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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 



 

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 
bevezetése 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 
újraelosztásnak 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.  


