléka utasí-
tott vissza bármilyen állásajánlatot a megelızı két évben. Ebbıl a ténybıl következik, hogy a negatív hosszfüggés sem jele-
nik meg olyan élesen az adatokban, mint azt várni lehetne. 
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IV.3.3.4. A segélyezés nem munkaerıpiaci magatartásra gyakorolt hatásai 

 

Mint azt említettük, a tényleges segélyezési rendszerek általában kombinálják az általános jövedelmi garanciát 
valamilyen, a jogosultságot érintı kritériumokkal. Az ilyen kategoriális segélynek általában két összetevıje van: 
a jövedelmi kritérium és egy demográfiai vagy munkaerıpiaci státuszhoz kötött elıírás (pl. munkanélküli, csök-
kent munkaképességő, sokgyerekes, gyermekeit egyedül nevelı, stb.). A “kiegészítı” kategóriához kapcsolódó 
ösztönzési hatásokkal akkor találkozunk, amikor az alacsony jövedelmő csoportok úgy alakítják életkörülménye-
iket, hogy jogosulttá váljanak.

 68
 

Mivel a legtöbb kategoriális segélyrendszer helyileg adminisztrált és alapvetıen négy nagy csoportra koncentrál 
(idısek, csökkent munkaképességőek, munkanélküliek, gyermeküket egyedül nevelı szülık) így ezen hatások 
közül a legfontosabbakat ismertetjük. 

• A  családstruktúra átalakítása. (Ilyen például a válás olyan esetben, amikor a gyermekeit egyedül nevelı szü-
lı számára jár csupán segély, avagy ez lényegesen meghaladja a teljes családokat megilletı összeget.) 
Amennyiben az egyéb (például munkaerıpiaci átrendezıdéssel összefüggı) hatásokat leválasztjuk, akkor 
szignifikáns, pozitív kapcsolatot találunk az amerikai AFDC ellátás színvonala és a nıi háztartásfıvel rendel-
kezı családok, a válások száma, aránya között. (Moffitt, 1992.) Ugyanígy pozitív az összefüggés annak a va-
lószínőségével, hogy a nıi háztartásfıvel rendelkezı családok kiválnak-e a nagyobb (többgenerációs) háztar-
tásokból. Bizonytalan, hogy a házasságon kívül született gyermekek számára hat-e a jóléti rendszer. Mind-
ezeknek a hatásoknak ugyanakkor elég kicsi az erısségük. 

• A migráció. Ez abban az esetben lép fel, hogyha a segélyezettnek tudomása van arról, hogy valamely másik 
rendszerben a saját kategóriájában magasabb ellátásra számíthat.

69
 Az 1980-as évek közepétıl készített ta-

nulmányok mindegyike pozitív és szignifikáns kapcsolatot talál a jóléti rendszer és a területi mobilitás, a la-
kóhely között: a legtöbb nagy távolságot felölelı mobilitási döntés mögött elsıdlegesen gazdasági jellegő 
megfontolások húzódnak meg. Vélhetıen ez a hatás Magyarországon is erıs lehetne, hiszen a segélyezési 
rendszer jelentıs mozgásteret biztosít a helyi önkormányzatok számára, komoly lokális eltérések tételezhetık 
fel. Más kérdés, hogy ezt a mechanizmust gátolhatja egyrészt a lakáspiac állapota, másrészt a szociális ellátó-
rendszer kiszámíthatatlannak tetszı dinamikája: csak rövid távú információk szerezhetıek be. Könnyen el-
képzelhetı, hogy egy jelenleg bıkezőnek tőnı önkormányzat a következı években komoly megszorításokra 
kényszerül. 

• A segélyezetti lét “kultúrájának” kialakítása. Az ellátáshoz nem csak hozamok kapcsolódnak, hanem ko-
molynak tekinthetı költségek is: a tranzakciós költség és a stigma miatt viselt kellemetlenségek. A segély 
megszerzése – sok egyéb mellett – idıt, energiát követel az érintettıl. Különösen jelentıs lehet ez akkor, 
hogyha a segélyezési rendszer nehezen áttekinthetı, így sok utánjárást igényel a szükséges információ meg-
szerzése. (Vélhetıen tehát a magyar segélyrendszer esetében meglehetısen magas a tranzakciós költség. Ép-
pen azok számára jelenthet ez komoly terhet, akik társadalmi integrációjukat tekintve egyébként is jelentıs 
mértékben leszakadtak, tehát akik leginkább rászorulnának a szociális rendszer segítségére.) Szintén a tranz-
akciós költségek növelése irányába hat, hogyha a segélyezést különbözı tesztekhez, együttmőködési kötele-
zettséghez, életviteli elıírásokhoz, stb. kötjük. Ezen költségek, kellemetlenségek csökkentésére általában az 
idı elırehaladtával az emberek különbözı technikákat fejlesztenek ki. Ez a tudás, képesség generációról ge-
nerációra áthagyományozható, valamiféle intergenerációs (viselkedési) hatást is kiépítve. 

• Intergenerációs hatás. Az elemzések leggyakrabban azt mutatják ki, hogy a szülık részvétele szoros össze-
függésben van azzal, hogy gyermekeik részesülni fognak-e ilyen ellátásból. A probléma azonban az, hogy a 
szegénység öröklése maga is – mindenféle viselkedési hatástól függetlenül – komoly hatást gyakorol a máso-
dik generáció jövedelmi helyzetére. Ennek megfelelıen érdemes megkülönböztetni a direkt és az indirekt ha-
tásokat.

70
 A direkt a stigmával és a tranzakciós költségekkel kapcsolatos. Könnyen belátható, hogy azok, akik 

olyan családban nıttek fel, amely maga is segélyezett volt, amely maga is szembekerült a stigma kellemetlen-
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 Ezt a viselkedési mintát nevezi a közösségi döntések irodalma járadékvadászatnak. (lásd Buchanan, J. M. - 
Tollison, R. D. - Tullock, G., 1992) 
69

 A hatás megfelel a Tiebout által leírt "lábbal szavazásnak", amely az egyes emberek migrációját a helyi ható-
ságok adóztatási, illetıleg segélyezési gyakorlatával magyarázza. Lásd Tiebout, C. M. (1956) 
70

 Moffitt (1992) 36. o. 
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ségeivel, könnyebben feldolgozzák az ezzel kapcsolatos nehézségeket. A rendszerrıl gyermekkorban meg-
szerzett információk szintén csökkentik a késıbbiekben a tranzakciós költségeket. Indirekt hatás az, amit az 
alacsony jövedelem maga okoz: például a humán tıke elégtelen felhalmozása.  

 

IV.3.4. Elınyök, hátrányok és egy, csak látszólagos megoldás: a negatív jövedelemadó 

 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy egy általános minimumjövedelem-garancia látványos elınyökkel és 
alattomos hátrányokkal egyaránt jár.  

  

21. táblázat  
A minimumjövedelem-garancia problémái: összefoglaló táblázat 
 

ELİNYÖK HÁTRÁNYOK  

védelem a teljes elszegényedés ellen szegénységi csapda a küszöb alatt élıknek 

társadalmi integráció “visszahúzó hatás” a küszöb felett élıknek 

egyszerő adminisztráció ellenösztönzı hatás a magas jövedelmőek számára 

 morális visszahatások a piacgazdaság alapjaira 

 

Ezeknek a vázlatos összefoglalását adja a 21. táblázat, amely szerint az elınyök a teljes elszegényedés elleni ga-
ranciát, a társadalmi integráció elımozdítását, a hátrányok azonban a munkaerıpiaci ellenösztönzı hatásokat és a 
szegénységi csapdát jelentik. Érdemes itt ezért kitérni arra a megoldásra, amelyet sokszor állítanak be általános 
megoldási javaslatként: a negatív jövedelemadó problémájára. 

 

A negatív jövedelemadó esetében egyszerően a pozitív adósávokra általánosan elfogadott progresszív adóztatás 
elveinek logikai kiterjesztésérıl van szó. A nagyon alacsony jövedelmőeknek adott negatív adó ekkor csökken a 
jövedelem növekedésével, egy bizonyos pontnál az adókulcs eléri a nullát, ami után a jövedelmeket pozitív adó 
terheli. Sokféle javaslat született már arra vonatkozóan, hogy a negatív adót miképpen lehetne integrálni a pozitív 
adóstruktúrába. 

Ezeknek a javaslatoknak a fı gondolatmenetét a 19. ábrán mutatjuk be. Az ábra függıleges tengelyén a fizetett 
adó nagyságát, a vízszintes tengelyen pedig az adózás elıtti /bruttó/ jövedelmet jelöljük. A negatív jövedelemadó 
legegyszerőbb formáját a G'BA vonal mutatja. A személyes jövedelem adómentes a B összegig, ettıl kezdve t 
százalékkal adózik. Ha az illetı jövedelme kisebb a B összegnél, akkor a különbözet t százalékát kapja támoga-
tásként. A negatív jövedelemadónak ez a legegyszerőbb interpretációja.

71
 

A rendszer mőködése egyszerőbben úgy fogalmazható meg, hogy a társadalom minden tagja kap egy G=t*B ösz-
szeget, s ettıl kezdve minden jövedelme után t százalékkal adózik. (Barr, 1987) 

72
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 Ez az adózási minta azonban több szempontból is módosítható. Egyrészt a negatív jövedelemadóval nem ösz-
szeegyeztethetetlen az adókulcsok progresszivitása a B összeg fölött, s ugyanígy megoldható a B összeg alatti 
jövedelmekkel fordítottan arányosan növekvô támogatások bevezetése is. Sôt, nem szükséges az sem, hogy a t 
értéke megegyezzen a B alatti és a B fölötti jövedelmekre vonatkozóan. Lehetséges tehát mondjuk, hogy a B alat-
ti jövedelmekhez a különbözet 50%-át fizessék támogatásként, s ugyanakkor a B feletti jövedelmek az elsô sáv-
ban csak 30%-kal adózzanak. 
72

 Korlátozottan, csak a gyermekekre vonatkoztatva ez gyakorlatilag azt jelenti, mint ha a családi pótlék adóköte-
les lenne.  
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19. ábra 
A negatív jövedelemadó mőködésének sémája 
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A negatív jövedelemadó már a hatvanas évek eleje óta szinte folyamatosan napirenden van, különösen az angol-
szász országok szakmai és politikai közvéleményében. Az utóbbi idıben a hazai politikában is megjelent a nega-
tív jövedelemadó követelése. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy kisebb-nagyobb kísérleteken túl még sehol nem 
vezették be. Nem érdektelen ezért talán, ha áttekintjük, hogy milyen érvek szólnak a bevezetés mellett és ellen. 

 Mellette szól mindenekelıtt az, hogy egyszerőbbé és áttekinthetıbbé teszi a jövedelemtámogatások egyébként 
bonyolult és nehezen áttekinthetı rendszerét. Hasonlóképpen mellette szól az is, hogy az alacsonyabb jövedelmi 
sávokban segít elkerülni jövedelmi csapdahelyzetek kialakulását. A harmadik mellette szóló érv pedig az, hogy a 
jövedelemtámogatást “célzottan”, a legrosszabb jövedelmi helyzető csoportokhoz képes “eljuttatni”. Végül, de 
nem utolsósorban a támogatók azt szokták hangsúlyozni, hogy a negatív adó mindenki számára garantál legalább 
valamilyen minimális jövedelmet anélkül, hogy stigmatizáló szegénypolitikaként mőködne. 

A negatív jövedelemadóval kapcsolatban megfogalmazott egyik leggyakoribb ellenérv azzal kapcsolatos, hogy 
általában nem a társadalmi szolgáltatások már meglévı rendszerei mellett, hanem azok helyett szokták bevezetés-
re ajánlani azzal az érvvel, hogy elegendı, ha a társadalom szükséget szenvedı tagjai rendelkeznek megfelelı 
nagyságú jövedelemmel ahhoz, hogy saját belátásuk alapján aztán eldöntsék, hogy megvásárolják vagy nem a 
szóban forgó szolgáltatásokat. Tudjuk ugyanakkor, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeknek az elıállításá-
ban a piac nagy valószínőséggel csıdöt fog mondani, így az állam szociális szerepvállalása nem korlátozódhat 
pusztán a jövedelem-újraelosztás területére. Másrészt látni kell azt is, hogy az esetek jelentıs részében a jövede-
lemhez jutás önmagában nem oldja meg a rászorulók problémáit. Továbbá: mindig vannak olyan rétegek, akik-
nek nem az abszolút jövedelemhiány, hanem a jövedelmek hirtelen, idıleges esése (pl. a munkanélkülivé válók 
esetében) vagy azok tartós korlátozottsága (pl. tartósan megrokkant vagy fogyatékos emberek esetében) jelent 
problémát. 

 A legfontosabb ellenérv azonban nem ez, hanem az, hogy költséges. A negatív adó költségeinek kiszámításakor 
ugyanis alapvetıen két tényezıt kell figyelembe venni. Az egyik a jövedelmek társadalmi eloszlása, a másik pe-
dig a garantálni szándékolt minimum mértéke. Ha feltételezzük, hogy a “szegények” támogatását a “gazdagok” 
által fizetett adókból fedezik, akkor láthatjuk, hogy a kevés “gazdagnak” meglehetısen magas adókat kell fizetnie 
egy olyan társadalomban, ahol relatíve sok a szegény. Ha ugyanis nem ezt teszik, akkor csak nagyon alacsony 
garantált jövedelemszintet lehet meghatározni. Nem szabad azonban azt feltételezni, hogy az adórendszer törés-
pontja feletti jövedelmőek már valamennyien gazdagok lennének, így az igazán magas adókulcsok csak lényege-
sen e töréspont felett kezdıdhetnek, ahol viszont már lényegesen kevesebben vannak.  
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A negatív jövedelemadó igazán csak családi jövedelemadóként képzelhetı el. Ennélfogva a negatív jövedelem-
adóval kapcsolatosan is fellépnek mindazok az adminisztrációs nehézségek, amelyek a családi adóztatással kap-
csolatban: viszonylag pontosan mérni kell tudni a család teljes jövedelmét, kell tudni érzékelni a jövedelmi válto-
zásokat és a család helyzetében beállt egyéb módosulásokat, meg kell tudni oldani valahogy az adóelıleg számí-
tást, stb. Míg a jövedelemvizsgálat esetén csak utólag lehetünk képesek kipótolni a jövedelemhiányt, addig egy 
ilyen rendszer az adott pillanatban segít.

73
 

A rendszer komoly problémákat vethet fel a létezı adórendszerek ismeretében. Ezek ugyanis nem tekintenek 
minden jövedelmet adókötelesnek.

74
 A negatív jövedelemadó problémái, mindezen túl, Magyarországon a szemé-

lyi jövedelemadózásból származnak. Azok a problémák, amelyek két azonos összjövedelemmel rendelkezı, de 
azt más elosztásban realizáló család között adózás szempontjából fennállnak, itt is hatni fognak.

75
 További prob-

léma okozója lehet az év közbeni kamatveszteség.
76

 

IV.3.5. Kevésbé látványos, ám esetleg célravezetıbb megoldások a negatív munkaerıpiaci hatások ellen 

 
A következıkben olyan technikákat sorolunk fel, amelyek segíthetnek a fentiekben felsorolt ellenösztönzı hatá-
sok csökkentésében. Ezeket természetesen elsısorban az aktív korúak esetében bevezetett generális segélyekre 
érdemes elsısorban alkalmazni. Inaktív korúak vagy fogyatékosok esetén a fenti problémáknak kisebb jelentısé-
ge van. Itt most nyolc elképzelhetı politika (policy) elméleti kérdéseit, illetve - ahol rendelkezésre áll - 
ökonometriai vizsgálatait ismertetjük. Minden itt ismertetett technika szabályozható központi szinten – pl. elıír-
ható a helyi hatóságnak az itt leírt technikák némelyikének alkalmazása –, ugyanakkor van olyan, amely csakis 
központi szinten valósítható meg: pl. adórendszerbe beépített ösztönzık, vagy újabb csoportosan célzott ellátások 
megvalósítása. 

Csoportos célzás  

Ennek a technikának a lényege az, hogy a szegénység által leginkább veszélyeztetett csoportok számára jövede-
lemviszonyoktól függetlenül állapít meg ellátást. Esetlegesen kombinálható egymással a csoportos célzás és a jö-
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 Az Egyesült Államokban készített számítás szerint a 6 hónapra megállapított családtámogatás esetén az ellátot-
taknak körülbelül a fele nem lenne jogosult, amennyiben a segélyezés idıpontjában elért jövedelmét vizsgálnák. 
(Fry and Stark, 1993-at idézi OECD, 1996. 38. o.) 
74

 Azok, akiknek a jövedelmük nagy része adómentes forrásból (például társadalombiztosítás) származik, gyakor-
latilag jövedelemhatártól függetlenül kérelmezhetnék ezen bázisjuttatást, hiszen nincs olyan jövedelmük, amelyet 
a magasabb adókulcs terhelne. Ha ezzel szemben azt a megoldást választjuk, hogy minden jövedelmet adó alá 
vonunk, akkor - túl annak adminisztrációs problémáin - a korábban is adóköteles jövedelemmel rendelkezık lé-
nyegesen alacsonyabb "extra"-adókulccsal találkoznának, mint azok, akik eddig adómentes jövedelembıl érték el 
ugyanazt a nettó jövedelmi, fogyasztási szintet. Ezt természetesen úgy is értékelhetjük, hogy kiküszöböli, csök-
kenti azt a méltánytalan megkülönböztetést, amely a két jövedelemtípus esetében ma megvan. Mint fentebb utal-
tam rá, a magyar segélyezési rendszer csak a bruttó jövedelemre van tekintettel, vagyis ugyanúgy értékel egy 
munkaerıpiacon megkeresett forintot, amelybıl ezután adózni kell, mint egy nyugdíjként kapott forintot. 
75

 Hogyha egy családban a férj és a feleség ugyanannyit keres, akkor kevesebbet fog adózni, így nagyobb nettó 
jövedelemre tesz szert, mint hogyha ugyanekkora jövedelmet csak a férj keresett volna. Ez visszahat a negatív 
jövedelemadóra is. Hogyha elıírjuk azt, hogy a bázisjuttatást a magasabb jövedelemmel rendelkezı adófizetınek 
kell leadóznia, akkor ez eltérıen fogja érinteni a két egyforma jövedelemmel rendelkezı háztartást. (Úgy tőnik, 
hogy az egyébként magasabb adót fizetı egykeresıs családokra róna kisebb terhet a magasabb adókulcs. Éppen 
ezért csak magasabb egyéni jövedelem mellett szedhetné vissza az adórendszer a teljes bázisjuttatást, vagyis lé-
nyegesen több egykeresıs családot engedne be a rendszerbe, mint ahány két keresıvel rendelkezı háztartást. A 
pontos hatás azonban csak modellszámítások után adható meg.) 
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 Ha valaki éves jövedelme alapján például csak havi ötezer forintra jogosult, annak a klasszikus módszer (jöve-
delemvizsgálat után) havonta ötezer forintot juttat. Ezzel szemben a NJA rendszerben minden hónapban megkap-
ja a bázisjuttatást, mondjuk 7.500 forintot és annak egyharmadát (havi 2.500 Ft-ot) év végén a magasabb adó mi-
att visszafizeti. Ez tehát magasabb havi kiadást generál (havi 2.500 Ft-tal magasabbat), viszont a bevételt is meg-
növeli az adófizetéskor. A két idıpont közötti kamatnyereség azonban a segélyezettnél és nem az államkincstár-
nál realizálódik. Ez persze minimalizálható akkor, hogyha az adófizetés nem év végén egy összegben történik, 
hanem havonta, mint az ma Magyarországon történik. Ezzel szemben a segélyezés esetén nem csak azért képzı-
dik a kincstárnál a kamatbevétel, mert nem fizeti ki a késıbbi adóban visszavont jövedelmet is, hanem azért is, 
mert a segélyt csak néhány hónapos késéssel juttatja. (vö. korábbi jövedelemhiányos helyzetet pótol) 
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vedelemszempontok érvényesítése. Ha nem alkalmaznak jövedelmi kritériumot, akkor a visszavonási kulcs min-
den jövedelem mellett nulla, vagyis azt tételezhetnénk, hogy megszüntetjük ezáltal a segélyezés ellenösztönzı 
hatását. Számos probléma merülhet azonban fel itt is. Elıfordulhat, hogy a csoportkritérium nem megfelelıen fe-
di le a szegényeket. Például tudjuk, hogy az idısek közül sokan szegények, de nem mindenki az. Ennélfogva egy 
olyan rendszer, amelyik a szegénységet az idıs korral igyekszik közelíteni, lefedhet olyanokat, akiket eredeti cél-
ja szerint nem kellene, és kihagyhat olyanokat, akiket “nem lenne szabad” kihagynia. Mindent egybevéve úgy tő-
nik, hogy csak a gyermekszám, a családnagyság és - megfelelı vizsgálat után - a rokkantság  olyan kritérium, 
amelyet Magyarországon a csoportos célzás alapjává lehet tenni.  

A visszavonási kulcs csökkentése  

Ez, a fentiek értelmében, azt jelenti, hogy a bruttó kereset növekedésével a segély összegét a korábbinál kisebb 
lépésekben csökkentjük csak. Ennek a megoldásnak a speciális válfaja a fentiekben már emlegetett negatív jöve-
delemadó. A problémák is hasonlóak. Az EMAK csökken ugyan, a rendszer komoly költségvetési kiadást jelent-
het, növeli a segélyezettek körét. Azonban ezen megoldás esetén (szemben a csoportos célzással) még az admi-
nisztrációs költség is nı, hiszen a növekvı ellátotti kör ugyanolyan igazolási elıírásokkal kerül szembe (vö. jö-
vedelemteszt).

77
 Hogyha a garantált jövedelem szintjét ezzel párhuzamosan csökkentjük, a munkakínálat is jelen-

tıs mértékben nıhet. 

Adott esetben elıírható a helyi segélyezı hatóság számára, hogy a visszavonási kulcsot az itt jelzett technikának 
megfelelıen határozza meg. Adott esetben például elképzelhetı, hogy a központi hatalom meghatározza a visz-
szavonás mértékét, míg a segélyezı lenne jogosult az induló összeg (vagyis a semmilyen más jövedelemmel nem 
rendelkezık számára adott segély) meghatározására. 

A jövedelemteszt késleltetése (Disregard)  

A rendszer nagy elınye, hogy a jövedelempótlásra (fokozatos visszavonásra) épülı rendszerbe alulról bevezeti a 
lehetıséget: a segélyezett meghatározott értékhatárig anélkül emelheti a jövedelmét, hogy életbe lépne a segély-
visszavonási kulcs.  

A disregard rendszer nem sokban tér el a fokozatos visszavonásra épülı ellátásoktól. Hiszen amennyiben – mint 
az általános – a segélyezett jövedelmének meghatározott százalékától tekintenek el, akkor ez a megoldás leírható 
úgy, mint a fokozatos visszavonás alkalmazása. 

78
 Amennyiben a család bizonyos kiadási tételeitıl tekintenek el, 

az hasonlóvá válik a késıbbiekben elemzett munkavállaláskor leírható jövedelmekhez. 
79

 

A nemzetközi tapasztalatok alapján a disregard harmadik lehetséges változata az, amikor  meghatározott összegő 
jövedelemtıl tekintenek el minden jövedelemvizsgálat alkalmával. (Tehát már elsı alkalommal is!) Ez azt jelenti, 
hogy a disregard összegénél kevesebb jövedelemmel rendelkezıktıl, amíg el nem érik ezt a szintet, nem vonnak 
el segélyt. Az ı esetükben tehát az ösztönzés javul. A magasabb jövedelmőeket pedig ugyanúgy érinti ez a meg-
oldás, mint a disregard más formái esetén. Mondhatnánk a rendszer csak az elsı meghatározott összeget honorál-
ja. 

A függelék M11.5. táblázata részletesen tartalmazza az egyes OECD országokban alkalmazott disregard techni-
kákat. 

A garantált jövedelem szintjének csökkentése  

A helyettesítési ráta, mint láthattuk, az egyik legfontosabb mutatója az ellenösztönzı hatásnak. Nemzetközi vizs-
gálatok alapján úgy tőnik, hogy a garantált jövedelemszint ellenösztönzı hatása lényegesen erıteljesebb, mint a 
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 Mindezen problémák miatt az Egyesült Államokban 1981-ben egy körülbelül 15 éves kísérlet után visszatértek 
a (változatlan garantált jövedelmet biztosító) 100%-os visszavonási kulcsot alkalmazó rendszerhez. Többek kö-
zött éppen ezért nem ezt tekinti az OECD (1996) az ellenösztönzık elleni fellépés legjobb módjának. 
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 Amennyiben például a disregard a jövedelem 40 százalékára terjed ki, ezután viszont jövedelempótló ellátásról 
van szó, akkor ez megegyezik egy olyan rendszerrel, ahol a visszavonási kulcs 60%. 
79

 Amennyiben ezek olyan költségek, amelyek mind munka nélkül, mind munkaviszony esetén felmerülnek, ak-
kor ezek figyelmen kívül hagyása a helyettesítési rátát csökkenti. Amennyiben pedig ezen körbe azok a kiadások 
kerülnek, amelyek a munkavállaláshoz kapcsolódnak, akkor nem csak a ráta csökken még nagyobb mértékben, 
hanem azon egyéb ellenösztönzık is csökkennek, amelyeket az arány nem jelez. 
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visszavonási kulcsé.
 80

 A fentiekben bemutatott költségességi számítások esetén a jövedelem szintjét a valós segé-
lyezési küszöbnél magasabban, a mediánjövedelmek felénél állapítottuk meg. Valószínőleg helyesebb lett volna 
azonban a tényleges küszöbbel, például a minimális nyugdíjjal számolni.  

Világos azonban, hogy egy statisztikai számítás során könnyen megtehetı ez a korrekció. A valós életben azon-
ban más a helyzet: az ilyen lépések komoly szociális költségekkel járnak.

81
 

Ez a megoldás vélhetıen az egyik leggyakrabban alkalmazott technika lenne azon helyi munkaerıpiacokon, ahol 
meglehetısen alacsony a munkaerı iránti kereslet, ezért nyomott árak alakulnak ki. Ugyanakkor ezzel kapcsolat-
ban fel kell hívni a figyelmet annak veszélyére is, hogy az ily módon lenyomott bérigények csak rövidtávú fog-
lalkoztatáshoz vezethetnek: egyetlen magyar térségnek sincs elınye – sem abszolút, de vélhetıen még kompara-
tív értelemben sem –a környezı (elsıdlegesen kelet-európai, vagy román) munkaerıpiaccal szemben, ha a mun-
kabéreket tekintjük. Az olcsó munkaerı miatt letelepedı cégek elıbb-utóbb továbbállnak Magyarországról. 

Elképzelhetı ugyanakkor, hogy a források átcsoportosítása miatt csökkenı helyi szociális kiadások pozitív hoza-
dékkal is járhatnak: amennyiben a forrásokat olyan területre csoportosítják át, amely hozzájárul a helyi humán 
tıke fejlesztéséhez (például a hatékonyabb, a munkaerıpiac középtávú igényeit jobban kielégítı képzési rendszer 
kialakításával), akkor a helyettesítési ráta idıleges csökkentése nem csak a helyi aktív korú segélyezettek ösztön-
zése irányában hat, hanem a középtávon fenntartható gazdasági fejlıdést is elısegíti. (Feltételezhetı, hogy a he-
lyi, regionális gazdasági fejlıdésért felelıs szervezetek – ugyanúgy, mint a mai önkormányzatok a szociális segé-
lyezés kérdését egyértelmően alárendelnék a gazdaságfejlesztés egészének. Különösen háttérbe szorulhatnának a 
segélyezettek az olyan jól szervezett érdekcsoportokkal szemben, mint például az oktatásban dolgozók.) 

Együttmőködési kötelezettség  

Ez a rendelkezés elsısorban a tranzakciós költséget érinti, így magát a segélyt is kevesebben kérelmezik. A ma-
gyar segélyezési rendszer

82
 az ún. workfare rendszerek enyhített változatának tekinthetı. Ennek tiszta, “kemény” 

formájában a segélyezettel szemben törvényi elıírásként érvényesítik, hogy heti meghatározott órát dolgozzon le. 
(Elsıdlegesen közmunkára gondolhatunk jelen esetben: tudjuk, hogy jó néhány magyar önkormányzat gyakorla-
tában az együttmőködési kötelezettség ily módon érvényesül.) 

83
 

Lényegesen nehezebb azonban a költségek és a hasznok összevetését akkor elvégezni, amikor a segélyt valami-
lyen képzési programban való részvételhez kötik. Ebben az esetben ugyanis (szerencsés esetben) a segélyezett 
számára a puszta segélyen kívül megjelenik egyéb hozam is: a képzés révén vélhetıen javul munkaerıpiaci pozí-
ciója, javulnak bérkilátásai.
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 Külön kell szólni az ilyen képzési programok költségigényérıl: költség-

hatékonyságuk bizonytalan. Igaz ugyan, hogy hosszabb távon a megnövekvı humán tıke miatt csökken a segé-
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 Éppen ezért élt jó néhány OECD ország (pl. Ausztria, Németország, Írország, Dánia, Új-Zéland, Kanada, 
Svédország) ezzel az eszközzel. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen csökkentésekkel nem egy esetben 
együttjárt a rendszer valamely egyéb elemének (elérhetıség, folyósítási idı, stb.) könnyítése. (OECD, 1996. 43. 
23.o.) 
81

 Különösen így lehet ez olyan munkaerıpiacon, ahol a segélyek szintje és a bérszínvonal között már így is je-
lentıs eltérés (sıt egyre növekvı különbség) figyelhetı meg. (Lásd Semjén 1996a) Másrészt a magyar helyettesí-
tési rátákat nemzetközi összehasonlításban vizsgálva azt láthattuk, hogy ezek a szokásos szint alatt vannak. 
82

 Ennek legfontosabb fegyvere a munkanélküliek munkakeresési és elfogadási kötelezettségének ellenırzése. Az 
egyik oldalon az együttmőködési kötelezettség okozta költségek, a másik oldalon a segély révén elérhetı többlet-
bevétel. 
83

 Az M11.6. sz. táblázat mutat be néhányat az OECD országokban alkalmazott együttmőködési technikák közül. 
84

 Jól mőködı programok (és errıl megfelelı információkkal rendelkezı polgárok) esetén a részvétel önkéntes is 
lehet. Sıt az is elképzelhetı, hogy bizonyos alacsony jövedelmő rétegek éppen az ilyen (átképzési) lehetıségek 
miatt választják a munkanélküliséget, a segélyezetti létet. Így elképzelhetı, hogy annak ellenére nı a segélyezetti 
kör, hogy kötelezıen elıírjuk a részvételt. (Feltételezzük, hogy az ilyen programok elvégzésének idıigénye lehe-
tetlenné teszi azt, hogy munka mellett lehessen részt venni bennük!) Könnyen elképzelhetı olyan eset, amikor a 
program ugyan a fentiek értelmében "nyereségesnek" bizonyul a késıbbi kereseteket vizsgálva, azonban a segé-
lyezettek preferenciáinak nem felel meg az ilyen programokon való részvétel (például többre értékelik a rövid 
távon elérhetı szabadidıt). Ebben az esetben a kötelezı részvétel elıírása az ı esetükben ugyanolyan  eredmény-
nyel jár, mint egy semmiféle elınyt nem biztosító workfare program. 
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lyezés iránti igény, azonban a programok bevezetésének, mőködtetésének is komoly, már rövid távon is jelentke-
zı költségei lehetnek. 

Ezek az elıírások komoly méltányossági problémákat vethetnek fel: meg kell vizsgálni, hogy az ilyen kötelezı 
programokra, tevékenységekre válaszul mely csoportok fogják inkább a segélyen kívüli létet választani. (Termé-
szetesen annak megítélése, hogy mely szelekció felel meg a horizontális méltányosság kritériumainak, elsıdlege-
sen a politikusok feladata.)

85
 

Munkaviszonyhoz kötött segélyek, adókedvezmények 

Mint láttuk a magas EMAK-nak csak egyik oka a magas visszavonási kulcs. Éppen ezért vetıdik fel több olyan 
megoldás, amely a munkába lépés esetén felmerülı adót, illetıleg egyéb költségeket csökkenti. A munkaerıpiaci 
ösztönzık egyik legfontosabbika lehet az alacsony bérőek számára nyújtott “ellátás”. Ilyen például, ha a munkába 
állással együtt nem szőnik meg a segély, hanem annak valamilyen csökkentett formája él tovább. Ez csökkenti 
ugyan az EMAK-ot, de azt felsıbb jövedelmi tartományokra terjeszti ki, ott csökkentve ezzel a munkakínálatot. 
(Ebben a tekintetben a hatása azonos a visszavonási kulcs csökkentésével.

86
) Ez a megoldás az egyéb felmerülı 

költségeket vélhetıen sem csökkenti. 

Egy másik lehetıség a munkaviszonyhoz kötött különálló programok, ún. in-work segélyezés bevezetése. Ezek 
alkalmasabbnak tőnnek a felmerülı költségek (gyermeknevelés, közlekedés, stb.) csökkentésére. A legfontosabb 
probléma azonban az újabb adminisztráció: amely egyrészt többletkiadást eredményezhet, másrészt azt, hogy a 
munkaviszonyba lépı hosszabb ideig, hónapokig nem jut hozzá ehhez az ellátáshoz.  

Ezek egyik formájaként fogható fel az alacsony bérőek számára biztosított adókedvezmény (például a gyermekek 
után járó adókedvezmény, vagy bizonyos költségek “elismerése” a jövedelemadózásban

87
).  Ezek pozitívan befo-

lyásolják a munkából származó jövedelemnövekményt, mivel a – klasszikusan adómentes – segélyek esetén nem 
érhetık el, illetıleg csökkentik az egyéb költségeket. Érvényesülését akadályozhatja, ha a munkavállaló nem 
“termeli ki” az adókedvezménynek megfelelı adót.

88
  

Speciális segélyezési forma lehet az elhelyezkedés esetén egyösszegben fizetett “prémium”. Különösen jó esz-
köznek tőnik ez azok esetében, akik meglehetısen régóta távol vannak a munkaerıpiactól, vagyis már a segélye-
zési rendszer alanyai.

89
 

Szintén lehetséges megoldásnak tőnik az olyan juttatások átalakítása, amelyek munkanélküliségtıl függetlenül 
járnak (például a családi pótlék): jutassanak magasabb összegő ellátást a munkahellyel rendelkezı ellátottak 
számára. Ez például csökkentheti a különálló rendszer felállításával összefüggı adminisztrációs költségeket. 

(Az M11.7. táblázatban látható néhány az OECD országokban alkalmazott, munkaviszonyhoz kötött ellátások, 
adókedvezmények közül.)

90
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 Mindent egybevéve ezek a programok (alapvetıen a kötelezı munkavégzésre, -keresésre alapuló workfare 
rendszerek) a legnépszerőbb ösztönzı eszközök közé tartoznak az OECD országokban.  Az utóbbi idıszakban 
szigorították az ilyen elıírásokat Ausztráliában, Belgiumban,  Dániában, Olaszországban, Hollandiában, Spa-
nyolországban és Nagy Britanniában. 
86

 A különbség annyi, hogy a visszavonási kulcs elemzésénél nem szőkítettük le az elemzésünket a munkanélküli-
ekre célzott kategoriális segélyezésre, mint jelen esetben. 
87

 A munkával kapcsolatos költségek levonhatók a jövedelemadóból 14 OECD országban, de arra is több példa 
akad, ahol a közlekedési költségekre speciális levonási szabályokat dolgoztak ki. (OECD, 1996. 54. 25. o.) 
88

 Ez a probléma azonban megoldható, amennyiben az adófizetı visszaigényelheti a különbözetet (vö. non-
wastable tax credits Tóth, 1993). 
89

 Szemben a disregard esetében elemzett lehetıséggel, amikor a temporális jövedelemhiányt kihasználva lehetett 
hozzájutni a magasabb összegő ellátáshoz. 
90

 Bármely rendszer hatásfoka nagyban függ attól, hogy a munkaerıpiac, a bérek hogyan reagálnak az ilyen prog-
ramok bevezetésére: a két fél - munkaadók, munkavállalók - közül melyik fogja az elınyöket realizálni? Könnyen 
elıfordulhat például, hogy ezeket a nyereményeket a munkáltatók sajátítják el azáltal, hogy leszorítják a béreket. 
(Amennyiben a  munkavállalók bére nem csökken annyival, amennyi a különbözı támogatási programokon ke-
resztül elérkezik hozzájuk, akkor számukra a rendszer bevezetése továbbra is "nyereséges", annak ellenére, hogy 
az állami kifizetések a bérmegtakarításon keresztül a munkaadókhoz jutnak.) 
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A rendszer bevezetése központi szinten is elképzelhetı – adókedvezmények esetén helyi szinten nem is lehetsé-
ges. A cél érdekében a szociális kiadások átcsoportosítása, sıt esetleges megemelése is megfizethetı árnak tőnik. 

Az adóterhelés átcsoportosítása  

Az eddigiekben jelzett megoldási javaslatok némelyike csak a költségvetési terhek jelentıs növekedése árán ké-
pes elérni az ellenösztönzı hatások csökkentését. Ez pedig növeli az ellenösztönzési hatást mind a munkaerı-
keresletre, mind a magasabb jövedelmőek munkaerı-kínálatára. Különösen erısítheti ezt a hatást az egyösszegő 
befizetések rendszere, a minimális járadék, a degresszív skála, stb. 

Éppen ezért fogalmazható meg javaslatként az alacsony béreket terhelı társadalombiztosítási járulékok csökken-
tése (például küszöbök beépítésével), avagy az ilyen foglalkoztatás támogatása (szubvencionálása). Ebben az 
esetben két veszély fenyeget.  

- Ezek a juttatások olyan új álláshelyek után is járnak, amelyeket különben is betöltöttek volna. Ezáltal a mun-
káltatónál extrabevétel (járadék) keletkezik.  

- Másrészt ezen álláshelyek támogatása azt eredményezheti, hogy a korábbi munkanélküliek foglalkoztatása 
más munkavállalókat szorít ki a foglalkoztatásból. 

Amennyiben elfogadjuk alapvetı célként az alacsony bérőek után fizetett béradó csökkentését, akkor azonban az 
adóbevételt más forrásból kell realizálni.

 91
 Megoldásként az kínálkozik, hogyha az adófizetés és a társadalombiz-

tosítás bázisát, vagyis az adóztatott jövedelmek körét bıvítjük. Ez ugyan szintén az adóteher növekedésével jár 
egyes csoportok számára, de egyben felfogható a jelenlegi, erıteljes torzító hatásokat magában rejtı rendszer ki-
igazításaként is.

92
  Amennyiben azonban az adóalap bıvítése sem kivihetı, akkor egyetlen megoldásként a finan-

szírozott programok egynémelyikének leépítése a járható út. 

Az összevont családi segélyezés  

Külön kell szólni a második munkavállalóra ható ösztönzés problémájáról. Ha az ı munkanélküli státuszához 
kötjük a család segélyezését, akkor amennyiben a család bármely tagja elhelyezkedik, akkor az egész család elve-
szítheti a segélyt.

93
 Ebbıl azonban nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a családok segélyezése helyett az 

egyének segélyezése kívánatos. Sokkal inkább azt, hogy a feleség foglalkoztatásának hiánya nem szerepelhet a 
segélyezési rendszer kategoriális elıírásai között. 
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Ha ez a forrás a jövedelemadó vagy indirekt adó, akkor még az alacsony bérőek esetében sem bizonyos, hogy 
csökken a globális adóék, lehet, hogy csupán az egyik adónemrıl a másikra térünk át, de az ellenösztönzés 
ugyanúgy fennmarad. (Megjegyzendı, hogy ez a helyzet annyiban lenne kedvezıbb a mainál, hogy az adót a 
munkavállaló fizetné, annak összege megjelenne a béren. Ez azt jelentené, hogy az adóteher és ezzel az egyes 
kormányzati programok költsége nyilvánvalóbbá válna a munkavállalók számára.) Amennyiben a jövedelemadó 
emelését csak a magasabb bérőekre terheljük,  akkor az ilyen lépésnek a foglalkoztatottak más csoportjai számára 
lehet komoly ellenösztönzı hatása.  
92

 Amennyiben ugyanis bizonyos jövedelmek után nem kell, vagy csak kevesebb közterhet kell viselni, akkor ez a 
beavatkozás torzítja a gazdaság szerkezetét, azoknak a tevékenységeknek az irányába fordítja a tıkét, a befekte-
téseket, amelyek ilyen kedvezményekben részesülnek. (Ez persze bizonyos gazdasági célok elérése érdekében 
megfelelı eszköz is lehet. Sıt a gazdaság egyes szegmensei, egyes régiók, stb. fejlesztésének számbajöhetı esz-
közei közül az adómérséklés az, amely a legkevésbé torzítja a gazdaság mőködését az adott cél elérése érdeké-
ben.) 
93

 Emlékeztethetünk arra is, hogy a nık esetében lényegesen magasabb a részidıs munkavállalás. 
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22. táblázat 
Összefoglaló az egyes lehetséges ösztönzı technikákról 
 
megoldás lehetséges alternatívái elıny (ösztönzési követ-

kezmények) 
hátrányok 

Csoportos célzás (feltéte-
lezés garantált jövedelem 
marad) 

 • adminisztrációs költség 
csökken, 
• növeli a régi klientúra 
ösztönzöttségét, 

• horizontális méltányos-
ság sérülhet, 
• az új belépıkre is kiter-
jeszti az ellenösztönzı ha-
tást, 
• költségvetési kiadás nı, 

Visszavonási kulcs csök-
kentése 
(feltételezés garantált 
jövedelem marad) 

 növeli a régi klientúra ösz-
tönzöttségét 

• az új belépıkre is kiter-
jeszti az ellenösztönzı ha-
tást, 
• költségvetési kiadás nı, 
• adminisztrációs költség 
is nı, 

Negatív jövedelemadó  • egyszerőbb, áttekinthe-
tıbb rendszer 
• adminisztrációs költség 
csökken 
• a segélyezettek számára 
a stigma kevésbé jelentıs, a 
tranzakciós költség csök-
ken, 
• a jövedelemhiányra 
azonnal reagál 

• kamatbevétel 
• létezı adórendszerrel 
inkompatibilis (adómentes 
társadalom-biztosítási jö-
vedelmek, személyi adózás) 

Helyettesítési ráta csök-
kentése 

 pozitív ösztönzı hatás szociális biztonság szintje 
csökken 

Együttmőködési kötele-
zettség 

workfare 
képzési programok (kö-
telezı vagy önkéntes) 

a munkaerıpiacra vissza-
térni nem kívánót kizárja az 
ellátásból 

horizontális méltányosság 
sérülhet 

 képzési programok (kö-
telezı vagy önkéntes 

egyéb hozam (javuló egyé-
ni bérkilátások) 

• költségvetési hatás bi-
zonytalan (vö. jövıbeni ho-
zam) 
• növelheti a klientúrát 
• horizontális méltányos-
ság sérülhet 

Munkaviszonyhoz kötött 
segélyek 

  általános problémák: 
• nem biztos, hogy a bé-
rek leszorításával nem a 
munkaadók realizálják a 
támogatást, 
• költségvetési teher nı-
het 

 munkanélküliség köve-
telményének eltörlése 

Ösztönzı a régi klientúrára • új ellenösztönzı hatás 
az új belépıkre, 
• munkábaállás költsége-
in nem enyhít, 

 különálló, ún. in-work 
segélyezési rendszerek 
 

• ösztönzı a régi klientú-
rára, 
• munkábaállás költségeit 
is enyhíti 

• új ellenösztönzı hatás 
az új belépıkre, 
• új adminisztráció, 
• hónapokig ellátás nélkül 
maradhatnak 

 adókedvezmény • ösztönzı a régi klientú-
rára, 
• munkábaállás költségeit 

• jelenlegi adórendszerrel 
nem kompatibilis (non 
westable ellátás kellene), 
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is enyhíti, 
• könnyen adminisztrál-
ható (adóbürokrácia) 

• nem alkalmas a sze-
génység, a szociális prob-
lémák kezelésére, (elsıdle-
ges feladata a 
munkaerıpiaci ellenösztön-
zı csökkentése) 

 újra-elhelyezkedési pré-
mium 

Ösztönzı hatása egyértel-
mő 

 

 munkaviszony esetén 
növelt összegő ellátások 

Ösztönzı hatása egyértel-
mő 

 

Alacsony bérőek társa-
dalom-biztosítási és adó-
költségeinek csökkentése 

  • járadék (holtteher-
veszteség) 
• másokat szoríthat ki a 
munkából 
• más csoportokra kell 
terhelni a közterheket 

 

 

IV.4. A hazai segélyezési rendszer lehetséges átalakítási irányai 

 

Írásunk eddigi részébıl kiderült, hogy általában a jóléti rendszerben is, de a segélyezés területén is egyszerőbb, 
áttekinthetıbb és lehetıleg hatékonyabb támogatási rendszer kialakítását szeretnénk javasolni. A fıbb elvekrıl 
korábban már szó esett. Most néhány konkrétabb átalakítási teendırıl lesz szó.  

 

IV.4.1. A segélyezés átalakításának elvei, kritériumai 

 

A segélyezési rendszer átalakításának elveit részletesen tárgyalja Semjén (1996). Most elıbb ezeket a konkrét, az 
implementációval kapcsolatos elveket soroljuk fel. A tanulmány 13 fontos elvet fogalmazott meg, amelyekre a 
jövı magyar segélyezési politikájának tekintettel kell lennie.  

1. Áttekinthetıség - egyszerőség - egységesítés. Kevesebb, de egyenként szélesebb spektrumú, pénzbeli ellátásra 
van szükség. A megállapítási jogcímek számának ésszerő csökkentése az adminisztratív költségek csökkentése 
irányába hat. 

2. “Szerzett jogok” biztonsága, alkotmányos elvek betartása. A régi ellátások sok esetben nem szüntethetık meg. 
(Ugyanakkor mód lehet pl. a korábban megállapított ellátások fokozatos “elértéktelenítésére”, “kifuttatására”.) 

3.  Távlatilag tartható szerkezető, elvileg “helyesebb” ellátások. Nincs, nem lehet minden évben jóléti reform: 
nem engedhetı meg, hogy pusztán rövidtávú költségvetési megfontolások kielégítéseként gyakran változzon az 
ellátások rendszere. 

4. Ellenösztönzı hatások csökkentése. 

5. Garantált  szociális védelem finanszírozható szinten. Nem tartható fenn az a helyzet, amikor egyes csoportok – 
a társadalmi értékítélettel összeegyeztethetetlen módon – a hiányzó ellátások miatt szociális védelem nélkül ma-
radnak  

6. Jogszerőség, jogorvoslati lehetıség fokozása 

7. Méltányosabb, igazságosabb rendszer. Az átalakítás során nyilván arra kell törekedni, hogy a támogatások 
eredményeképp a jövedelemeloszlás egyenletesebbé váljon, még szerzett jogok sérülése árán is. 

8. Célzottság javítása, rászorultsági elv erısítése. 

9. Takarékosság, elfogadható adminisztratív költségek, jóléti újraelosztás arányának távlati csökkentése. 

10. Visszatérülési lehetıségek erısítése (segély helyett hitel; jelzálogteher).  Sok esetben olyanok is szorult hely-
zetbe kerülnek, akiknek csak pillanatnyilag átmeneti problémák miatt alacsony a jövedelmük: ugyan ilyenkor is 
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segíteni kell, de a méltányosság és a szociális költségvetés szőkössége miatt el kell érni, hogy a számukra kifize-
tett pénzek egy része idıvel visszakerüljön a többiek támogatására.  

11. Megállapítás és finanszírozás összekapcsolása, ellátások rossz adminisztratív megoldásokból fakadó túlzott 
igénybevételének felszámolása. Fontos, hogy az ellátás megállapítását, adminisztrálását, ellenırzését végzı szerv 
– ha nem is teljes egészében – mindenképpen viselje döntéseinek anyagi következményeit.  

12.  Központi és helyi szint közötti feladatmegosztás. Ki kell használni a helyi szervezetek helyzetébıl származó 
elınyt: közelebb vannak a lakossághoz – szerencsés esetben az ellátások valóban a helyi szükségletekhez illesz-
kednek. 

13. Egyenlı hozzáférés a szociális ellátásokkal kapcsolatos információkhoz. Sokan feltehetıleg azért nem veszik 
igénybe a szociális ellátásokat, mert nem rendelkeznek megfelelı információval róluk: ráadásul ez feltehetıen a 
legelesettebb csoportokra jellemzı, vagyis azokra, akik a leginkább rászorulnának az ellátórendszer segítségére.  

Az egyes elvek között egymást erısítı (szinergikus) hatások, de konfliktusok is lehetnek. Ezeket foglalja össze a 
23. sz. tábla: a mínusz jelek konfliktusra (a gyengébben vagy erısebben satírozott mezık a konfliktus erısségére) 
utalnak; az egymást erısítı hatásokra pedig plusz jelekkel utalunk. 
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Ezen elveket szem elıtt tartva szembenézhetünk az átalakítás fontosabb kérdéseivel. Most ezek közül veszünk 
sorra néhányat 

 

IV.4.2. A segélyezés elveivel kapcsolatos döntési alternatívák  

A bevezetıben említettük, hogy nem szándékozunk rendeleti mélységő javaslatokat megfogalmazni. Ugyanakkor 
nem szeretnénk, ha javaslataink a puszta általánosságok szintjén maradnának. Ezért a következıkben olyan elve-
ket sorolunk fel, amelyek a konkrét szituációkban, valós döntési helyzetekben jelenthetnek orientációs pontokat.  

IV.4.2.1. Kategoriális vagy generális segélyezés 

 

Szóltunk már arról, hogy a  segélyezés kapcsán az egyik legfontosabb kérdés: elegendı-e a segélyezettek ki-
választásához az a kritérium, hogy a jövedelem egy minimális szint alatt marad (generális segélyezés), vagy kell 
vele szemben egyéb demográfiai, társadalmi kritériumot is érvényesíteni (pl. munkanélküli, gyerekes, egészség-
károsodott, stb.). Ma a Szociális, a Gyermekvédelmi Törvény és egyéb rendeletek nem könnyítik meg az önkor-
mányzatok számára, hogy generális ellátást építsenek ki. 

A problémákat érzékelteti a  munkanélküliek ellátásának esete.  A jelenlegi segélyezési rendszer az aktív foglal-
koztatottaknak nem teszi lehetıvé

94
, hogy amennyiben jövedelmük nem ér el egy meghatározott szintet, akkor 

segélyt kaphassanak. Ezzel szemben, hogyha ugyanilyen jövedelemi helyzetben valaki munkanélküli, akkor már 
jogosult rá. Ebbıl az következik, hogy amennyiben megoldható, hogy jövedelemcsökkenés nélkül (családi jöve-
delemmérés esetén például a család jövedelmi szerkezetének átrendezésével) belépjen a munkanélküliek közé, 
akkor erre a mai rendszer erısen ösztönzi. Ha nem is éri meg a kilépés, akkor is feszültségeket okozhat. Ezt ne-
vezi a szakirodalom a horizontális méltányosság kérdésének.  

Az efféle nem szándékolt ellenösztönzı hatások kiküszöbölése érdekében szerencsés lenne, ha az aktív korúakra 
generális segélyezést alkalmaznánk. Ez esetben minden alacsony jövedelmő állampolgár el lehet érni a segélye-
zési rendszeren keresztül, nem maradnak az ellátórendszeren “lyukak”, vagyis olyanok, akik a krízissegélyen kí-
vül más támogatásra nem jogosultak. Mint az M10.1. táblázat is mutatja a nemzetközi gyakorlatban is átfogó ge-
nerális segélyrendszereket találunk. Mindazonáltal eddig és ezután is bemutatunk ezzel kapcsolatos ellenérveket 
is.  

IV.4.2.2. Diszkrecionalitás vagy törvényekben meghatározott jogosultságok  

Ha a (központi és helyi) jogszabályok csak azt teszik lehetıvé, hogy a feltételeknek megfelelı állampolgár-
oknak az önkormányzat ellátást adhasson, és nem teszi azt a rászorult jogává, akkor diszkrecionalitásról és nem 
jogosultságról beszélünk. A mai magyar rendszerben a támogatás mértékének és – ritkábban – a támogatás idı-
tartamának meghatározásakor alapvetıen a diszkrecionalitás érvényesül. 

Ilyen eset például, ha az önkormányzati rendelet elıírja, hogy a szociális ellátás csak akkor nyújtható, ha a család 
önhibáján kívül került nehéz szociális helyzetbe. Az “érdemes” és az “érdemtelen” szegények megkülönböztetése 
több ellátásnál konkrét megfogalmazással bukkan elı. Legjellemzıbb vonása ez a rendszeres nevelési segély 
szabályozásának, ahol az alkalmatlannak minısített, a gyermek magatartásán változtatni nem tudó szülıket, az 
alkoholizálókat, az iskolából néhány igazolatlan nappal hiányzó gyermekeket zárják ki az ellátási formából. (Meg 
kell jegyezni, hogy a rendeletek vizsgálata nem nyújt információt arról, hogy az “érdemes” és az “érdemtelen” 
szegények megkülönböztetése hogyan, milyen mechanizmusokkal mőködik a gyakorlatban.) 

Ugyanakkor a jogszerőség hiánya a fekete gazdaság magas arányára is visszavezethetı: abban az esetben, amikor 
a bevallott alacsony jövedelem és a valódi szegénység sok esetben nincs kapcsolatban egymással, nem követelhe-
tı meg, hogy az alacsony jövedelem igazolása önmagában segélyezési jogosultságot teremtsen. Több példa utal 
arra, hogy az adminisztrációt végzı személy a család élethelyzetébıl tud következtetni a jövedelembevallás va-
lótlanságára. (Például irreálisan alacsony ugyan a bevallott jövedelem, de a kliens mégsem halmozott fel díjhátra-
lékot.) 
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 Értve ez alatt, hogy a Szociális törvény csak a munkanélküliek ellátását nevesíti. Az, hogy ez mit tesz és mit 
nem tesz lehetıvé, az elsı részben már szóltunk. 
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IV.4.2.3. Családi vagy egyéni segélyezés  

A szubszidiaritás elve azt is megkívánja, hogy a (helyi) politikai hatalom csak abban az esetben lépjen közbe, 
hogyha a jövedelemhiányt a környezet nem képes pótolni, ezért a Szociális Törvény kimondja a családtagok 
egymásért való felelısségét is. 

A rászorultság megállapításakor az önkormányzatok a család egészének életkörülményeit vizsgálják. Ugyanakkor 
a Szociális Törvény és a legtöbb önkormányzat az egy háztartásban életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátar-
tozókat érti a család fogalma alatt. Ez két következményt vonhat maga után: egyrészt elképzelhetı, hogy olyan 
rokont terhel a szegényekkel kapcsolatban eltartási kötelezettség, akik esetében ez nem elfogadható (pl. a nyugdí-
jas nagymamát a munkanélküli unoka esetében), másrészt a rendszert kijátszani is nagyon könnyő: elegendı pa-
píron külön háztartásba “költözni”.  

A jövedelemegység meghatározásának talán még ennél is fontosabb kérdése az, hogy miképpen határozzuk meg 
adott bevallott jövedelemmel rendelkezı család jövedelmi szintjét: jól tudjuk azt, hogy két család közül azt te-
kinthetjük szegényebbnek, amelyben azonos jövedelembıl több családtagnak kell megélnie. Éppen ezért a helyi 
rendeletek gyakran specifikálnak családtípusok szerint is. A leggyakoribb az egyedülállók és a családosok meg-
különböztetése, de gyakran kiemelt családtípus a nagycsaládosok, a gyermekét egyedül nevelı szülık, azok a 
családok, ahol nyugdíjasok élnek, vagy akik mozgáskorlátozott vagy szellemi fogyatékos gyermeket nevelnek. 
Gyakori az egy fıre jutó jövedelem mint mérıszám, bár ennek hibáira a szociálpolitikával foglalkozók már több-
ször utaltak. 

Fel kell hívni a figyelmet, hogy nem elegendı az, ha a családi jövedelem alapján állapítjuk meg a jogosultsá-
got: a segély nagyságát is családegységhez mérten kellene meghatározni. A jelenlegi magyar rendszerben a se-
gély összege már csak az egyén helyzetéhez van kötve. Például a munkanélküliek jövedelempótló ellátása csak a 
segélyezett egyén jövedelmét emeli a segélyezés határáig. Ez azonban azt jelenti, hogy a család egyéb, nem segé-
lyezett tagjainak a jövedelme továbbra is alatta marad a minimumnak. Vagyis a család jövedelme továbbra sem 
fogja elérni a küszöbértéket. Az egyetlen kivétel az, hogyha a család összes tagja személy szerint is segélyre jo-
gosult és mindegyikük kéri, illetıleg meg is kapja azt. Ez azonban láthatóan adott család esetében többszörös 
adminisztrációt jelent. (Ráadásul a többszörös segélyezést kizáró feltételek ezt megakadályozhatják.) 

 

IV.4.2.4. A családok méretének tekintetbe vétele  

 

A tanulmány helyzetértékelı részében részletesen szóltunk arról, hogy a családok jövedelmeit azok mérete sze-
rint korrigáló ekvivalencia-skáláknak hatása van a szegénységrıl alkotott percepcióink alakulására.  
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20. ábra Szegénységi ráták az elérı nagyságú háztartásokban, különbözı ekvivalencia-skálák mellett, 
1993-ban  
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Forrás: Tóth-Andorka-Förster-Spéder, 1994 

 

A 20. ábra jól mutatja, hogy a minél restriktivebb ekvivalencia-skálát használunk a szegénység által sújtott 
társadalmi csoportok azonosítására, annál nagyobb lesz az egy fıs háztartások szegénységi rátája. Természetsze-
rőleg igaz ennek az ellenkezıje is: minél megengedıbbek vagyunk (azaz minél alacsonyabb méretgazdaságossá-
got tételezünk fel), annál nagyobb lesz a nagyobb háztartások kimutatott szegénysége és annál kisebb lesz a ki-
sebb háztartásoké.  

Ebbıl azonban az is következik, hogy az egy fıre jutó jövedelmeknek a tekintetbe vétele akkor, amikor a he-
lyi segélyezési rendeleteket megalkotják, a relatíve nagyobb családokat elınyben részesíti a relatíve kisebbekkel 
szemben. Fogyasztási súlyok alkalmazása a segélyezési küszöbök megállapításában a különbözı mérető családok 
közötti ilyen természető eltéréseket is átrendezné.  

 

IV.4.2.5. A jövedelemvizsgálat technikájának néhány eldöntendı kérdése 

 

A segélyezési rendszer tervezése, esetleg átalakítása során néhány látszólag (de csak látszólag) kisebb jelen-
tıségő technikai kérdésre mindenképpen tekintettel kell lenni.  

• Mekkora legyen azon idıszak hossza, amelynek alapján a család jövedelmét mérik? Amennyiben ezt az idı-
szakot túl rövidre szabjuk, akkor az a veszély fenyeget, hogy már az átmeneti jövedelemhiány  miatt is arány-
talanul hosszú idıre segélyeznénk a “rászorultat”. (Gondoljunk itt arra, hogy a nem bérbıl, hanem egyéb for-
rásokból élık esetében nem ritka az, hogy több hónapig nem jutnak jövedelemhez, azután viszont jelentıs té-
telekhez.) Ezzel szemben amennyiben hosszabb idıszak jövedelmeit vizsgáljuk, akkor az átmenetei segély 
juthat túlzott szerephez, hiszen az idıszak közben bekövetkezı súlyos problémák esetén ehhez az eszközhöz 
kell nyúlni.  

• Nem mindegy, hogy valaki ugyanakkora jövedelembıl saját lakásban lakik, bérli azt, lakásra takarékoskodik, 
vagy éppen a lakáskamatát fizeti. Látható, hogy a különbözı csoportok számára lényegesen eltérı megélhe-
tést biztosít ugyanaz a jövedelem. Ennek kiküszöbölésére általánosan elfogadott elv az imputált lakbér figye-
lembevétele. Lényege: a saját lakásban lakó jövedelmét megnövelik azzal az összeggel, amennyibıl az általa 
lakott lakás bérelhetı lehetne. 

• Szólni kell a vagyonvizsgálatról is. Tisztában kell lennünk ennek közgazdasági jelentésével. Amennyiben a 
vagyonvizsgálat a segélyezés odaítélésekor szerepet játszik, az azt jelenti, hogy a segélyezettet arra kénysze-
rítjük, hogy bizonyos vagyontárgyaitól megváljon, felélje azokat. Ki kell emelni ebbıl a szempontból a lakás-
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vagyont. A jelenlegi magyar ingatlanpiac nem alkalmas arra, hogy értékesíteni lehessen az ilyen módon “te-
herré” vált ingatlanokat. 

A bevallott jövedelem körének meghatározása azonban a problémának csak a kisebb részét 
oldja meg. Nem feledkezhetünk meg az adminisztráció, az ellenırzés, a fellebbezés kérdésérıl 
sem. A nemzetközi tapasztalatokat vizsgálva a következı egységesnek tőnı trendeket figyel-
hetjük meg: 

(1) A kifizetés módját tekintve háttérbe szorult a készpénz használata, az átutalás mögött.  

(2) Egyre inkább elterjed a számítógépek használata, a kérvények adatainak egyre nagyobb ré-
szét dolgozzák fel így. Sıt, ahol nincsen helye különösebb mérlegelésnek, ott a döntési funk-
ciók jelentıs részét is a gép veszi át. (Ez persze egységes formanyomtatványokat, egységes el-
bírálási rendszert, a diszkrecionális döntések lényegesen szőkebb körét tételezi fel.) Emellett 
természetesen jelentısen csökkennek az adminisztráció költségei és a csalások száma is korlá-
tozható. Az igénylıt sokkal összetettebb vizsgálat alá lehet vetni. Természetesen azonban ar-
ról sem szabad megfelejtkezni, hogy a nagyobb emberismeretet, a személyes körülmények 
alaposabb vizsgálatát igénylı döntések esetében nem pótolható az emberi empátia. 

(3)  Az OECD országokban a legtöbb országban bevezették a rendszeres ellenırzést, melyek 
közül kiemelkedik az ausztrál és az ír rendszer. Sok helyen az elrettentés is fontos szerepet 
kap, így Japánban és az Egyesült Királyságban, ahol gyakran büntetıperek is indulnak.  

(4) Figyelemre méltó, hogy a segélyezéssel foglalkozó szervezetek számítógépes adatbázisa 
szinte minden OECD országban összekapcsolható más hivatalokkal a személyiségi jogok vé-
lelmezett sérelme nélkül.  

(5) A fellebbezési jog kivétel nélkül minden OECD országban a sérelmet szenvedı fél alanyi 
joga. A fellebbezési rendszer általában kétszintő, magában foglalja a közigazgatási rendszeren 
belüli, valamint az azon kívüli, igazságszolgáltatási felülvizsgálatot is. A legtöbb helyen döntı 
szerepe van az ombudsmannak is. Probléma viszont, hogy az eljárások nehézkesek, nagyon 
sok idıt vesznek igénybe. 
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IV.4.3. A helyi és a központi szint közötti feladatok megosztása  

 
A jelenlegi magyar szociális rendszer egyik legtöbbet említett problémája az, hogy nincs egységes országos szin-
ten szabályozott ellátás. Jelenleg csak a központi költségvetésen, a finanszírozáson keresztül érkez(het)nek “üze-
netek” az önkormányzatok felé a tekintetben, hogy mely ellátásokat szeretné a központi kormányzat országos 
szinten általánossá tenni. Ma Magyarországon nem beszélhetünk a szegények egységes támogatásáról. Sıt némi 
túlzással akár azt is mondhatnánk, hogy ezen kicsiny országban is több mint 3000 különbözı segélyezési politika 
mőködik. Éppen ezért az összes szociálpolitikával foglalkozó tanulmány egyik elsı feladatának tekinti az egysé-
ges ellátási rendszer, rendszerek megteremtését.  

Az önkormányzati szinten folyó szociális segélyezés egyik legnagyobb – a nemzetközi tapasztalatokkal is 
egybecsengı – problémája, hogy a helyi szociális igények éppen fordítottan arányosak a helyi költségvetés teher-
bírásával. Éppen azon településeken képzıdik kevesebb saját bevétel, ahol vélhetıen a szegénység is nagyobb. 
Az tehát, hogy az országban különbözı segélyezési rendszerek alakultak ki, nem csak a helyi politikák szabad 
döntéseinek köszönhetı, hanem ezen gazdasági korlátoknak is. Ezt pedig nem lehet a kötelezı feladatok törvényi 
elıírásával kezelni: elképzelhetı, hogy a kötelezı feladatokat sem tudja a helyi önkormányzat ellátni forráshiány 
miatt.
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 Az önkormányzati törvény szerint kötelezı feladatokat csak úgy háríthatunk az önkormányzatokra, hogy-

ha annak a finanszírozására is garanciát vállal a kormányzat. Ez tehát annyit jelent, hogy az egyes önkormányzat-
ok kötelezıen elıírt szociális kiadásait a központi szintnek 100%-ban finanszíroznia kellene. Ekkor azonban 
megjelenne az ösztönzés a pénzköltésre, hiszen a helyi szint a kormány biankó csekkjével rendelkezne, míg a se-
gélyezés politikai hasznát ı arathatja le. 

 

Sok érv hozható fel tehát amellett, hogy az adminisztráció és a finanszírozás problémáit csak együttesen lehet ke-
zelni, lehetıleg egy azon szintre kell azokat telepíteni. Ezen együttes megoldásokra mutatunk be három olyan le-
hetséges megoldási javaslatot, amely a mai állapot alternatívája lehet.  

• a központosított adminisztráció, központi finanszírozással, 

• normatív törvényi elıírások, helyi döntésekkel, helyi finanszírozással, 

• kötelezı önkormányzati segélyek, az osztott finanszírozás erısítésével. 

 

IV.4.3.1. Központosított adminisztráció, központi finanszírozás 

Ennek a megoldásnak az alapja a fenti paradoxon egyértelmő megoldása: ha helyi szinten nem lehet a kötele-
zı ellátásokat és a finanszírozási problémákat egyszerre megoldani, akkor ki kell venni a segélyezés adminisztrá-
cióját a helyi szint kezébıl: létre kell hozni olyan dekoncentrált szervezetet, amely a kötelezı segélyeket megítéli, 
a segélyeket pedig a központi költségvetésbıl finanszírozzák. A helyi önkormányzatok ebben az esetben két terü-
leten maradnának továbbra is a szociális ellátás szereplıi: ık nyújtanák az átmeneti, krízis segélyeket és a termé-
szetbeni ellátásokat. (Ehhez hasonló rendszer mőködik például Belgiumban vagy Franciaországban.) 

A hátrányok közül csupán hármat emelünk ki. Egyrészt eltávolítjuk a segélyezést attól a legközelebbi szinttıl, 
amely már képes lenne nyújtani ezt. Ez nem csak a szubszidiaritás sokat emlegetett elvének mond ellent, hanem a 
szegények, a legelesettebbek számára is plusz terheket jelent. Másodszor említhetjük, hogy megszőnik az a lehe-
tıség, amellyel most a helyi szint rendelkezik: nem lehet ezt követıen átváltani a segélyt természetbeni ellátásra. 
Ez tehát a mainál rugalmatlanabb, a társadalmi kihívásokra lényegesen érzéketlenebb rendszert eredményezne. 
Végezetül szólni kell a rendszer költségigényérıl is: lehet, hogy amit megnyerünk a réven (vagyis azon, hogy a 
finanszírozást összekötjük az adminisztrációval kiküszöbölve ezzel a harmadik fél fizet típusú problémákat), el-
veszítjük a vámon, hiszen egy új apparátust kell felállítani. 

 

IV.4.3.2. Normatív törvényi elıírások a segélyezettek körére vonatkozóan 

Ebben az esetben a Szociális Törvény írná elı, hogy mely rétegeket kell szociális ellátásban részesíteni. 
Azonban annak eldöntése, hogy ez a segély mekkora összegő lesz és milyen formában jut el az érintetthez - ez 
már a helyi szint feladata és felelıssége maradna.  
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 Erre láthatunk példát az újonnan bevezetett rendszeres gyermekvédelmi támogatás kapcsán. 
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A megoldás elınye, hogy a rendszerben egyértelmően megjelenne a normativitás: törvény írná elı, hogy ki jogo-
sult segélyre, nem lenne ez a helyi önkormányzatok rendeletalkotásra bízva. Azonban ezzel párhuzamosan az, 
hogy milyen az önkormányzat teherbíró képessége megjelenhetne a segély összegében, illetıleg az egyes ellátási 
formák között is választhatna az önkormányzat. 

Továbbra is fennmaradna azonban a 3000 féle segélyezési politika. Márpedig a segély összege a szociális bizton-
ság legalább olyan fontos eleme, mint az, hogy mindenki számára egyértelmő legyen, hogy jogosult-e segélyre. 
Ráadásul az egyes önkormányzatok közötti eltérések továbbra is szoros összefüggést mutatnak majd a helyiség 
gazdasági viszonyaival. Másrészt jelen megoldás mellett is csökken a jelenlegi rendszer reagáló-képessége. Azt a 
döntési jogot iktatjuk ki, amellyel ma az önkormányzatok meghatározhatják, hogy inkább keveseknek (például a 
legszegényebbeknek) adnak többet, vagy szélesebb rétegeken kívánnak segíteni, igaz kisebb összeggel. Elkép-
zelhetı tehát, hogy adott helyen éppen a legrosszabb helyzetőek ellátása romlik.  

IV.4.3.3. Kötelezı törvényi elıírások, a jelenleginél nagyobb (de nem teljes körő) központi költségátvállalással 

Ennek az opciónak az a lényege, hogy a törvénynek kellene tartalmazni mind azt, hogy kik jogosultak segély-
re, mind azt, hogy mennyi legyen ennek összege. Azonban az ellátás megítélése és részben finanszírozása is helyi 
szinten maradna. A központi költségvetés viszont a ma még csak szórványosan (például a munkanélküliek jöve-
delempótló támogatása) alkalmazott osztott finanszírozás általánossá tételével, egyben a központi hányad további 
növelésével próbálná csökkenteni az önkormányzatok közötti egyenlıtlenségeket. 

Fennmarad azonban a kérdés: mi lesz az önkormányzatokat terhelı önrésszel? Szabhat-e törvény úgy kötelezı 
feladatot, hogy annak finanszírozását nem biztosítja? 

Ennek a megoldásnak az egyik változata az, mely szerint ha már úgyis teljesen normatív az ellátás, akkor nem 
hagynánk az adminisztrációt sem helyi szinten? Létre lehetne hozni dekoncentrált szerveket, esetleg a javasolt 
városkörnyéki rendszer kvázi-dekoncentrált szerveit: ık ítélnék meg a segélyt, az osztott finanszírozás azonban 
fennmaradna. Vagyis az önkormányzatoknak olyan számlába is be kellene szállniuk, amelyhez most már semmi 
közük, hiszen törvényi elıírás szerint egy szakhatóság ítéli oda részben az önkormányzatok saját pénzét is. 

 

IV.4.4.  A segélyezés jogcímei, az egyes segélyek összevonása: négyfajta kategoriális és generális segély  

 

A jelenlegi pénzbeni szociális ellátások rendszerét gyakran éri az a kritika, hogy a támogatások túlzottan szétta-
goltak, és a rendszer egésze nehezen áttekinthetı. A kialakult ellátások világosan tükrözik azt, hogy létrehozásuk 
nem egységes keretben történt, hanem egymástól függetlenül, sokszor egy aktuális probléma kezelése érdekében, 
sokszor a helyi önkormányzatokra vonatkozó minisztériumi rendeletek formájában. Mindez azt a következményt 
is maga után vonta, hogy az ellátások átfedhetik egymást, illetve vannak, akik nem részesülnek semmilyen ellá-
tásban sem. Ez felfogható bizonyos szempontból az állampolgárok egyenlıtlen (igazságtalan) kezelésének is. Vi-
lágos a diszkrimináció bizonyos fokának a megléte például az eltérı egészségkárosodottak között. 

Az ebben a tanulmányban felsorakoztatott érvek szerint egyfelıl szükséges a különbözı típusú ellátások közötti 
átfedések tisztázása, csökkentése. Másfelıl viszont fontos az is, hogy történjen meg az egyes támogatottsági ka-
tegóriákon belül a támogatások egységesítése. 

Ebben a fejezetben egy olyan szisztéma kialakításának megfontolását javasoljuk, amelyikben kombinálódik a ka-
tegoriális segélyezés a pusztán jövedelemtesztre épülı támogatási rendszerrel. Egy efféle rendszerben a kategori-
ális támogatások odaítélése alapvetıen bizonyos életeseményekhez lenne kötve: külön ellátása lenne az idısek-
nek és az egészségkárosodottaknak, mindenki más az egységes ellátásra lenne jogosult. 

A jövedelemteszt kapcsán a legfontosabb kérdés az, hogy mely ellátásoknál legyen a jövedelemteszt alapja a csa-
lád jövedelme, illetve mely ellátásoknál legyen a jövedelemteszt alapja az egyén jövedelme. A generális támoga-
tásánál, mivel a családok támogatását is magába olvasztja, így – természetébıl fakadóan – a jövedelemteszt alap-
ja a család jövedelme.  

Ellentétes hatása van azonban a jövedelemteszt alkalmazásának az egészségkárosodottak esetében: bármilyen jö-
vedelemteszt alkalmazásával arra ösztönözhetjük a támogatottat, hogy ne vállaljon kisebb jövedelemszerzı mun-
kát sem. Másik érv szerint (Semjén 1996) az egészségkárosodottak támogatásának fı célja az, hogy a károsodott-
ság mértékében kompenzálja az egyént a munkapiacon való nehezebb helyzete miatt. 

Talán legnehezebb megítélni az idısek esetét. Az világos, hogy a szociális szféra csak a nyugdíjjal nem rendelke-
zı, illetve az alacsony nyugdíjjal rendelkezı idısek támogatását vállalhatja föl, ezért itt – szemben az egészség-
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károsodottakkal – fontos a jövedelemteszt. Kérdés viszont, hogy az-e a helyesebb, ha családi alapú a vizsgálat 
vagy az, ha individuális alapú. A családi jövedelemvizsgálat és jövedelempótlás mellett szól az, hogy ebben az 
esetben azon házaspárok nem kapnának segélyt, amelyekben (tipikusan) a férj magas életkeresete miatt a feleség 
háztartásbeli volt, vagyis nyugdíjra nem jogosult, de a férj jelen pillanatban is olyan magas ellátásra jogosult, 
hogy ebbıl ketten is képesek megélni. (Pontosabban a segélyezési határ felett vannak.)  

A fenti elvek gyakorlatba ültetése három lényeges változást követel a jelenlegi rendszerhez képest.  
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Az egészségkárosodotti ellátások egységesítése 

Mivel a jelenlegi rendszer szétaprózottságáért jelentıs mértékben az egészségkárosodottak támogatásainak 
fregmentáltsága a felelıs, szükséges, hogy a különbözı egészségkárosodotti ellátások egységes rendbe foglalása 
megtörténjen, amely – például a rokkantság foka szerint – eltérı módon, de egységes rendszerben juttatna egyfaj-
ta alapjövedelem-szerő kompenzáló ellátást a jogosultaknak. Fontos, hogy ez az ellátás ne zárjon ki a generális 
segély igénylésébıl. Vélhetıen nem lehet minden egészségkárosodottnak olyan összegő ellátást nyújtani, amely 
kiemelné a szegénységbıl – a költségvetés teherbíróképessége miatt. Olyan ellátást lehet csak kialakítani, amely 
az egészségkárosodás mértékével egyenes és a munkavégzı képességgel fordított arányban nı és csak a munka-
végzésre képtelen – tehát a munkaerıpiaci ellenösztönzésnek ki-nem-tett rétegek számára kínál egymagában is a 
megélhetéshez szükséges összeget. Azon egészségkárosodottaknak, akiket az ellátás nem emel az adminisztratív 
segélyezési küszöb fölé, lehetıséget kell adni a generális segély igénylésére, a többiek munkaviszonytól és jöve-
delemtıl függetlenül részesülhetnének az ellátásban.
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Az aktív korúak egységes segélyezési rendszerének létrehozása 

Másrészt az aktív korúak segélyezését fel kell váltani egyetlen generális ellátással. Ez lenne hivatott kiváltani a 
jelenlegi különbözı kockázati típusokra külön-külön megfogalmazott ellátásokat, de elsısorban a munkaerıpiac 
és a jövedelemhiány közötti átmeneteket és konfliktusokat lenne hivatott kezelni. Szerencsés esetben képes lehet 
egységesen kezelni a gyermekes családok szegénységét (túl a kifejezetten a gyermekeknek nyújtott támogatáso-
kon) a munkanélküliséget és a lakhatási problémákat. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy ezen ellátás 
esetén érvényesíteni kell a munkaerıpiaci ösztönzıket is! Ennek az ellátásnak kellene egységes rendszerbe fog-
lalnia a jövedelemtesztre épülı munkanélküliségi támogatást és az 1997-ben bevezetett gyermeknevelési támoga-
tást.  

Az idıskorúak jövedelemfüggı támogatása 

Az idıskorúak járadékának bevezetésével olyan elem került a szociálpolitikába, amire tartósan építeni lehet a jö-
vıben. Ez lehet az az ellátás, amire építve egységes rendszerbe foglalható azoknak az idıseknek a támogatása, 
akik a társadalombiztosítás és a magánnyugdíjpénztárak, valamint az egyéb megtakarítási sémák révén nem tud-
nak elégséges jövedelmekhez jutni. Az idıskori támogatásoknál a családi jövedelmek számbavételét, de az egyé-
ni kiegészítést tartjuk kívánatosnak.  

A családi támogatások korrekciója 

A családi támogatások rendszerének elmúlt évekbeni reformját követıen kevés alapos és kiegyensúlyozott elem-
zés született. Ugyanakkor az már az eddigiekbıl is kiderült, hogy, noha a költségek visszafogását tekintve összes-
ségében (mindenekelıtt az indirekt hatásoknak köszönhetıen) jelentıs megtakarítást hozott a családi pótlék rend-
szerének átalakítása, az egyéb célok csak korlátozottan teljesültek. A családi támogatások esetében a fontosabb 
elvek megtartásával az alkalmazott eszközök megváltoztatását tartjuk kívánatosnak. A családi pótlékra való jogo-
sultság esetében a jövedelemteszt eltörlését és a családi pótlék adózás alá vonását javasoljuk. Ez persze a házas-
felek együttes jövedelem-megosztási technikákkal kombinált jövedelemadózását is szükségessé tenné. A gyes 
esetében a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötést indokoltnak tartjuk visszaállítani. Emellett (mindenekelıtt 
a munkaerıpiaci hatások miatt) azt is javasoljuk, hogy a segélyezési minimum és az átlagkeresetek valamilyen 
százaléka közötti sávban legyen ismét keresetfüggı a gyes.  

 

IV.4.5. Az ellátások igazgatásának, finanszírozásának kérdései 

 

Külön kell szólni az egyes ellátások adminisztrálásának, finanszírozásának kérdésérıl. Melyik közigazgatási szint 
felelıssége legyen az adott ellátási forma mőködtetése? Az ún. “harmadik fél fizet”-elvet is tekintetbe véve, töre-
kedni kell a finanszírozás és a megítélés/adminisztálás/ellenırzés egységére.  
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 Pontosabban egy részük számára (akiknek a betegsége lehetetlenné teszi a munkavégzést) lehetıvé kell tenni 
azt is, hogy az idısekre célzott jövedelempótló ellátásban részesüljenek. Mindenekelıtt olyan családokat érint-
hetne ez, ahol a szülı elveszti munkaképességét, vagyis értelmetlen ösztönözni, viszont az egyénileg ugyan ma-
gas ellátásából nem képes eltartani családját, gyerekeit. 
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Alapelvként azt mondhatjuk ki, hogy kötelezı, országos szinten egységes ellátást nem bízhatunk az önkormány-
zatokra – különösen akkor nem, hogyha ehhez a forrást nem bocsátjuk teljes mértékben a rendelkezésükre. Ekkor 
fellép a fentebb is ismertetett paradoxon: ott lenne szükség nagyobb segélyezésre fordítható forrásokra, ahol sze-
génység, tehát forráshiány van. (Gondoljunk mindenekelıtt a szegény és elidısödı falvakra.) Ezzel szemben nem 
szerencsés országos szinten, egységesen adminisztrálni az olyan ellátási formákat, amelyekben jelentıs szerepe 
van a kliens együttmőködési készségének, munkaerıpiaci magatartásának. Mivel a munkaerıpiacok kistérségrıl 
kistérségre változhatnak, nem kezelhetı egységes programokkal minden térség aktív segélyezettje. Vagyis sze-
rencsés, hogyha a kötelezı, a munkaerıpiactól nem függı ellátásokat (idısek/inaktívak, egészségkárosodottak) a 
központi kormányzat, esetleg a társadalombiztosítás folyósítja és adminisztrálja, ezzel szemben az aktívak segé-
lyezését helyi szinten alakítja a helyi hatalom. 

Kérdés ugyanakkor, hogy ez a helyi szint megfeleltethetı-e a mai magyar önkormányzati rendszernek. Ezzel kap-
csolatban többen megfogalmazták már: a magyar önkormányzati rendszer meglehetısen szétaprózott – igaz, nem 
példa nélküli Európában (például Franciaországban, vagy Svájcban még a mienkénél is kisebb az önkormányzat-
ok átlagos lakosságszáma) – ugyanakkor meglehetısen nagy hatáskörrel és ehhez kapcsolódó forrással rendelke-
zik. (A magyar önkormányzatok a nemzeti jövedelem akkor arányával rendelkeznek, mint a skandináv országok 
önkormányzatai – igaz azok átlagos mérete tízszerese a magyarénak.)  

Hogyha fenntartjuk a fentebbi érvelést, az aktívak segélyezését a munkaerıpiachoz kell igazítani, és ez nem lehet 
egyenlı az önkormányzatok mai rendszerével. A helyi munkaerıpiac problémái nem kezelhetıek 20-30 önkor-
mányzat közös cselekvése révén. A nemzetközi – elsısorban spanyol – példák alapján talán érdemes lenne egy-
séges helyi fejlesztési szervezeteket felállítani: úgy tőnik, hogy több minisztérium feladatait (mindenekelıtt a 
munkaügyi és a szociális kérdések nagy részét) a helyi munkaerıpiac szintjén lehet hatékonyabban kezelni. Le-
het, hogy ebben az esetben át kellene gondolni a központi szint szerepét is: feladataik nagy részét decentralizálva 
olyan helyi hatalmi centrumokat kellene létrehozni, amely egységes szervezetként felelhetnének a helyi munka-
erıpiac befolyásolásáért, legyen szó szociálpolitikáról, segélyezésrıl, munkanélküli ellátásról, befektetés-
ösztönzésrıl, vállalkozássegítésrıl, oktatásról, stb. Ezeknél a szervezeteknél rendelkezésre állna a megfelelı (kri-
tikus nagyságú) erıforrás és mőködésüket nem gátolná a különbözı ágazati érdekekre széthulló partikularizmus. 

Ajánlatos lenne ezt a szervezetet a helyi politika felügyelete alá helyezni. Mivel azonban a mai választási rend-
szer, közigazgatási rendszer nem ismeri a városkörnyéki, kistérségi szintő közigazgatási egységeket (csak a 
dekoncentrált szervek, mindenekelıtt a munkaügyi központok hierarchiájában jelenik meg ez a felosztás), így a 
demokratikus kontroll egyedül az önkormányzatok szintjérıl képzelhetı el, valamiféle közös testület felállításá-
val. Ez azonban több problémát is felvet: az egyes kistérségek nem egyenlı súlyú, nem ugyanolyan funkciókat 
ellátó településeket foglalnának magukban – vélhetıen egy-két város és környéke alkotna egy ilyen körzetet. Az 
ilyen típusú együttmőködések a közelmúlt közigazgatási rendszerének problémái miatt nem kecsegtetnek sok jó-
val:.  

Elképzelhetı, hogy a város erılteti rá akaratát a környezı kisebb településekre. Különösen nagy ennek a veszélye 
akkor, hogyha a szervezet mőködtetéséhez szükséges infrastruktúrát is ı biztosítja. Amennyiben a törvény még a 
kisebb települések kötelezı anyagi hozzájárulását is elıírja egy ilyen, gyakorlatilag város (például a városi pol-
gármesteri hivatal, a jegyzı) fennhatósága alatt álló intézmény mőködtetéséhez, akkor a források átirányítása még 
több konfliktus okozója lehet. 

Elképzelhetı azonban az is, hogy a helyzet a visszájára fordul és a kisebb önkormányzatok fognak össze (például 
abban az esetben, hogyha olyan ellenırzı, irányító testület áll fel, amelyben minden önkormányzatnak – lakos-
ságszámtól függetlenül – azonos szavazata van). Ekkor elképzelhetı, hogy a kicsik megtagadják a hozzájárulást 
azon programokhoz, amely egyébként nekik is kedvezı lenne és a város egyedül kénytelen állni ezek költségét. 
(Jónéhány városi fenntartású intézmény esetén figyelhettük ezt meg az elmúlt idıszakban.) 

Úgy tőnik tehát, hogy önálló költségvetés és szervezet nélkül ezek a helyi fejlesztési szervezetek nem életképe-
sek. Ugyanakkor az önkormányzati jogok megnyirbálása még a helyi gazdaság fejlesztése érdekében sem képzel-
hetı el napjainkban.  

A helyi szint konkrét formájától függetlenül úgy tőnik, számunkra, hogy nem lehet országosan egységes az aktív 
korúak segélyezése. Igaz ugyan, hogy a jelenlegi gyakorlat egyik leggyakrabban hallott kritikája az, hogy nincs 
országosan egységes segélyezési rendszer, de a munkaerıpiac széttagoltsága miatt nem is lenne szerencsés –az 
aktívak esetében! – ilyen ellátást kialakítani.  

Miért foglalkozunk mégis ezen ellátási forma ismertetésével, miért nem hagyjuk a helyi hatalom döntési kompe-
tenciájában: támogatja-e egyáltalán a területén élı szegényeket? Egyrészt nem tehetjük ezt, hogyha komolyan 
vesszük azt, amit a fentebb, az elvek között említettünk: a szolidaritást. Egyetlen – a szegénység iránt esetleg ér-
zéketlen – helyi politikai hatalomnak sem lehet joga, hogy támogatás nélkül hagyja azokat a csoportokat, akik 
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önerejükbıl annak ellenére sem képesek fenntartani magukat, hogy minden erıfeszítést megtesznek ennek érde-
kében. Másrészt az egységes országos kategoriális segélyezési formák csak akkor tölthetik be funkciójukat, 
hogyha egyetlen térség sem kínál az aktívak számára ennél magasabb, a munkaerıpiaci ösztönzıket figyelmen 
kívül hagyó ellátásokat.  
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Mellékletek jegyzéke 

 
1. Jövedelmi, fogyasztási és vagyoni egyenlıtlenségek: miért a jövedelmi egyenlıtlenségek? 

2. A háztartások létszáma és a megélhetési költségek kapcsolata: módszertani megfontolások 

3. Nemzetközi kitekintés: a jóléti kiadások és a szegénység/egyenlıtlenségek összefüggései 

4. A jövedelmi szegénység adatainak nemzetközi összehasonlítása 

5. A magyar jövedelmi egyenlıtlenségek nemzetközi összehasonlításban 

6. A szociális ellátórendszer változásai a vizsgált idıszakban 

7. Egyenlıtlenségek és jóléti reformok: közvéleménykutatási eredmények 

8. Az állam szociális kiadásai Magyarországon 1988 és 1996 között 

9. A családi ellátások átalakításának hatásai: esettanulmány. Milyen hatásai lehetnek az állampolgári 
jogon járó ellátások jövedelemfüggıvé tételének? 

10. Az önkormányzatok segélyezésének kérdései 

11. A segélyezés ösztönzési hatásai, különös tekintettel a munkaerıpiaci ellenösztönzıre 

12. A válságtérségek gazdasági fejlesztésének lehetıségei, a szociális igazgatás decentralizálásának 
közgazdasági kérdései 

13. A jóléti támogatások hatása a szegénység csökkentésére Magyarországon, 1992-1996 

14. Az adófizetık jövedelemszerkezete és az adóteher-megoszlása 1996-ban 

15. Becslés a rendszeres gyermekvédelmi támogatás költségkihatásairól 

16. A nyugdíjakkal és nyugdíjreformmal kapcsolatos kutatás fıbb eredményei 

17. Gyermekek és eltartottak figyelembe vétele a jövedelemadózásban 

 
 

 

 



 

 114

A középtávú szociálpolitikai koncepció elıkészítése keretében készült hát-
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Tóth István János: Személyi jövedelemadózás: adóterhek és kedvezmények rétegeloszlása 

Semjén András: A svéd jóléti állam reformja 

Szivós Péter (szerk.): Jóléti statisztikai adattár és adatbázis. 

TÁRKI Mikroszimulációs Kutató Csoport: ADÓTÁM mikroszimulációs modell: dokumentáció, kutatási kérdé-
sek, számítások 

Miski Zoltán: Becslés a rendszeres gyermekvédelmi támogatás költségkihatásairól (Elsı változat) 

Berczik Ábel: A szociális igazgatás és segélyezés nemzetközi tapasztalatai (OECD) országok 

Monostori Judit: A szociális ellátásokra való jogosultság kérdése az önkormányzatok helyi rendeleteiben 

Czibere Károly: Az ellenösztönzési hatás visszaszorításának eszközei az OECD országokban 

Szalai Ákos: A segélyezési politikák viselkedési hatásai, valamint a munkaerıpiaci ellenösztönzık csökkentésé-
nek lehetséges hatásai 

Szalai Ákos: A válságtérségek gazdasági fejlesztési lehetıségei 

 
 


