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Bevezető 

 

E tankönyv igyekszik összefoglalni a gazdaságtannak a szociálpolitikáról szóló mondanivalóját. 

Kísérletet teszünk arra, hogy a szokásos gazdaságtani munkák jövedelem-elosztási problémáin túli 

megközelítéseket is figyelembe vegyük. Emellett célul tűztük ki, hogy a szociálpolitikai 

tankönyvek költségvetési törvény magyarázatain túllépve, a gazdaságtan legfőbb 

társadalomtudományi hozzájárulását, a szűk erőforrások közötti sokféle cél elérésének értékelési 

mechanizmusait bemutassuk a szociálpolitikán keresztül. 

 

Alapvetően a közpolitika elemzés módszertanát hívjuk segítségül. A közpolitikai módszertan az 

információk másodlagos feldolgozását jelenti, nem célja az eredeti adatok és összefüggések 

feltárása. A közpolitikai elemzés a célja szempontjából releváns tudományos eredményeket 

rendezi el olyan módon, hogy a politikai döntéshozatal képes legyen lehetőségek közül választani. 

A szokásos tudományos eredmények egy-egy hatásvizsgálatot elemeznek mélyen és kimerítően. 

Ezzel szemben a közpolitika elemzés tágabb perspektívát nyújt és sokféle összefüggés egymásra 

hatását kívánja bemutatni. Éppen emiatt jelent másodlagos feldolgozást az eredeti adatok 

vonatkozásában. Műfaja inkább esszé. 1 

 

Ugyanakkor nem állunk szemben a politikai döntéshozatal kényszerével, most nem akarunk 

beleszólni egy-egy társadalom napi közpolitikai életébe, éppen ezért nem is tudjuk specifikálni 

mondanivalónkat semmilyen konkrét szociológiai-politikai közösségre. Intézményeket kívánunk 

bemutatni a maguk elvont természete szerint. Ez a közpolitikai elemzés elméleti rendszerében a 

„generikus közpolitikák” tematikájának vizsgálatát jelenti. 

Az elméleti rendszerben ezt előzi a közpolitikai beavatkozás okainak lehetséges elméleti 

vizsgálata, és követi a közpolitika implementálásának szervezetelméleti megközelítése, valamint 

egy generikus közpolitika adaptálhatóságának vizsgálata. 

 

A jelen generikus közpolitikai vizsgálat annyiban azonban mégis politikai alternatívák 

vizsgálatának tűnhet, hogy a szociális problémák kezelésére ismertek más generikus közpolitikák 

is és ezekkel szemben is érvelni fogunk, amikor kifejtjük mondandónkat, érvelünk ugyanis azok 

kevésbé hatékony és igazságos voltáról. (Ennyiben egy évtizedes, lezáratlan közpolitikai vita egyik 

hozzászólásaként is értelmezhetjük e tanulmányt.) 

                                                 
1 D.L.Weimer-A.R.Vining: Policy Analysis, Prentice Hall, 1999. 
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Mint minden vitában, a közpolitika szereplői tudományos szakértői jelmezben érvelnek a maguk 

által jónak gondolt generikus közpolitika mellett, kerülve a nyílt politikai állásfoglalásokat és 

értékalkotásokat. 

 

Ugyanakkor az axiomatikus alapok mégis csak szükségesek a gondolkodáshoz, másként aligha 

tudunk gondolkodni. Így a témánk szempontjából releváns axióma mégis csak előzetes 

értékválasztást tükröz. Itt Friedmann sokat idézett „bonmotjára” gondolunk: „Nincs ingyen 

ebéd.” Soha senki nem mondta ezt és erre nem alapított szociálpolitikai közpolitikát, ez a mondat 

mégis alkalmas volt arra, hogy a társadalmak évezredes szolidaritását kikezdje a liberális 

gazdaságfilozófia jegyében. Alkalmas volt továbbá arra is, hogy a profittermelést mindenek fölé 

helyezze, és a gazdaságot elszakítsa az élet más értékeitől, létrehozva a mai kaszinó kapitalizmust2. 

Ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy Friedmann nem ennyire leegyszerűsítve gondolta a 

szociálpolitikai intézmények mibenlétét és több ponton jelentősen javította az addigi 

intézményeket – gondoljunk a vállalati jótékonyság ügyére, vagy a negatív jövedelemadóra. De 

tanúi vagyunk annak, hogy a közpolitikai térben a gondolat elszakad alkotójától, értelmezni 

kezdik az érdekek mentén.3 

 

  

                                                 
2 S. Strange kategóriája a pénzügyi szféra túlburjánzó gazdasági befolyásának jellemzésére. Ma, a 2008.as válság után 
vált népszerű szóhasználattá. 
3 Deborah Stone: Policy Paradox – The Art of Political Decision Making, New York: W. W. Norton & Company, 
2001 
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1. A modern szociálpolitika kialakulása, főbb történeti és területi típusai. 

A szociálpolitikai fogalmi háló 

 

A szociálisan hátrányos helyzetű egyének és csoportok támogatása mindig is a társadalom feladata 

volt. E csoportok jellemzői végtelenül sokfélék: tartós betegek éppen úgy részei lehetnek, mint a 

szegények vagy a drogosok, vagy akár a tanulatlan munkások. A történelem folyamán ezek a 

csoportok kisebb nagyobb mértékben mindig kaptak segítséget a társadalomtól. A 

templomgazdaságok éppen úgy szolgálták a teljes közösség jólétét, mint a szegények támogatását. 

A görög városállamok ismerték a városi orvos fogalmát, akit a város fizetett részben 

közegészségügyi okokból, részben a városlakók betegségeinek gyógyítására. A földesúr éppen úgy 

kellett, hogy jótékonykodjon a parasztokkal, ha szükséges volt, mint az egyház. Európa legrégebbi 

öregek otthona eredeti külalakjában, de komfortosítva ma is áll Oxfordban, városi tulajdonban és 

800 éve eredeti funkciójában szolgál. A példák még sorolhatóak. 

 

Az utolsó kétszáz év mégis lényeges változást hozott a szociális gondoskodás területén. Ez a 

változás legjobban az államháztartási kiadások GDP-hez mért arányának dinamikus 

növekedésében érhető tetten. Nevezetesen a korábban a GDP 10 százalékát el nem érő 

államháztartási kiadások száz év alatt 50 % közelébe emelkedtek az OECD országokban, úgy, 

hogy a hagyományos állami kiadások – hadsereg, rendvédelem, infrastrukturális beruházások – 

részaránya alig változott. Kimutatható, hogy ez az aránynövekedés a szociális szféra miatt 

következett be. 

 

Természetesen ez az arányváltozás funkcionális és tartalmi változásokat is jelentett. 

 A modern szociálpolitika kialakulásának II Erzsébet I. szegénytörvényét (Poor Law, 

1601) szokták tekinteni. Ez volt az első megfogalmazása a modern centrális állam ilyen 

irányú kötelezettségvállalásának. Maga az állam túl sokat nem vállalt, viszont kimondta, 

hogy e tevékenység – azaz a szegények és rászorultak gondozása a közhatalmi szervezetek 

– főként a települési önkormányzatok – kötelező feladata, intézményeket és 

adóbevételeket kell erre a célra fordítania. Amit e szervezetek korábban hagyományból 

vagy helyi jogszokás alapján tettek, abból ekkor válik kötelező állami feladat. 

 A következő csomópont a francia forradalom. Itt kerül középpontba a fizetett 

foglalkoztatás állami feladat jellege. 

 Újabb csomópontot jelentett a II Poor Law Angliában. 1821-ben, hosszú parlamenti 

vizsgálódás alapján újították meg a több száz éves törvényt. Már intézményileg 
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pontosabban rögzítették a feladatokat és az ellátásokat. Paradigmatikus változásokat nem 

hozott e szabályozás, bár már erre is voltak kísérletek. 

 Az 1870-es éveket szokás az újabb fordulópontnak tekinteni. Ekkor kezdődik a 

“munkásvédelem”-hez kapcsolódó intézmények kiépítése és a mai jóléti rendszerek 

megalapozása. Ekkor válik kötelezővé és ingyenessé az oktatás szerte Európában, 

találtatik fel a társadalombiztosítás, elkezdődik az orvosi szintű egészségügyi ellátás 

teljessé tétele. 

 Az 1930-as években kezdődik, de csak a második világháború után teljesedik ki a 

modern jóléti állam. Ekkor a szolgáltatások jelentős része közösségivé válik, sok ezekből 

állampolgári joggá válik. Megindul a nemzetközi szociális jogok kialakítása a nemzetközi 

jog részeként. 

 Ez a rendszer kerül pénzügyi és intézményi válságba az 1980-as években. Reformra 

szorul mindenütt, de a súlyos támadások ellenére sem adták fel sehol alapvető közjóléti 

jellegét. 

 

1.1. A szociális biztonság (social security)4 

 

A fenti korszakolás természetesen csak vázlatos. Látszólag az OECD országok5 fejlődését jelzi, 

valójában azonban az intézmények mindegyike megtalálható a világ bármely részén és államában. 

A “harmadik világ”-ban, ahol kettős társadalom alakult ki – a modern szektor és a hagyományos 

–, súlya, hatékonysága, értelme nagyban eltérhet az OECD-országok archetípusos formáitól. 

Ezért nem lehet őket általában jóléti államok közé sorolni, az intézmények léte azonban nem 

tagadható el. 

 

A fenti folyamat tehát mégis inkább az európai társadalom fejlődés jellemzője és innen terjedt át a 

Föld más részeire, meghatározott korszakokban és meghatározott módon. Ennek a folyamatnak a 

középpontjában, mai fogalmakkal, a szociális biztonság található. 

 

A szociális biztonság első megközelítésben azt jelenti, hogy mindazok, akik életük során 

hosszabb-rövidebb időre hátrányos helyzetbe kerülnek, azok számíthatnak a többi ember és a 

társadalmi intézmények támogatására. E fogalom tartalmában igen sok a bizonytalan elem. 

                                                 
4 A továbbiakban a fontosabb fogalmak angol megfelelőit zárójelben közöljük a további tájékozódást segítve. 
5 Az OECD országok mosta fejlett piacgazdaságok jelzésére szolgál. Talán ez az országcsoport az, amely legjobban 
megközelíti a “nyugati társadalom”, a “fejlett országok”, a “Nyugat”, az “első világ” (a második, a szovjet birodalom, 
kikopott mára!) köznyelvi fogalmait, ezért használom itt. 
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 Nem állítjuk, hogy minden társadalomban és minden korban a hátrányos helyzetet 

ugyanúgy értelmezték. Azaz a hátrányos helyzet politikai megállapodás függő. 

 Maga a hátrányos helyzet is problémákat vet fel. A szegények fogalma csak pénzforrások 

hiányára utal. Ugyanakkor sok esetben gazdagabban is lehetnek hátrányos helyzetűek az 

emberek – a betegek például. Segítségre nekik is szükségük lehet. 

 A támogatás fajtája, típusa, módja is jelentős mértékben hely- és időfüggő. A fenti 

történeti bővülés csak egy lehetséges út. Ezen belül is azonban minden ország 

szignifikánsan más-más megoldásokat alkalmaz, nem is szólva a konkrét szabályozás 

részleteiről. 

 Maga a „többi ember” is meglehetősen ködös fogalom. Utalhat önkéntes, erkölcsi, de 

akár kötelező szolgáltatásra is. A társadalmi intézmények vonatkozásában is sokféle 

megoldás lehetséges. 

 

A szociális biztonság, mint fogalom mégis jó kiinduló pontot jelent számunkra, csak nem szabad 

elfelejteni, hogy további specifikációt igényel. 

 

A fogalom mai használatában nem tekinthetünk el attól, hogy piacgazdasági viszonyok között 

éljük életünket, különösen így van ez a mai államok kialakulásának idejében, a vizsgált kétszáz 

évben. A biztonság így nem lehet más, mint a piac által keltett bizonytalanságok kezelése. A 

piac legfontosabb és legáltalánosabb bizonytalanságának azt kell tekinteni, hogy a piacgazdaság 

még elméleti körülmények között sem biztosítja azt, hogy mindenki nyertes pozícióban kerüljön 

ki egy adott időszak megállapodás-rendszeréből. A piac a vállalkozás világa, a kalkulációé. 

Elméletileg talán csak annyi mondható ki, hogy a piac az egyik periódusban elvesztett pozíciót 

képes a következőben kompenzálni, de ekkor is szükség lehet az első periódusban társadalmi 

segítségre. 

 

A valós piaci viszonyok között szükségszerűnek tűnik, hogy legyenek vesztesei a tranzakcióknak, 

sőt legyenek olyanok, akik tartósan ebben a helyzetben maradnak. Ennek tömeges példáit láttuk a 

hatvanas-hetvenes évek nagy nehézipari válságának idején Európában. Emellett vannak olyanok, 

akik születésüknél fogva alkalmatlanok segítség nélkül a piaci helytállásra.6 Ebben a 

megfogalmazásban tehát a szociális biztonság tartalma a piacról kiszorultak támogatása. 

                                                 
6 Talán a két csoport közötti különbséget számszerűen is érdemes láttatni. Míg veleszületett, vagy fiatal korban 
elszenvedett okokból évente néhány százan kerülnek nyugdíjba, vagy egyéb társadalmi eszközökből fedezik 
megélhetésüket, addig a hosszabb munkavállalás utáni kényszernyugdíjazások – leszázalékolás, munkanélküliségből 
adódóak - száma több tízezer Magyarországon. Ez csak erősíti mondanivalónkat. 
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Már nagyon korán cél volt, hogy a kiszorultakat visszavezessék, ha lehet a piaci viszonyok 

világába, hogy ott találják meg boldogulásukat. Ebben az értelemben a már idézett francia 

forradalom nem új dolgot talált ki a munka állami biztosításának követelésével, hanem csak 

magasabb szinten ismételte azt, ami már több évszázados európai hagyomány volt a szegények – 

döntően a földjükről kiszorult vándorló-sodródó családok – dologházba telepítésével, ahol 

dolgoztak, gyakran új szakmákat tanultak és később elhelyezkedhettek. Ez az intézmény persze, 

ha rosszul menedzselték, a legkiszolgáltatottabb helyzetűeket is kitermelhette – ahogy az a 

szépirodalomban rögzült (Dickens hoz erre példákat) –, ezért később magát az intézményt 

felszámolták emberiességi és emberi méltóságot szolgáló okokból, de az elv, amit megtestesített, 

nem halt el. 

 

Ezt ma, a mai fogalomrendszer alapján a kizáródás (exclusion) megakadályozásának tekintjük. 

Kizáródik a piacgazdasági alapú társadalomból a munkanélküli, a tartósan beteg, a drogos, de a 

slumban lakó, a jogrendszert megtagadó ifjúsági banda tagja is. Kizáródik, mert nem tud, vagy 

nem akar ebben a rendszerben élni, mellette él inkább, annak árnyékában. E fogalomba azt is 

beleértjük, hogy a rendszer megváltoztatásának megszokott normáit sem követik, azaz a 

piacgazdaság normáit és intézményeit nem tekintjük állandónak, de a változtatás meghatározott és 

társadalmilag elfogadott módon kell, hogy végbemenjen. 

 

A szociálpolitika célja tehát a kizáródás megakadályozása, vagy ha már bekövetkezett, 

akkor a lehetséges mértékű visszavezetés. 

 

A szociálpolitika ugyanakkor elismeri azokat a helyzeteket is, amikor már valaki nem képes részt 

venni a piacgazdaságban. Ezt kezeli például a nyugdíjrendszer. 

 

A szociális biztonság tehát a piacgazdaság bizonytalanságait társadalmi szinten kezelő 

jog- és intézményrendszer, amely céljában, a piacgazdaságban való megfelelést és 

életmódot segíti, illetve támogatja azokat, akiket élethelyzetük erre már nem tesz 

képessé. 

 

A magyar fogalomhasználat a idegen nyelveken “társadalmit” jelentő “szociális” szót különös 

módon használja. A magyar társadalompolitika nem azonos a szociálpolitikával. A 

társadalompolitika ugyanis arról szól, hogy az állam a saját eszközeivel a társadalom minden 
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szférájának működését befolyásolni kívánja – kultúrát, értékrendet, stb. A szociálpolitika a 

hátrányos helyzetekkel foglalkozik csak. 

 

Mára az angol nyelvben is kialakult hasonló fogalmi megkülönböztetés – “social”, illetve 

“societal”7 szavakkal, de ez fiatal kezdeményezés. 

 

A jelenség a szociálpolitika és a társadalompolitika sajátos, egymásba átfolyó, egymást helyettesítő 

mozgása akár történetileg, akár adott időpontban. A mögöttes tartalom ebben a szociális 

támogatási rendszer jellege, nevezetesen az, hogy mennyire preventív jellegű. 

 

Maga a prevenció ugyanis nem feltétlenül eleme a szociális biztonság fogalmának. A szociális 

biztonságban megfogalmazottak kielégíthetőek azzal, hogy utólagos, esemény utáni támogatást 

nyújtunk – ez a kompenzációs szociálpolitika. Sokan ezt is értelmezhetik prevenciónak, mint a 

további kizáródás vagy annak súlyosabb formáiba kerülés megakadályozását, de általában más 

megközelítést használnak. 

 

Eszerint a prevenció azt jelenti, hogy ne záródjon ki senki. A prevenciót két módon érhetjük 

el. 

 Vagy egyes sajátos élethelyzetekre koncentrálva kapjuk el az egyént még a kizáródás előtti 

pillanatban. A magyar szóhasználatban ez a szociálpolitika 

 Vagy a társadalom egészét próbáljuk úgy szabályozni, hogy ne jöhessenek létre kizáródást hozó 

élethelyzetek, így ez a társadalompolitika. 

 

A társadalompolitika nem feltétlenül a parancsuralmi rendszer ideológiai megfelelője, bár annak 

kialakulása során fontos szempontként említették a társadalompolitikai elvárásokat. A 

piacgazdaságok baloldali, de nem csak ilyen irányultságú mozgalmai is rendre megpróbálkoznak 

társadalompolitikai jellegű intézkedések bevezetésével. Ennek köszönheti létét például az 

urbanisztika tudománya, mint a szegényeknek adható egészséges lakókörnyezet igényére válaszoló 

diszciplína. 

 

Nagyon sok társadalompolitikai indíttatású intézmény ma már elvesztette eredeti jellegét, sőt 

újabb szociálpolitikai intézményekkel kellett kiegészíteni, hogy eredeti funkciója szerint is 

működjön. Például az általánosan kötelező, ingyenes oktatás ilyen intézmény. A XIX. század 

                                                 
7 E szó inkább társas jelent, mint a magyar társadalmi megfelelője, de ma már így is használják. 



11 

 

végén figyeltek fel arra, hogy a szegények gyerekei azért képtelenek kitörni szüleik helyzetéből, 

mert tudatlanok és tanulatlanok. Akkor is, amikor Angliában már több évtizede a piaci elvű 

oktatási rendszer a korcsoport 90-95 %-t magába szívta, és a legdinamikusabban növekvő 

iparágnak volt tekinthető.8 A preventív szociálpolitikai indíttatás tehát társadalompolitikai 

intézkedéssé vált az oktatás “államosításával”, mivel egységesítette a tudásszintet és a szakmai 

képzést is támogatta, s ebben a funkciójában jól szolgált évtizedekig. 

 

Már a hatvanas években a szociológusok rendre kimutatták és ma is kimutatják, hogy az 

önállósult, pedagógiailag vezérelt közszolgáltatás változatlanul szegregál, szétválasztja a társadalmi 

csoportokat, sőt növeli különbségeiket és esélyeik eltérését. Ezt ma részben az iskolai szociális 

munkások foglalkoztatásával próbálják kompenzálni, akik az egyéni prevenciót vagy a 

kompenzálást végzik el, szükség szerint, egyes személyekre vonatkozóan. 

 

1.2. A biztonság intézményei 

 

A jelzett példák is azt mutatják, hogy a szociálisan hátrányos helyzetek nem homogenizálhatóak, 

sokféle okuk van és sokféle megoldási mód kell hozzájuk. Nem véletlen, hogy az ezt kezelő szféra 

ma már önálló szakmacsoportot alkot, teljes képzési struktúrával. 

 

Mi most csak a pénzügyi és a menedzsment problémákkal foglalkozunk közpolitikai 

szempontból, s nem a szociális munkás – e szakmacsoport nem túl szerencsés magyar 

megnevezése - nézőpontja szerint. 

 

A szociális biztonság rendszere tehát széleskörű szolgáltatásrendszert jelent. Az 1.1 ábrán 

próbáltuk vázlatosan ábrázolni az összefüggésrendszereket egy ház formájában, amely a biztonság 

évezredes jelképe az emberi kultúrákban.9 

                                                 
8 The Theory of market Failure: a critical examination, ed.: T. Coven, GMUP 1988. 
9 Bécsi Szociálpolitikai Intézet előadása alapján, IMF szociálpolitikai tanfolyam, Bécs, 1994. március 3-17. 
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Az európai biztonsági rendszer egyes elemei: 

 Az európai fogalmak szerint ennek középpontjában a szabályozott munkaviszony áll. 

Szabályozott, mert nem tisztán a munkáltató és a munkavállaló között, a polgári 

törvénykönyv szerinti szerződés kötettik, hanem több, a munkavállaló jogait kiterjesztő 

jogszabály is megköti a szerződő felek kezét. A munkajog ma már mindenütt önálló jogág, 

amely arra épül, hogy a munkavállaló gyengébb piaci helyzetét kompenzálják és a 

munkáltatóhoz képest többlet jogokkal lássák el. Ez vonatkozik a munkafeltételekre, a 

munka egészségügyi vonatkozásaira, a bérfizetésre, stb. 

 A szociális szolgáltatások ezt a munkaviszonyt veszik körbe. Egyrészt felkészítenek a 

munkaviszonyból eredő kötelezettségek sikeres teljesítésére, mint az iskola. Másrészt az 

időleges vagy végleges munkaképtelenséget teszik elviselhetővé, lehetőleg felkészítve az 

újabb munkavállalásra, mint a táppénz, vagy a nyugdíj. 

 

Sajátos helyzetűek a tőketulajdonosok. Elvileg ők is jogosultak támogatásra, ha piaci 

jövedelemszerző forrásukat, a tőkéjüket elvesztették. Ez az egyik legnehezebben 

megítélhető probléma, hiszen egy tulajdonos akkor viszi csődbe vállalkozását, amikor 
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akarja. Az elv megvan, de a konkrét ügymenete igen nehézkes. (Így voltak a hatvanas 

években jachttal rendelkező munkanélküliek Svédországban.) 

 Kétféle típusú szociális szolgáltatást különböztethetünk meg: pénzbeli (financial) vagy 

természetbeni (in kind) támogatást, ahogy a magyar terminológia nevezi. Az előző 

jövedelempótlást jelent, transzfert az államháztartás terhére. A másik állami tulajdonú, 

vagy állam által finanszírozott szolgáltatást. Ez utóbbi lehet ingyenes vagy részben 

térítéses. 

 A szolgáltatás szervezés elveit ma már a kényszermentesség, a támogatott önérzetének 

megőrzése, a jogállamiság és az egyenrangú partnerség szempontjai határozzák meg10. A 

sajnálat, az alárendeltség, a kiszolgáltatottság kihasználása, a felsőbbség éreztetése nem 

kívánatos magatartásminták. 

 A finanszírozás háromféle formában történhet: adókkal, járulékok beszedésével, vagy 

önkéntes kifizetésekkel. 

 

1.2.1 Segélyezés 

 

A szociális segélyezés a biztonsági rendszer legősibb eleme. Évezredekig ez volt a meghatározó 

állami, vagy azzal megegyező szerveződési elvű formáció. Ezt egészítették ki különböző önkéntes 

vagy hivatásrendi (pl. céhek) támogatási rendszerek. Ma a magyar jog kerüli a segély szót, 

“támogatás” szót használ, tisztán eufemisztikus okokból.  

 

A szociális segélyezés állami formájának alapelveit az angol II. Szegénytörvény fogalmazta meg. A 

segélyrendszer korai formája adóból finanszírozott, szükséghelyzetekre reagáló szociális 

biztonsági intézmény volt. Intézményi szinten, azaz a szolgáltatások menedzselése és 

finanszírozása kérdésében a következő elvek fogalmazódtak meg és érvényesültek: 

 A minimális szolgáltatás elve: Ez azt tartalmazza, hogy a szociális támogatás nem lehet 

olyan mértékű és fajtájú, amely kívánatos lenne a támogatott számára. Ennek mind 

pénzügyi, mind “erkölcsi” okai egyaránt vannak, vagyis a rendszer ne legyen 

finanszírozhatatlan és ösztönözzön a helyzet saját erőfeszítéssel történő javítására. Az elv 

tehát azt jelenti, hogy a pénzbeli szolgáltatás kisebb legyen, mint a minimális bér, a 

szolgáltatás pedig a legprimitívebb és csak az elemi szükségleteket fedező. Ezért nem 

lehet például a hajléktalanszállón napközben tartózkodni, ezért vannak abban csak 

priccsek és deszkák. 

                                                 
10 Lásd részletesen a 3. fejezetet. 
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 Önálló munkakör létesítése a szociális szolgáltatások szervezésében. Korábban még a 

felelősség a településeké volt, ugyanis a törvény azt írta elő, hogy legyen önálló gondnoka 

e területnek a helyi kormányzat apparátusában. Ez azt is jelentette, hogy ezek munkája 

már felsőbb állami apparátusok által ellenőrizhető. A demokratikus testület általi 

gondoskodás erre nem alkalmas, az nem számon kérhető. Az önálló alkalmazottól már 

szakmai és pénzügyi felelősség kérhető. Ez teszi önállóvá e szakmát, még akkor is, ha 

kezdetben különösebb tudás nem tartozott hozzá, de önálló szervezeti rendszert 

mindenképpen indukált. 

 Helyi ellátási felelősség elve. Ennek keretében ismerte el az állam saját felelősségét újra 

a kérdésben. Ebből az elvből lehetett további követeléseket megfogalmazni vele szemben, 

akár az elv megváltoztatását is. Ezen túl viszont lehetővé tette, hogy egységes normák 

alapján folyjon a szolgáltatás az adott országban. 

 Végül önálló pénzügyi alapokat teremtett, kezdetben szintén helyi adó – szegénységi 

adó – formájában, később más költségvetési tételek formájában. 

 

Később, a tapasztalatokkal további elemekkel egészült ki a segélyrendszer: 

 Rendszerint egyedi elbírálás kötődik hozzá, ahol ellenőrzik mind a pénzügyi 

szükséghelyzetet - legyen az akár időleges, vagy végleges -, vagy az egyéb rászorultságot. 

 A támogatás lehet egyedi vagy családi jellegű. 

 

A segélyrendszer mára már kiegészült bőkezűbb ellátási formákkal is, főként a későbbiekben 

ismertetendő társadalombiztosítási rendszer hatására. Ebben az esetben a minimális szolgáltatás 

elve oldódik fel, és ha a meggazdagodást nem is teszi lehetővé, de magasabb szintű 

életsztenderdet kíván szolgálni. Egyfajta “tisztes szegénységi” szintet jelent, vagy átlagosat céloz 

meg. Mára már ez a jellemzőbb, de rendszerében együtt él a minimális szolgáltatások elvvel. Az 

egyes nemzeti rendszerek között aszerint is különbséget tehetünk, hogy e bőkezűséget milyen 

mértékben gyakorolja –így pl. a svédek inkább, az egyesült államok-béliek alig-alig. 

 

A támogatás kiterjesztését jelenti az állampolgári jövedelem rendszere. Ez abban foglalható 

össze, hogy állampolgári jogon mindenki kaphasson minimális (alap)jövedelmet élete teljes 

hosszában. Ezt egészítené ki a bér és a tőkejövedelem, mint a normál szintű életfeltétel 

biztosítója. Ezzel megszűnne a bürokratikus ügyintézés, ami gyakran a támogatásra elszámolt 

összegek negyven százalékát is elviszi, ugyanakkor emberiesebb megoldás is lehetne. Pénzügyi 

alapját a ma szétszórt támogatási összegek összesöprése-egyesítése biztosíthatná. Mára ez a 
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szolgáltatáskövetelés inkább csak egyes csoportok támogatására szorult vissza, mint például az 

állampolgári nyugdíj. A teljes megvalósulásnak sem a pénzügyi feltételei, sem a szervezeti feltételei 

nincsenek meg, amellett, hogy sokan elvből ellenzik – a “nincs ingyen ebéd” jegyében. 

 

1.2.2 A társadalombiztosítás 

 

A segélyrendszer már korán felvetette, különösen annak korai, minimális ellátású formája, azt a 

problémát, hogy sok esetben ez jelentős visszaesést jelent az erre rászorultak életmódjában. 

Indokolatlannak és méltánytalannak tekintették ezt a visszaesést. Keresni kezdték azt a 

lehetőséget, hogy a költségvetést ne túlterhelve, de méltányosabb ellátásokat lehessen nyújtani. Ez 

a probléma annál is mélyebb és tömegszerűbb volt, mert az angol példa nyomán sorra hozták a 

Poor Law elveire támaszkodó törvényeket szerte Európában. 

 

A problémát súlyosbította, hogy a nagyipar megjelenése koncentrálta a problémát például 

betegség esetén, ahol a család a kereső betegségekor, még ha az átmeneti volt is, gyakorlatilag 

jövedelem nélkül maradt. Segítséget csak az önsegély jelentett. Ez abból állt, hogy szakmai alapon, 

önkéntesen, a fizetésük egy részéről lemondva, közös alapot képeztek a munkások egyes 

csoportjai és a bajbajutottakat ebből támogatták. Ezek az egyletek már hosszú múltra vezethetők 

vissza, Magyarországon is a 12-13. században a bányavidékeken megtalálhatóak. Ezek azonban 

nem voltak teljes körűek és kötelezőek. 

 

A fenti két tényező mellett elmondható, hogy a munkásság politikai tudatosodása is olyan 

politikai erőt jelentett, hogy az kényszerítő erővel bírt az állami beavatkozás kikényszerítésére, 

még ha a közvetlen politikai jogok nem is voltak adottak számukra. Németország volt az, ahol a 

jelzett problémák koncentráltan jelentkeztek és az ellentmondások a legkiélezettebbek voltak. Az 

új megoldás is innen származik. 

 

A méltánytalanság kiküszöbölése és a pénzügyi korlátok figyelembe vétele alapján Bismarck 

kancellár nevéhez kötötten dolgozták ki a társadalombiztosítás rendszerét. 1871-ben adtak ennek 

törvényi formát, elsősorban a betegség és az üzemi baleset következményeinek kezelésére. 
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A társadalombiztosítás11 egy olyan állam által kikényszerített pénzügyi alap, amely az 

érintettek pénzügyi hozzájárulásával – járulékfizetés – lehetővé teszi, hogy közülük 

munkaképtelenek jövedelempótláshoz – járadékhoz - jussanak. Törvények szabályozzák, 

de irányítását önkormányzati formában oldják meg. 

 

 Elemezve a fogalmat, talán azzal kell kezdenünk, hogy itt nem adóbevételről van szó. Bár 

ma már a társadalombiztosítási járulékot (distribution) egyesek béradónak is nevezik, 

lényegében mégsem állami bevételként keletkezik.  

 A befizetés kötelező, az állam törvényileg kényszeríti ki. 

 A rendszer lényegét fejezi ki, hogy a “közülük rászorultak” jutnak ellátáshoz. Azaz a 

rendszer kedvezményezettjei maguk a befizetők. Ilyen feltétel a segélyezésnél nincs. Azaz 

a társadalombiztosítás az önsegély egy fajtája. Ez a viszony fordítva is igaz: csak az kap 

járadékot, aki fizetett járulékot. 

 A munkaképtelenség is a rendszer lényegéhez tartozik. Egyrészt kifejezi azt, hogy az 

ellátások munkaviszonyhoz12 kötöttek. Csak akkor járnak, ha valaki kiesik a munkából. 

Utal továbbá arra, hogy az ellátás célja a munkajövedelem pótlása. Ez utóbbi 

megvalósulhat egyszerű pénzügyi támogatással – például egy összegű támogatással – de 

ma már szinte norma sok juttatásnál a korábbi jövedelem valamilyen meghatározott 

részének pótlása. 

 

A társadalombiztosítás tehát részben a Poor Law által megfogalmazott intézmények 

tagadásaképpen jött létre. Megoldásai annak hibáit igyekeztek korrigálni. 

 

A társadalombiztosítás oly mértékben sikeres “találmány” volt, hogy később a politikusok egyre-

másra raktak rá újabb és újabb ellátásokat. A betegségbiztosítás után jöttek a nyugdíj, a 

munkanélküliségi és a családi biztosítások. 

 

A rendszer sikerességét az is bizonyítja, hogy viszonylag rövid időn belül, az egész világon, a 

német mintára, hamar elterjedt. Ma társadalombiztosítás minden országban létezik, 

különbségek a rendszer kiterjedtségében és ellátási színvonalában van. A harmadik világ is képes 

                                                 
11 A fogalmak pontosítása miatt érdemes az angol kifejezéseket is megismerni. A “szociális biztonság”-ra általában a 
“social security” kifejezés szolgál, míg a “társadalombiztosítás”-ra a “social insurance” kifejezést használják. Ritka, de 
előfordul a két kifejezés keveredése, jelezve azt az igényt, hogy a két intézményi forma – segély és tb – összemosódik 
egyeseknél, lsd. később. 
12 A jogi nyelvben a munkaviszony erősen kötött fogalom, csak meghatározott jogszabályok által szabályozott 
viszonyokra vonatkozik. Mi e fogalmat általánosan használjuk – azok viszonyát, akik mások alárendeltségében végzik 
munkájukat, nem saját tulajdonuk működtetésével keresik kenyerüket. 
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nagyvonalú ellátásokat adni ezen belül, de szűk alkalmazotti rétegnek. Az OECD-országoknál ez 

kiterjedt és a gazdasági színvonallal arányos ellátást biztosít. 

 

Itt is ismételni kell az előző részben elmondottakat, nevezetesen, hogy a társadalombiztosítás 

kialakulása hozta magával az emelt szintű szociális ellátásokat a segélyrendszerben, mintegy 

kikényszerítve azokat. Hasonló hatást az üzleti szférában is kifejtett: az életbiztosítások piacának 

kialakulása részben a társadalombiztosítási nyugdíjak megjelenése által inspiráltan jött létre. 

 

A társadalombiztosítás kialakulása segítette, hogy a szociálpolitika modern elvei polgárjogot 

nyerjenek a támogatások tervezésénél-szervezésénél, egyúttal új értelmet is adott ezeknek az 

elveknek. 

 

A társadalombiztosítás annyiban is újfajta jelenség a modern társadalomban, hogy egy egyetlen 

pontból kiinduló társadalmi innovációt is jelent, amelyből nem túl sok adódott eddig az 

emberiség történetében. Talán az állam kialakulását, a gazdasági társaságok jogi formájának 

kialakulását említhetjük még, és a mai hálózatszerű építkezést, részben az Internet hatására. A 

szociális segélyezés nem volt még ilyen hatású, akkor sem, ha azt írtuk, hogy a Poor Law-t is 

sokan másolták, átvették. Ez utóbbinál azonban csak a saját mozgások megfogalmazása-

pontosítása történt az átvétellel, nem innováció. 

 

Végül meg kell említeni azt a jogi rendszerbeli sajátosságot, hogy a társadalombiztosítási jog ma 

már szinte önálló jogág, de gyakran együtt szerepel a munkajoggal, mint annak sajátos, külön 

része. 

 

1.3. Jóléti állam – jóléti társadalom 

 

Az 1930-as évekre a mai OECD-országokban, de másutt is kialakult az a rendszer, amelyben az 

állam már nem csak hatalmi és gazdasági éjjeliőr szerepet töltött be, hanem a szolgáltatások 

jelentős részének biztosítója is volt. Mai méretét még nem érte el, de dinamikusan tört előre. E 

korszakban még a gazdasági életben is meghatározóvá vált, jelentős vállalatokat vett tulajdonába, 

főként a nehézipart és kapcsolódó részeit. 

 

A második világháború ezt a lendületet megtörte, a béke létrejötte után azonban ott folytatta, ahol 

abbahagyta. Ekkortól beszélünk jóléti államról. A jóléti állam a preventív szociálpolitika 
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megtestesülése. Nem társadalompolitika, bár annak elemei megjelennek benne, de a piachoz 

rendszerszabályozóként viszonyul, s nem folyamatszabályozóként, továbbá a demokratikus 

pluralizmus alapján az erkölcsi- és értékvitáktól igyekszik távol maradni. 

 

Ebben az összefüggésben értelmezhetjük a jólét fogalmát. Nem egyfajta kívánatos állapotként 

kívánjuk megfogalmazni, hanem szolgáltatás- és intézményfajtaként. Olyan szolgáltatásokat 

tartunk a fogalomba tartozónak, amelyek a szociális biztonság szempontjából a közmegítélés 

szerint minden állampolgárt meg kell, hogy illessenek, még ha a szolgáltatás közvetlenül nem, 

vagy már nem tartozik a szociális szférába. Így kerül be az oktatás, vagy a szemétszállítás is e 

körbe. 

 

Most a jóléti állam fogalmát abban az értelemben használjuk, hogy az állam egy történeti típusát 

jeleníti meg, bizonyos tömegesen igényelt szolgáltatások nyújtóját. E szolgáltatások a jóléti 

szolgáltatások, nevezetesen a társadalombiztosítás és a szociális juttatások, mint 

jövedelempótlások, oktatás, egészségügy, családi szolgáltatások, közüzemi infrastruktúra 

fejlesztője és fenntartója. Ahogy időnként kritikusai írják, az anyaméhtől a sírig kíséri az embert az 

állam. 

 

E típuson belül kell elkülöníteni elméletileg: 

 a szociális piacgazdaságot, amely bizonyos gazdasági elvek – pl. az árstabilitás – 

prioritása mellett építi ki a rendszerét és inkább a jogszerű kompenzációs szociálpolitika 

híve, elveit a Német Szövetségi Köztársaságban fogalmazták meg a nyolcvanas években, 

de ma már inkább az USA-ban jellemző; 

 a szűkebb jóléti államot, ahol a preventív szociális gondolkodás, az állam 

problémamegoldó képességébe vetett hit erősebb, a gazdaságpolitikát is inkább rendelik 

alá ezért a szociális céloknak (Lásd a skandináv államokban); 

 a piaci elvű szociálpolitikát követő államokat, ahol a gazdasági növekedésnek rendelik 

alá a szociális gondoskodást, erős vállalati finanszírozással és öngondoskodással, mint 

Japánban és az ázsiai kistigriseknél. 

 

Mindeme rendszerek azonban ma már rendelkeznek mind a szociális segélyezés, mind a 

társadalombiztosítás, mind a társadalompolitikai befolyásolás eszközeivel. Különbségük a 

beavatkozás mélységében található. 
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Nemzetközi rendszerezésben gyakori, hogy a társadalombiztosítás típusa alapján osztályozzák 

az államokat. Ez arra utal, hogy a jóléti állam kialakításában a társadalombiztosítás szerepe 

meghatározó. A társadalombiztosítás ebben az értelemben dominálja a segélyrendszereket is. Erre 

a tipológiára, amely részben fedi, részben nem a fentit, a társadalombiztosítás kifejtésénél térünk 

vissza. 

 

Végül, mint legújabb fejleményt kell említeni a jóléti társadalom fogalmát. Ez részben már 

összefügg a szociális szféra reformjával. Jóléti társadalomról akkor beszélhetünk, ha a szociális 

gondoskodás már nem csak az állami szervezetek feladata, hanem abban jelentős szerephez 

jutnak az állampolgárok és szervezeteik, de a piaci erők jótékonysága is. A jólét a társadalom ügye, 

nem csak elvárt állami szolgáltatás. Ez jelenti az állammal megosztott tevékenységet éppen úgy, 

mint adott esetben az állami szolgáltatások kiváltását más szolgáltatókkal vagy az öntevékenység 

alapján. Az állam szerepe ezzel nem lesz kisebb vagy jelentéktelenebb, inkább más. E körben 

nagyon sok megoldással találkozunk. Beszélnek szociális háromszögről, ahol a három szereplő 

viszonyára helyezik a hangsúlyt. Beszélnek korporatív államról, ahol főleg a kemény szociális 

partnerek döntéshozatali szerepét hangsúlyozzák ki, vagy az önkéntesek reneszánszáról, ahol az 

állampolgári szerepvállalás emelődik ki. Mindez azonban már a szociálpolitika reformját érinti, így 

ott beszélünk arról részletesebben. 

 

Összegzésül talán annyit kell megjegyezni, hogy mára az államok mindegyike bonyolult szociális 

biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely intézményileg mind a két intézményrendszerrel, mint 

együttes szervezettel rendelkezik és működteti azt. A hatékonysága persze sok esetben 

megkérdőjelezhető. A helyzet bonyolultságára és a rendszerek összetettségére talán még egy 

példa: a magyar rendszerben ma már nem szokatlan, hogy sok nyugdíjas segélyezésre szorul a 

társadalombiztosítási ellátások alacsony szintje miatt.13 

 

1.4. Nemzetközi viszonyok 

 

Már többször láttuk, hogy a szociálpolitikában egy-egy megoldás hamar népszerűvé vált és 

gyorsan terjedt a világban. Ez azonban nem nemzetközi szerződések által kikényszerített terjedés 

volt, mint például a postai boríték mérete, hanem önkéntes mintakövetés alapján történt. A 

nemzetközi jog ehhez a folyamathoz képest töredékesen és igen lassan követi a változásokat. 

 

                                                 
13

 E helyzet részben azért alakult ki, mert sok idős ember nyugdíja igen régen állapíttatott meg más ár- és 

bérszínvonalon, illetve részben a gazdaság alacsony teljesítménye miatt. 
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Mindazonáltal ma már széleskörű nemzetközi joganyag is található a szféráról. A fentiek 

alapján talán nem meglepő, hogy ezek központjában is a munkajog és ezzel a társadalombiztosítás 

áll. Jellemzésükre azt mondhatjuk, hogy itt részleges szabályozás történik, azaz ha a nemzeti 

munkajogi anyagot tekintjük teljesnek, akkor itt azt látjuk, mintha abból elemeket kiemelnének és 

nemzetközileg is megerősítenék azokat. Ennek legfőbb intézménye részben a két- vagy 

többoldalú szerződések, részben az ENSZ egyik szakosított intézmény, a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) és annak “konvenciói”, de ma már egyetlen nagy nemzetközi szervezet sem lehet 

meg anélkül, hogy a szociális kérdésekről ne lenne legalább véleménye. Mindkét esetben arról kell 

beszámolni, hogy a nemzetközi jog elemei a munkajog és a társadalombiztosítás köréből kerülnek 

ki akár a szerződések, akár a konvenciók esetén. A segélyrendszerek e joganyagnak soha nem 

részei. 

 

Külön elemet képeznek a migránsokra, a külföldön dolgozó, de nem letelepülő 

munkavállalókra, valamint a menekültekre vonatkozó jogok. Az első két csoportnál a fő 

szabályozási feladat a másutt szerzett jogok figyelembe vehetősége, illetve a saját 

állampolgárokhoz való viszonyítás mértéke és eljárásrendje. A menekültek kezelése mára szintén 

önálló jogággá vált, sajátos megoldási módokkal. E státusz viszont egyértelműen a saját 

állampolgárral egyező szociális védelmet, időnként – például nyelvhasználat – speciális jogot 

jelent. 

 

Számunkra, nemzetközileg további meghatározó tényező az Európai Unió. Külön fejezetben 

foglalkozunk az Európai Unió szociális intézményeivel. 
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2. Globalizáció és szociális rendszerek 

 
2.1. A jóléti rendszerek reformja 

 

A jóléti államról nem lehet anélkül írni, hogy válságát ne emlegetnénk. E válság soktényezős, 

mindazonáltal néhányat ki szoktak emelni e tényezők közül: 

 Legfőképpen a rendszer finanszírozhatatlanságát bizonygatják. Eszerint két oldalról éri 

támadás a rendszert. Egyrészt az adófizetők egyre kevésbé hajlandóak jövedelmük nagy 

részéről lemondani az állam javára, elveszettnek érzik a befizetett pénzt. Ugyanakkor a 

rendszer korábban olyan kötelezettségeket vállalt, amelyeket ma már nem tud teljesíteni. 

 Sokan látják úgy, hogy megroppant az állami intézményekbe vetett bizalom. Az emberek 

túl bürokratikusnak és öncélúnak látják ezeket. Túlzottan homogenizálnak, holott éppen a 

szolgáltatások tartalmi sokszínűsége a kívánatos. 

 A rendszer terhelése nem egyenletes, azaz sok befizető nem veszi igénybe vagy csak a 

távoli jövőben a szolgáltatásokat, míg a társadalmi változások miatt egyre több az 

igénybevevő és azok egyre nagyobb mértékben és egyre hosszabb ideig veszik igénybe a 

szolgáltatásokat. Mindez a jóléti szolgáltatások teljes körére értendő. 

 A jóléti szolgáltatások a legdrágább szolgáltatások. Magas szintű tudással rendelkező 

személyzetet igényelnek és költségeik nagy részét a személyi kifizetések teszik ki. 

Ugyanakkor egyes területeken – egészségügy – árrobbanás zajlott az utóbbi évtizedekben, 

részben személyi oldalon, de jelentősen az alkalmazott technológiákban is. 

 A válság részben összefügg a társadalombiztosítás válságával is, amely részben hasonló 

okokból, részben más okokból következett be. Ennek részleteiről később szólunk. 

 

Látható ugyanakkor, hogy a válság nem pusztán a szociális szféra válsága. Tájékozott olvasó az 

állami szolgáltatások iránti általános bizalmi válság szimptómáit fedezheti fel. Ez azt is jelenti, 

hogy a megoldás módjait is ez alapján keresik. A szociális – jóléti szféra reformja is a “new 

public management” elvei és eljárásai szerint megy végbe, még ha eltérő természete módosítja 

is az általános eszközöket. 

 

A folyamat azonban nem vita nélküli. Ezeket az elveket két fő irány szerint lehet értelmezni: 

 Tisztán piaci elvek szerint a lehető legkisebb állami feladatvállalás mellett a lehető 

legnagyobb önerőre támaszkodást kell előtérbe helyezni. Ez bírálói szerint visszatérést 

jelentene a Poor Law világába, a jóléti rendszerek felszámolásával. E kritika túlzónak 
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tekinthető, mert a társadalombiztosítást senki nem akarja megszüntetni, még ha üzleti 

alapra helyezné is, illetve a szegények támogatását erősítenék jobb közművekkel.14 

 A másik irány csak a hatékonyság növelését próbálja középpontba állítani, nem 

csökkentve az állam felelősségének mértékét, csak indokolt esetben és a dereguláció és a 

devolúció elvei szerint. Ebbe még az is belefér, amit a jóléti társadalomról és az 

állampolgári jövedelemről korábban mondtunk. 

 

Azt mondhatjuk, hogy mára sajátos patthelyzet alakult ki. A tőke, ha lehet, menekül szociális 

kötöttségei elől, sajátos dinamikát kölcsönözve ezzel a globalizáció folyamatának, ha nem a 

legfőbb mozgatót jelenti. Sokan gondolják így. Emellett az államok lassan reformálnak, ahogy a 

közönség engedi nekik, inkább a második irány elvei szerint. 

 

A nemzetköziesedés sem jelent ebben a folyamatban egyértelmű pozíciót. Az Európai Unió 

inkább erősíti, legalábbis saját helyzetét ebben a folyamatban, ami jelentős állami logikájú 

terjeszkedést jelent. Ugyanakkor tagállamait kényszeríti arra, hogy a szolgáltatások szintjében 

próbáljanak homogenizálódni, függetlenül tényleges gazdasági erejüktől. Ez sem könnyíti a 

helyzetet. 

 

Másrészt a nemzetközi intézmények a reform élesztői is a tanácsadó és szervező kapacitásaikkal. 

Ebben a szerepükben azonban már megosztottak “ideológiailag”, ahogy látható, ha az IMF 

politikáját összehasonlítjuk például az Európai Unióéval vagy az ILO-éval. 

 

Ugyanakkor a változások új modelleket is szülnek. Ezek megismerése előtt érdemes a 

globalizációval is megismerkedni, mint a mai kor egyik meghatározó jelenségével. Annál is 

inkább, mert eddig egy országon belül értelmeztük a szociálpolitikát, de a globalizáció kitágítja a 

kompetenciákat. 

 

2.2. A globalizáció szociálpolitikai vetülete 

 

A globalizációt nem tekintik általában pozitív jelenségnek. Leginkább a veszteségeket szokták 

számolgatni és a belőle való kitörés lehetőségét keresik sokan. A globalizáció nyertesei nem 

fogalmaznak meg különösebb programot és elvi alapokat, csak csinálják a maguk dolgát. 

Pontosabban, akik elméleti összefüggéseket is keresnek, azok nem a globalizációról szólnak, 

                                                 
14 A 2.3. fejezetben erről részletesebben szólunk. 
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hanem egyfajta gazdaságelméleti szükségszerűségről és ugyanakkor a gazdaságtan keretei között 

maradnak. 

 

Ennek a hátterében azt találjuk, hogy maga a globalizáció gazdasági jelenség. Olyan gazdasági 

jelenség, amelyik megy a maga törvényszerűségei mentén, benne pusztán a gazdaságosság és a 

profitabilitás szabályai jelennek meg. 

 

A gazdaságtan védelmében el kell mondani, hogy azért a globalizációs folyamatok ennél mégis 

többek és jelentőségük is talán nagyobb, benne a gazdaság csak egy elem. 

 

Elsősorban a világ civilizációs megújításának lehetőségét rejti. Civilizáció alatt elsősorban is azt 

a folyamatot értem, ahol az ember fokozatosan tágítja a lehetőségeit, újabb és újabb 

tevékenységeket találva fel és hódítva meg a maga számára. Ebben az értelemben a civilizáció 

nem más, mint az A. Sen által kidolgozott pozitív szabadság fogalom általánosítása. 

 

A negatív szabadság a valamitől való megszabadulás eszméjeként fogalmazódik meg nála. Ezt, 

különösen a szociális ügyek szempontjából, szűknek érzi, ezért vezeti be a pozitív szabadság 

eszméjét. A „capability” fogalmában ragadja meg a lényegét – a képesség valamire, elsősorban 

minél többre. A szociálpolitikai intézményrendszert olyanná kell tenni, amely nem csak 

megszabadít valamitől, de egyre sokrétűbb életre tesz alkalmassá.15 

 

A civilizáció ezt a folyamatot jelen dolgozatban fogalmilag kiterjeszti mindenkire, nem csak a 

szociálisan rászorulóknak minősített személyekre. Ehhez a gazdaságban arra van szükség, hogy az 

adott időpontig kialakított lehetőségek egyes elemei egyre kisebb erőforrás-felhasználás mellett 

legyenek elérhetőek, így szabadítva fel erőforrásokat az újonnan belépő lehetőségek számára. 

Ehhez kell a méretgazdaságosság és a termelékenység szempontjainak érvényesülnie. 

 

Erőforrás úgy is felszabadulhat, ha a régi lehetőségek egy része már végképpen eltűnik és nem 

csak hatékonyabb lesz az előállítása. 

 

                                                 
15 Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Oxford, Oxford University Press, 1992.  
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Az eddigi globalizáció és annak következményei mintha csak a kultúrsokkok számát 

növelte volna és a lehetőségekét nem ilyen mértékben. Véleményem szerint, ez 

fogalmazódik meg a szakirodalom elsődleges kritikai attitűdjében.16 

 

Ezzel persze nem állítom, hogy a kritika alapállás fedné az igazságot, de az elemzőkre erős hatást 

gyakorol néhány gazdasági tény. Eszerint a világkereskedelemben a végső felhasználást szolgáló 

javak termelése – ez által az emberek lehetősége – alig növekedett, miközben ugrásszerű 

növekedés következett be a gazdaság néhány olyan szegmensében, amely inkább tekinthető 

mellékszereplőnek a lehetőségek szempontjából – szállítás, pénzügyi szektor, stb., azaz a végső 

felhasználást kiszolgáló szegmensek. Ennek hátterében pedig elsősorban az áll, hogy kereskedelmi 

javakká az alkatrészek, a részegységek váltak, illetve a tőkemozgatás intézményei. Egy termék 

előállítása így valóban egyre növekvő szállítási igényeket vett fel és pénzügyi műveletek sokaságát 

generálja anélkül, hogy ezzel arányos végső felhasználást eredményezne.17 

 

Ennek eredménye a viszonylagos alacsony ár, és globálisan az üzleti szervezetekben 

foglalkoztatottak számának növekedése. Alacsony ár elsősorban a fejlett piacgazdaságokban, 

üzleti típusú foglalkoztatottság növekedés a fejlődőeknél. Mindkettő ellentmondásos folyamat. 

 

Az első esetben az olcsóbb ár az olcsóbb munkabérekkel állt elő, és ennek következtében a 

munkahelyek kiszervezésével a fejlett társadalmakból. Így a kultúrsokk a munkavállalókkal 

szembeni egyre növekvő elvárásokban jelent meg, amelynek nem mindenki tud megfelelni, illetve 

a tartós munkanélküliség növekedésében. A folyamatos tanulás elvárása és intézményesítése csak 

részigazság, helyette terjed a részmunka, alkalmi foglalkoztatás – a létbizonytalanság növekedése. 

A növekvő munkahelyű társadalmak esetében a helyi civilizáció felbomlásáról, ennek 

következtében a bérmunkáslét magasabb jövedelemmel járó, de kiegyensúlyozatlanabb és 

kiszolgáltatottabb élethelyzetet hozó állapotáról kell beszélni. Jelenleg nem megítélhető, hogy ezt 

alkalmazkodási szakaszként kell értelmezni vagy ilyen lesz tartósan a helyzet. Ez utóbbi 

feltételezést erősíti azonban a végső felhasználást szolgáló javak kereskedelmének igen lassú 

növekedése a teljes világgazdasági növekedéshez képest. Ez azt jelenti, hogy a globalizált 

világgazdaságban az újonnan belépő munkaerő civilizációs szükségletei nem nyernek 

kielégítést. 

 

                                                 
16 Például Ellwood W.: Globalizáció, HVG Kiadó, 2003 
17 B. Rürop-M. Setzer: Economic, Financial and Technological Causes of Globalization, FiWi,Arbeitspapier Nr2. 
1995 
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Egyre erősödő mozgalom az18, amelyik a helyi piacok szerepének felértékelésében és 

megerősítésében lát megoldást. Számomra ez csak annyiban értelmezhető, ha a helyi piac nem 

bezárkózást jelent, hanem a helyi piacok olyan állapotát, amely az összes ember lehetőségeit 

növeli, benne a helyi szereplőkét is. Annál is inkább, mert a gyakorlati megoldások is sok esetben 

inkább arról szólnak, hogy adott helyi közösség hogyan tud jobban beilleszkedni a globális 

kereskedelembe.19 A kérdés általános megoldása nem lehet e dolgozat témája, csupán arra 

tehetünk kísérletet, hogy bemutassuk egyes közpolitikák – a szociális közpolitikák – közötti 

választás hatását arra a folyamatra, amely a globális és a helyi piacok egyensúlyát hozhatja el a 

civilizáció fejlesztésével. 

 

2.3. Szociális közpolitikák 

 

A globalizáció okozta kultúrsokkot, végső soron kétféle módon lehet kezelni: a gazdasági és 

éhínség általi kényszereket igénybe vevő „ösztönzés” az új élethelyzetekbe való 

belehelyezkedésre, vagy megfelelő segítőrendszerek kiépítése.  

 

Néhány sajátos társadalmat kivéve a világ nagy részén létezik ősidőktől fogva valamifajta 

támogató rendszer a bajbajutottak részére.20 Éppen ezért, ha a gazdasági és éhínségi ösztönzőkről 

beszélünk, akkor sem támogató intézmények nélküli társadalmakra gondolunk, hanem igen 

egyszerű és minimális szintűekre. 

 

A másik esetben átfogó, sokrétű és szofisztikált rendszerekkel találkozhatunk. Végső soron 

három szociális közpolitikai modell mentén tudjuk felsorakoztatni őket. 

 

A szegénytámogató politikák jelentik tulajdonképpen a hagyományos modellt. Egyfajta 

jövedelemjuttatásként jelenik meg a támogatás. Ennek formája lehet pénzbeli vagy szolgáltatások 

ingyenes vagy kedvezményes nyújtása. (Tudjuk, nagyon sok esetben nem tisztán 

jövedelemhiányról van szó, amikor szegénységről beszélünk, de ezt tekintsük olyan fogalomnak, 

amely megnevezi ezt a sokféle indokú közpolitikát.) Intézményeiben ez is igen gazdag lehet, de 

talán azzal ragadhatjuk meg a lényegét, hogy ad támogatást, de szerény mértékben. A támogatás 

forrása végső soron az állami bevételek, adók. Korábban ismert volt a kikényszerített – vallási 

                                                 
18Lásd például Attack-mozgalom, illetve Susan George: Their Crise – Our Solution, Editions Albin Michels, Paris, 
2010. 
19 Például a Fair trade mozgalmak 
20 Kivételről lásd Sen: Sen, Amartya, Poverty and Famines : An Essay on Entitlements and Deprivation, Oxford, Clarendon 
Press, 1982. 
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vagy egyéb eszközökkel – jótékonykodás, de mára ez marginálissá vált és az általános 

adóbevételek jelentik a támogatás forrását. Két eleme érdemel különös figyelmet – az ártámogatás 

és az iskoláztatás kérdése. Az ártámogatásnak több formája lehet – magas védővámok a hazai ipar 

számára és direkt ártámogatás fogyasztási cikkekre. Az oktatás pedig, annak általános jótékony 

hatása miatt, állami szolgáltatásként jelent meg. 

 

Az európai jóléti modell21 valaha maga is ilyen szegényalapú támogató politika volt. Az 

iparosodás azonban kikényszerítette a továbblépést. Három fontos eleme – általános oktatási 

kényszer, társadalombiztosítás és a munkajog, ahogy az előző fejezetben bemutattuk. Később 

felzárkózik negyedikként a szociális párbeszéd, amely egy konzultációs fórum, ennek keretében a 

munkáltatók és a szakszervezetek megállapodásra jutnak a közös ügyeket, de a gazdaságpolitika és 

a jóléti szolgáltatások területén, s e megállapodások az állami szabályozást is befolyásolják. 

 

Az Európai Unióban a szociális védelem rendszerére költik el az uniós GDP 28,5 %-át, amelynek 

nagy része – 65% - a nyugdíjra és az egészségügyi kiadásokra fordítódik. Kimutatható, hogy a 

szociális védelem nélkül a háztartások 40%-a tartozna a szegények közé, míg az ezredfordulón a 

támogatások miatt csak 17% volt ilyen.  

 

2.3.1. Globalizáció és szociális reformok 

 

A harmadik modell megértéséhez már a globalizáció problémáját is be kell kapcsolni az 

elemzésbe. Az előző két modell nem feltételezi még a globalizációt, magában is megáll. Az új 

modell, melyet az IMF/Worldbank dolgozott ki, azonban erre épít és még a két másik számára is 

kiutat kíván mutatni22, amelyet korábban alapszolgáltatási modellnek neveztünk. 

A globalizáció már jelzett kettős sokkhatása ugyanis a korábbi modelleket is kezdte 

szétfeszíteni: 

 A szegénység támogató rendszerek, különösen azok gazdasági szabályozó eszközei 

nyomás alá kerültek, mert piaci torzításokhoz veszettek – magas vámok és ártámogatás 

akadályozza az áruk mozgását. 

                                                 
21

 Lásd a Bizottság COM(2005) 525 végleges Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Tanácsnak és a Régiók Bizottságának. 
22

 Hangsúlyozni kell, hogy ez a modell már kompromisszum eredménye. A nemzetközi pénzügyi szervezetek 

eredetileg még ennyi beavatkozást sem javasoltak. Ugyanakkor látva a társadalmi ellenállást, finomították 

elképzeléseiket, hogy megszabaduljanak a társadalmi érzéketlenség vádjától. 
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 Az európai modell viszont drágának bizonyult, elsősorban a munkaerő adóztatása miatt, 

de általában is magas adószintek jelentek meg a szociális közszolgáltatások 

tömegesedésének következtében. 

 

Három pilléren nyugszik az új modell, kiegészítő elemekkel: 

 kötelező alapfokú iskoláztatás, 

 egészséges lakókörnyezet, 

 a szegények számára ingyenes egészségügy, a többieknek a kötelező gépjármű 

felelősségbiztosításhoz hasonló, versengő szervezeti rendű társadalombiztosítás, 

 a versengő szervezeti rendű társadalombiztosítás kiterjed a nyugdíjra és a 

munkanélküliségre is. 

 a segélyezésben pedig települési döntési szintű, de jogszabályilag nem garantált támogatás 

szigorú jövedelemvizsgálattal. 

  Minden más piaci elvű, ha nem is feltétlenül profit-orientált szolgáltatás, ideértve a 

magasabb szintű oktatást és egyéb jóléti intézményi szolgáltatásokat. 

 

Kétségtelen előnyt jelent a hagyományos szegénytámogatás megerősítése az oktatás 

kötelezővé tételével és a kötelező biztosítás bevezetésével. 

 

Hátránya viszont az üzleti biztosítók túlzott szerepvállalása. Velük az a tapasztalat, hogy igen 

drágán dolgoznak. Míg a társadalombiztosítás költségei 2% körül vannak, addig az üzleti 

biztosítóknál a költségek a bevétel jóval nagyobb százalékát viszik el. Ezt mutatja az egyesült 

államokbeli egészségügyi rendszer, ahol a biztosítók a befizetések 25-30%-át is adminisztrációra 

és marketingre költik, s ezt támasztják alá a magánnyugdíjpéztári rendszerek is, például 

Magyarországon, ahol a befizetések 6-12%-át költötték adminisztrációra és működésre. 

 

Az európai modell esetében mindez az oktatás visszafejlesztését jelenti és a költségek radikális 

megemelését. Ugyanakkor mindez együtt járt volna a munkavállalói jogok és a szociális párbeszéd 

visszaszorításával, az üzleti érdekek feltétlen dominanciájával. 

 

E modell finanszírozása kettős: az állami adók és az egyes emberek saját befizetései. Az adók 

esetében is változásokkal kell számolni. Gyakorlatilag megszűnik a korábbi járulékrendszer, és 

akár a vállalati közvetlen adók rendszere is. Helyüket a fogyasztási adók és az alacsony szintű, de 

kivételektől mentes személyi jövedelemadó veszik át. Általában is radikálisan csökken az 
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adóterhelés – talán 25% körülire -, ami a legjobbnak tartott gazdaságélénkítő eszköz. Azzal 

természetesen, hogy ebből még a vállalkozások támogatását is meg kell oldani. 

 

A modell tehát feladja a szolidaritást, tisztán az egyének önérdek-érvényesítése marad a legfőbb 

mozgatórugó minden területen. Az oktatást csak a személy többletjövedelem szerzésének 

eszközeként fogja fel, nem a „capabilities” kimunkálása multiplikátorának. A magasabb 

jövedelműek nem kell, hogy többletfeladatokat vállaljanak a társadalomban. 

 

A végső érv pedig az, hogy ha ez nem így történik, akkor a gazdasági fellendülés elmarad, mert a 

tőketulajdonosok nem fektetnek be megfelelő mértékben, inkább olyan országokat választanak, 

ahol e feltételek leginkább adottak. 

 

1. táblázat: A szociális támogató modellek összehasonlítása 

 Szegény-támogató Európai alapszolgáltatási modell 

jövedelem támogatás 
szintje rászorulóknál 

alacsony, egységes 
támogatás 

korábbi jövedelem 
kompenzációja, vagy 

nagyvonalú segély 

alacsony, egységes támogatás 

oktatás nincs szignifikáns megoldás állami oktatás/vagy 
jelentős támogatás 

minden szinten 

állami alapfokú oktatás, magán 
oktatás magasabb szinten 

egészségügy nincs szignifikáns megoldás, 
inkább magán szolgáltatás 

társadalombiztosítás vagy 
állami szolgáltatás 

kötelező magánbiztosítás és 
állami alapok a mély 

szegénységben élőknek 

nyugdíj nincs szignifikáns megoldás, 
inkább magán szolgáltatás 

társadalombiztosítás kötelező magánbiztosítás és 
állami alapok a mély 

szegénységben élőknek 

munkahelyteremtés merkantilista 
gazdaságpolitika és 

szegénybankok 

magas szintű állami 
szolgáltatás 

merkantilista gazdaságpolitika 
és szegénybankok, moderált 

állami támogatás 

támogatás általános 
szintje 

alacsony magas inkább alacsony 

fő finanszírozási 
forma 

vámok és fogyasztási adók járulék, jövedelemadó, 
ÁFA 

fogyasztási adók és/vagy ÁFA 

gazdasági értékelés „olcsó” „drága” „inkább olcsó” 

szociális értékelés egyenlőtlenség fenntartó egyenlőtlenséget 
radikálisan csökkentő 

hosszútávon mérsékelt 
egyenlőségcsökkentő 

szervezeti értékelés alacsony szintű igazgatási nagy bürokrácia kis bürokrácia 

“filozófia” jótékonyság/humanizmus önbecsülés és 
diszkriminációellenesség 

humanizmus, de az „éhséget 
tekinti” a fő hajtóerőnek 

 
 

2.4. A jövő választásai. 

 

Jelenleg nincs olyan országot, ahol az alapszolgáltatási modell teljes egészében uralná a szociális 

közpolitikát. Ugyanakkor mindig jelentős kihívást jelent, hiszen a változó körülményekhez való 
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alkalmazkodással mindkét másik modell szembe kerül vele. Az egyik számára előnyt jelent 

átfogó jellege, a másik számára pedig a olcsósága. 

 

Ennek ellenére tévút lenne erre venni az irányt. A fejlett piacgazdaságok esetében az alacsony 

adóarányok kevésbé jelentenek valódi gazdaságélénkítési eszközt. Az igazán jól teljesítő 

gazdaságok – Skandinávia, Németország például -, magasan adóztatnak. Az alacsony adóztatás 

problémája inkább azok számára vonzó, akik maguk multinacionális tőkét akarnak vonzani. A 

tőke legfőbb ereje abban van, hogy igen mozgékony. Az Egyesült Államok viselkedése a 1929-33 

évi gazdasági válságban jól mutatja, hogy ez az erő mégis korlátos. A válságig a munkaadók fő 

érve a szociális jogok terjesztése ellen az volt, hogy a tagállamokból kivonulnak kedvezőtlen 

szabályozás esetén. A válságban azonban a szociális szabályozás fő ereje a szövetségi államra 

tevődött át, ahonnan nem lehetett kivonulni.23 

 

Ma ezt a feladatot egy nemzetközi méretű összefogással lehetne megoldani. Legalábbis azok 

között, akiket adóversenyre kényszerítenek. Nem a multinacionális tőke a probléma, hanem a 

nem megfelelően értelmezett alkuerő. 

 

Alacsony jövedelemszintről indulva, és erősen centralizált politikai rendszereket feltételezve 

lehetséges a merkantil politika rendszerével – azaz vámokkal és forgalmi adózással – a 

szegénypolitika erősítése, az alapszolgáltatási modell részleges követése, sok helyen egyfajta állami 

egészségügyi finanszírozással – lásd Thaiföld vörös politikáját. Néhol még az ártámogatás is újra 

előtérbe kerülhet, vagy jelentős élelmezési programok tarthatóak fenn. 

 

Hosszabb távon azonban a merkantilizmus, amely arra épít, hogy a kivetett vámjaival szemben 

nem alkalmaznak büntetővámokat, hosszabb távon nem tartható. A vámkedvezmény 

vámkedvezményt indukál. Ezzel jelentős finanszírozási potenciál vész el. Ezt jelentette a 

korábban irt kívánalom, hogy a globalizációhoz kell illeszkedni a megfelelő szociális 

közszolgáltatásnak. Ha ma nem is, de hosszabb távon mindenképpen felmerül a finanszírozási 

váltás problémája. Hasonlóképpen forrásokat igényel a szolgáltatások minőségi fejlesztése is. 

 

A korábbi időszakok válasza erre a jövedelemadózás bevezetése volt. Egyrészt annak 

progresszív mivolta lehetővé teszi a jövedelmek újraelosztását, másrészt stabil forrást teremt. 

Korábban azt is gondolták, hogy semleges gazdasági hatású, mert magát az üzleti döntést nem 

                                                 
23 Hacker-Pierson: Business Power and Social Policy, Politics and Society. Vol 30.., No 2. June 277-325, különösen 
298-299.o. 
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befolyásolja. Ma már úgy látjuk, ez nincs így, mert bármelyik formája a munkaerőt drágítja. Éppen 

ezért a jövedelem adóztatása mára korlátozottan képes csak a finanszírozást szolgálni. Különösen 

ott, ahol eleve magas a jövedelem eltitkolásának társadalmi szintje. 

 

A járulékrendszerek képesek lehetnek ezt a problémát orvosolni. A járulék nem más, mint 

célhoz kötött jövedelemadó. Még a progresszivitást is beépítik néhol a rendszerbe, azaz a 

magasabb jövedelműek úgy fizetnek nagyobb járulékot, hogy arányosan kisebb juttatásokat 

kapnak. 

 

A célhoz kötöttség egyben azt is jelenti, hogy az állami bürokrácia kevésbé szabadon képes azzal 

gazdálkodni. Ezt segítheti az önkormányzatiság kiépítése is. Persze azokban a társadalmakban, 

ahol egyes csoportok jelentős túlhatalommal rendelkeznek akár hagyományos, akár speciális 

kulturális okokból, ott az önkormányzatiság is fertőzött lehet ezzel. 

 

Az európai tapasztalatok arra mutatnak, hogy a társadalombiztosítás képes a demográfiai 

problémák részleges kezelésére is. Gondolok itt arra, hogy a stabil öregkori pénzügyi és támogatói 

szolgáltatások rendszere nem igényli azt az egyénektől, hogy a sok gyerek felnevelésében lássa 

öregkora biztonságát. Nem állítjuk, hogy a társadalombiztosítás az egyedüli oka az európai 

népesség stabilizálódásának vagy csökkenésének, de jelentős mértékben hozzájárult ahhoz. 

 

Európában éppen ellentétes a probléma, a népesség öregedése jelent kihívást. Akár a 

társadalombiztosításra, akár egyéb területekre is. A nyugdíjkorhatár emelése és egyéb eszközök 

stabilizálhatják a rendszert, de látni kell, hogy a finanszírozás is a stabilitás akadálya. A magas 

jövedelemadóztatás a magas járulékokkal nehezíti a társadalombiztosítás működtetését. Mindenki 

azt javasolja, hogy erősítsük, akár intézményi változásokkal is az öngondoskodást, azaz az 

emberek a járulékon túl is takarékoskodjanak. Ez nem más, mint burkolt járulékemelés. A 

hatásokat úgy is fokozni gondolják sokan, hogy a megtakarítás összeköthető üzleti 

befektetésekkel, ami magas hozamot biztosít és a gazdaságot is élénkítheti. A tapasztalatok ez 

utóbbiról vegyesek. 24 Összességében erre azt lehet mondani, hogy a megtakarítás inkább 

kiegészítő lehet, különösen a magasabb jövedelműeknél. 

 

                                                 
24 Lásd a chilei tapasztalatokat, ahol jelentős hatást tulajdonítanak a pénztáraknak(Jose Pinera: The Chilean Private 
Pension System, The International Center for Pension Reform, Santiago, Chile, 1997) de Magyarországon ilyet nem 
sikerült kimutatni. Továbbá Kritzer B. E.: A társadalombiztosítás privatizációja – chilei tapasztalatok, Esély, 1997/4 
és Valdes T. –Prieto D.: Strengths and Weakness of the Chilean Pension Reform, WorldBank, 1995/5 
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Visszatérve az iparosodó alacsony jövedelmű társadalmakhoz, sokaknak az a véleménye, 

hogy nem érdemes a személyi jövedelemadózás útját járni. Érdemes egyből a járulékrendszer 

társadalmi kiterjesztésében gondolkodni. Persze ennek kivetési formája a jövedelemadó 

szisztémákat fogja követni, de a befizetés célhoz kötöttsége elválasztja attól azoknál a 

csoportoknál, akik nem alkalmazottak, röviden: a földművelő népesség és a kisvállalkozók is 

bevonhatóak a rendszerbe. Sőt, az is megtehető, hogy bizonyos nagyon alacsony jövedelmű 

csoportok esetében a járulékot az állam fizeti be a társadalombiztosítás rendszerébe helyettük. 

 

Az európai rendszerek esetében a feladat majdnem hasonló. Természetesen, a 

jövedelemadóztatás rendszerét nem lehet egyik pillanatról a másikra átalakítani, de az 

adófejlesztés tendenciái efelé mutatnak. A volt szocialista országok többségében például a 

jövedelemadó szerepe egyre gyengül, helyét a járulék és a VAT vette át. 

 

Hasonló tendenciák, bár gyengébbek, a legfejlettebbeknél is megfigyelhetők. A járulék nem 

emelhető, de a VAT igen, miközben enyhén csökken a jövedelemadó. A jövedelemadót nem 

egészében célszerű megszüntetni, csak abban a vonatkozásban, hogy ott kelljen fizetni, ahol nincs 

társadalombiztosítási szolgáltatás. A vállalati adók nem helyettesíthetőek járulékkal. Lehetőséget 

lehet adni arra, hogy akik nem óhajtanak járulékból fedezett szolgáltatásokat igénybe venni, azok 

jövedelemadót fizessenek, de akkor fizetnek a szolgáltatásokért is és maguk takarékoskodnak 

öregkorukra. 

 

A társadalombiztosítás korlátos kapacitású. A szegénytámogatás soha nem szűnt meg mellette. 

Van ahol radikálisan csökkent az igény rá, van ahol magas maradt a szintje, de mindenképpen 

jóval kisebb, mint társadalombiztosítás nélkül. Így a szolgáltatások fejlesztése itt is elkerülhetetlen. 

Röviden: a szegények bankja és a társadalombiztosítás nem zárja ki egymást. A fejlett 

gazdaságokban ezt a szerepet a munkanélkülieket támogató szolgáltatások jelentik elsősorban. A 

társadalombiztosítás az átmeneti jövedelempótlást tudja biztosítani, de a munkapiacra való 

visszajutást már más közösségi eszközöknek kell elsősorban megoldani. 

 

Hasonló feladat az oktatás is. Az általános oktatás kötelezővé tétele és a kiterjesztése állami 

feladat. Sok európai országban a társadalombiztosításra emlékeztető módon oldják meg a szakmai 

képzést, de semmiképpen nem az IMF/Worldbank modell által javasolt magánosításával. 
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Felmerül a kérdés: elvesztik-e az alacsony jövedelmű országok versenyképességüket a bérek akár 

50%-os növekedésével? Aligha. A tőkeimportáló országok bérszínvonala annyival magasabb, 

hogy így sem lesznek versenytársak. Az emelés azonban lehetőséget ad egy színvonalasabb 

egészségügyi és munkapiaci szolgáltatásra. A vámokat bőven pótolhatja, a felhasználást 

koncentrálhatja. Ahogyan Sen már idézett munkája kimutatta, az éhínség inkább elosztási, mint 

termelési vagy árprobléma. Amíg vannak vámok, addig az átmenet is simítható. A globalizáció 

azonban ezzel inkább az emberek javát szolgálja, mint a profitét. 
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3. A szociálpolitika elvei: értékek és keretek 

 

A szociálpolitika, mint komplex társadalmi jelenség esetében nem lehet homogén és önmagában 

álló elvekről beszélni, ahogyan azt már az előző részekben is láttuk. A különböző elképzelések és 

értékelések együtteséről, azok egymás mellett éléséről, ellentmondásos együttműködéséről van 

szó inkább. Végső soron az előzőekben vizsgált három mai alapmodell inkább ideáltipikus25 

formának tekinthető, és így a valós rendszereket ezek segítségével túl mereven vizsgálva sok 

ellenmondásra, „fogalmi tisztátalanságra” fogunk bukkanni. A különböző korszakok pedig 

jelentős paradigmaváltások, elfordulások/visszafordulások időszakaiként is leírhatóak. A 

továbbiakban arra teszünk kísérletet, hogy részben önállóan, részben az értékütközéseket is leírva 

mutassuk be a szociálpolitikai intézmények hátterében megbúvó értékeket és ítéleteket. 

 

3.1. Szabadság 

 

A szabadság az egyik alapértéke az európai társadalmaknak, amely érték azonban egyre inkább 

globális értékké is válik. A szabadság igen sokfajta intézmény és tevékenység révén valósul meg. 

Mi itt a szociális támogatás és a gazdaságtan szempontjából vizsgálódunk. 

 

Az előzőekben már láttuk A. Sen pozitív szabadság fogalmát, amelyet kifejezetten a 

szociálpolitikai gondolkodás számára alkotott. Mint láttuk, a pozitív szabadság jelentése az egyre 

gazdagabb élet támogatását jelenti. Ez az állam számára jelent feladatot. 

 

Költséges-e a pozitív szabadság? Azt kell mondani, hogy a negatív szabadság – a valamitől való 

szabadság – sem költségmentes, sőt az államtól jelentős erőfeszítést igényel az erőszaktól való 

megszabadítás éppen úgy, mint a politikai jogok intézményeinek működtetése. 

 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy sokan érvelnek akként, hogy a kiterjedt szociálpolitikai 

ellátórendszer szabadságvesztéssel jár, még pedig két szálon. 

 

Az első a piacon megszerzett jövedelem állami centralizációja. Ekkor ugyanis elvész a tulajdon 

és jövedelem feletti rendelkezés szabadsága. Mások azonban úgy vélik, hogy ilyen jog nincs. A 

piacon megszerzett jövedelem ugyanis nem egyetlen ember érdeme, még ha nála is csapódik le az. 

Az üzleti szervezet minden tagja részt vesz annak előállításában és így jogosult az abból való 

                                                 
25 A Max Weberi értelemben használjuk a fogalmakat. 
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részesedésre. A részleges újraelosztás tehát lehetséges – vallják sokan, különösen a különböző 

közösségi-vallási erkölcsi alapon állók. A mértéken lehet vitatkozni, de az elosztás tényén alig. 

 

Be kell látni, hogy itt olyan dichotómiával állunk szembe, amely nem feloldható. A tulajdon feletti 

rendelkezés szabadsága végső soron azzá szelídül, hogy törvényekkel és nyilvános politikai alkuk 

révén korlátozható. A gazdaságtan ehhez megfelelő érveket képes ma már szolgáltatni, például az 

externáliák szabályozásánál, vagy közjavak lerablásának megakadályozására. 

 

A másik korlát akkor áll fel, amikor az egyén szabad választását az állami intézmények 

korlátozzák. Ilyen elem a körzetesített oktatás, vagy a körzeti orvosi rendszer, de több más 

intézmény is szükségképpen bizonyos magatartási szabályokat ír elő éppen a tömeges 

igénybevétel miatt. A jóléti állam a bölcsőtől a sírig kijelöli az egyén életútját. Ugyanakkor a 

többség ezt mégsem tekinti a szabadsága korlátozásának. A választásokon inkább szavaznak arra, 

hogy ilyen intézmények létezzenek, mint sem. Az egyes országok között inkább mértékbeli 

különbségek vannak ebben az ügyben, de nem a teljes tagadás. A filozófiai tisztaság – amit a 

következetes liberálisok képviselnek – megtörik a többség napi szükségletein.  

 

Mégis fellép a szabadság igazi szociálpolitikai dilemmája. Valóban tartható-e az az alapelv, hogy a 

szabadság egyben a híd alatt lakás szabadságát is jelenti-e? E kérdés, kétség kívül az előzőeknek a 

másik oldala. Azaz a támogatandók szabadságáról van szó. Általánosan megfogalmazva, 

bekényszeríthetjük-e őket a mások által kívánatosnak tekintett helyzetbe? Ekkor szintén a 

szabadság korlátozása történne meg. A modern szociálpolitika válasza erre a kategorikus tiltás, 

legalábbis a szakmai válasz. Egyes politikusok és politikai csoportok időnként felvetnek a 

kényszerítésre hasonlító megoldásokat. Ezek azonban inkább erős kisebbséget jelentenek – 

szociális populistáknak is nevezhetjük őket. 

 

Kényszeríteni csak szigorú szabályok alapján lehet. E kényszerítés törvények alapján és csak a 

független bírói döntés eredményeként történhet. Némi felmentés a vészhelyzet elhárítása esetén 

adható – de itt is csak törvényes felhatalmazás alapján, utólagos kontrolok beépítésével. Ezt 

hívják úgy, hogy teljes vagy korlátozott cselekvőképesség, például gyerekek és súlyos értelmi 

fogyatékosok esetében. Ugyanakkor a szülő vagy a gyám az, aki a jogokat gyakorolja és ebben az 

esetben az ő jogát kell az államnak tiszteletben tartania mindaddig, amíg megfelelően jár el a 

gyámolított érdekében. Az állam tehát itt sem lép a személy helyébe, hanem a feltételeket 

szabályozza. 
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Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy önmagában a szociális helyzet, a szegénység nem jelenthet 

gyámolítást. 

 

Visszatérve a híd alatt alvás jogához – mint a szociálpolitikai kezelési mód egyik szimbólumához 

– meg kell állapítani, hogy egyetlen szociológiai bizonyítékunk sincs arra, hogy például a 

hajléktalanság vagy az éhezés – leszámítva vallási fanatikusokat - önkéntes vállalás lenne. Sokkal 

inkább kényszer szülte állapot, még akkor is, ha valaki a menekülését önkéntes döntésnek állítja 

be. Éppen ezért a legszélső liberálisok is egy minimális védelmi szintet fenn kívánnak tartani a 

társadalom minden tagja számára. Erre hajlandóak is áldozni, jótékonykodás útján. Ezt tekintik a 

szabad ember önkéntes jövedelemtranszferének, és mint ilyen az egyetlen eszköznek arra, hogy a 

szabadságot a szociális szempontok ne korlátozzák.26 

 

A szabadság kérdését úgy is megfogalmazhatjuk, mint a „szűkölködéstől való szabadság”. E 

klasszikus definíció a Webb-házaspártól származik, akik az angol szociálpolitika klasszikusai a 

XX. század elején, és egyben Sen elméleti előzményének is tekinthetőek.27 Itt egy negatív 

szabadságról van szó, így a pozitív szabadság esetleges dilemmái sem merülhetnek fel a 

bírálókban. Ugyanakkor ebben az esetben mégsem egyértelmű a helyzet. 

 

A szűkölködéstől való megszabadulás nem jelenti feltétlenül a másoktól várt segítséget, lehet az 

saját munka általi szükséglet-kielégítést is. Ez a piaci liberálisok kedvenc érvelése is. Ugyanakkor a 

modern gazdaság már erősen szűkíti ezt a lehetőséget azáltal, hogy az egyre differenciáltabb 

munkamegosztásba való bekapcsolódás már nem lehetséges egyszerű fizikai munkavégzéssel, a 

piacon ilyen munka nem található. Továbbá a fejlett termelési kompetenciák felhasználása is csak 

akkor lehetséges, ha valaki a teljes fizikai és szellemi erői birtokában van; sok hajléktalan például 

azért veszíti el állását, mert nem tud megfelelően tisztálkodni. Éppen ezért a termelési folyamatba 

való bekapcsolódáshoz szintén a támogatás minimális szintje szükséges. 

 

Gazdaságtanilag azt mondhatjuk, hogy a támogatottat is megilleti a fogyasztói szuverenitás 

joga. Vele szemben csak ösztönző eszközök használhatóak a megfelelőnek tartott életvezetés 

                                                 
26 Hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a XVIII. századi Európában, amikor is a szerencsejátékokra kívánták 
bízni az állami finanszírozást, mondván ez felel meg a polgári életnek, a vagyon feletti önrendelkezési jognak. 
Casanova ismertsége is elsősorban ezen gondolat népszerűsítéséhez kötődik, nem csak nőügyeihez. Ugyanakkor 
néhány, a nyeremények miatt bekövetkezett államcsőd arra vezetett, hogy az adó a megfelelő eszköz. Lásd Casanova 
emlékiratait. 
27 Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, HRSzE, Budapest, 1997, 45. o. 
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elfogadására. Az ösztönzés ebben az értelemben éppen úgy jelenthet gazdasági, mint erkölcsi 

ösztönzést. A szociális ellátások szervezésének ez az egyik meghatározó eleme. 

 

Mindez azt is jelenti, hogy most és a továbbiakban is a piacgazdaság tényét és normáit fogadjuk el 

a szociálpolitikai vizsgálódásunk során. Tudjuk, sokan gondolkodnak másként, és a 

piacgazdaságot a szociális szempontokkal összeegyeztethetetlennek tartják. 

 

3.2. Egyenlőség, méltányosság, igazságosság 

 

E három fogalom a szociálpolitikai gondolkodás meghatározó dimenziója. Azért kerültek egymás 

mellé, mert kategoriális különbségeiket nehéz pontosan definiálni. Sokan szinonimaként 

használják őket, mások különbséget látnak köztük, még ha lényegében a leírt tartalmakat 

azonosaknak tartják is. 

 

D. Stone a következőképpen foglalta össze a problémát: 

„Attól az egyszerű gondolattól indulhatunk, hogy az egyenlőség mindenkinek egyenlő nagyságot 

jelent a megtermelt javakból. Aztán nyolc kihívás érkezett az ötlethez, az egyenlőség nyolc 

különböző értelmezése, melyek egyenlőtlen szeletekhez, de valami más egyenlőségéhez vezettek. Ez az 

elosztási problémák paradoxona: az egyenlőség a gyakorlatban jelenthet egyenlőtlenséget, az 

azonos elbánáshoz különböző elbánásra lehet szükség, ugyanaz az elosztás egyenlőnek vagy 

egyenlőtlennek tűnhet attól függően, milyen szemszögből nézzük. Az egyenlőséget (equality) az 

azonosság jelentésében használtam, az elosztás azon részének jelölésére, amely egyenlőséget 

tartalmaz, a szeletek, az adagok, vagy a szavazó erő egyenlőségét, példának okáért. A 

méltányosság (equity) szót használtam azokra az elosztásokra, melyet korrektnek tartottunk, 

annak ellenére, hogy egyenlőséget és egyenlőtlenséget is tartalmaztak.”28 

 

Az egyenlőség több fajta tartalmat hordoz. A szociálpolitika alapvetően a fogalmak valamifajta 

egyvelegét tartalmazza. Még azt sem mondhatjuk, hogy adott korszak vagy adott politikai 

döntéshozói kör konzekvensen használná e fogalmat. A nyolc alapeset mindegyike megtalálható a 

fejlett szociálpolitikai, de tágabban a társadalmi rendszerben. 

 

A szerző a fogalomhasználatban az egyenlőség és a méltányosság fogalmát nem önállóan 

használja, hanem az egyes elosztási módok jellemzőjeként. Az egyenlőség az elosztásnak azt az 

                                                 
28 D. Stone: i.m., 35.o. A szövegben megidézett eset egy torta elosztására vonatkozik. Váradi László fordítása. 
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elemét jelöli, amelyben az azonos nagyságú termék vagy jog megmutatkozik. A méltányosság 

inkább az elosztások csoportosítására vonatkozik, azaz léteznek méltányos és méltánytalan 

elosztások. A következőkben tehát, követve Stone gondolatmenetét, a méltányosnak tekintett 

elosztások jellemzését mutatjuk be. A következő táblázat mutatja az egyes méltányos eloszlásokat. 

 

2. táblázat: A méltányosság meghatározásai29 

Dimenzió Elosztási szempont  Eredmény 

Címzettek Tagság (a közösség határai)  Egyenlőtlen hozzáférés / egyenlő 

fogyasztás 

 Pozíción alapuló elosztás 

(a társadalom belső csoportjai) 

 egyenlő pozíció / egyenlő fogyasztás 

különböző pozíció / különböző 

fogyasztás 

 Csoport alapú elosztás (a 

társadalom nagy belső rétegei) 

 egyenlő csoportfogyasztás/ különböző 

egyéni fogyasztás 

Tárgy A tárgy viszonya más 

tárgyakhoz 

 egyenlő fogyasztás / különböző haszon 

 A tárgy értéke  egyenlő érték / különböző fogyasztás 

Folyamat Verseny (lehetőség mint 

kezdő erőforrás) 

 egyenlő eszközök / különböző fogyasztás 

 Szerencsejáték (lehetőség mint 

statisztikai valószínűség) 

 egyenlő esélyek / különböző fogyasztás 

 Szavazás (lehetőség, mint 

politikai részvétel) 

 egyenlő szavazatok / különböző 

fogyasztás 

 

A táblázat három dimenzió mentén csoportosítja az elosztásokat. Az első arra kérdésre válaszol, 

hogy kinek kell részt vennie az elosztásban. A második arról szól, hogy az elosztás tárgya 

mennyiben befolyásolja az elosztást, míg a harmadik az elosztás folyamatát tekinti 

meghatározónak. A második oszlop írja le a lehetséges elosztási szempontokat, míg a harmadik az 

elosztások eredményét mutatja. 

 

                                                 
29 D. Stone: i.m., 35.o. alapján, kissé általánosabban fogalmazva 
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Az első esetben arról van szó, hogy egy elosztásban a társadalom meghatározott tagjai vesznek 

részt és nem mindenki. Egyesek ki vannak zárva az adott folyamatból. Tipikusan ilyennek 

tekinthető szempont az állampolgárság kérdése. A szociális szolgáltatásokra csak az adott állam 

polgárai jogosultak, más államoké csak meghatározott államközi, vagy nemzetközi jogi alapon. Az 

utóbbi eset vonatkozik a politikai menekültekre. Ugyanakkor az egyes konkrét szolgáltatások 

igénybe vétele is meghatározott személyek számára érhető el, akiket erre a jogszabályok 

feljogosítanak – például a lakástámogatást gyakran kötik gyerekek meglétéhez. 

 

A második esetben kevéssé a szociálpolitika a fontos terület, inkább a közpolitika általában, de itt 

is tetten érhető ez az elosztási mód. Lényege, hogy az egyes pozíciókhoz eltérő mértékű juttatások 

járulnak. Különösen a vállaltok által nyújtott természetbeni juttatásoknál figyelhető ez meg, amely 

juttatások a szociálpolitika külön területét jelentik. 

 

A harmadik elosztás arra vonatkozik, hogy a társadalmi csoportok eltérő helyzetét mennyire kell 

figyelembe venni az elosztásnál. Lényegében egy kompenzáló jellegű megoldásról van szó, de 

nem az egyének szintjén, hanem azonos jellemzőkkel bíró egyének csoportjának adunk egyfajta 

kedvezményt, amit aztán belül osztanak el. Tipikusan ilyen helyzet például a korábbi 

diszkriminációt szenvedett csoportok kiemelése, számukra kívánatos javakból kvóta 

meghatározása, amely kvóta nagyobb részesedést biztosít, mint amit a szokásos körülmények 

között megszerezhetnek. Ilyen lehet női kvóták alkalmazása vezetők kiválasztása során vagy a faji 

alapú megkülönböztetést elszenvedők iskolába kerülésének kvótás támogatása. 

 

A negyedik elosztási típus arra vonatkozik, hogy az elosztani kívánt dolog nem önmagában álló 

jószág, hanem elosztásánál egy másik dolog elosztására is figyelemmel kell lenni. Aki az egyikből 

többet kapott, az a másikból kevesebbet kapjon. Ez például úgy jelenik meg a szociális 

szolgáltatások területén, hogy a széttagolt szolgáltatások együttes összegére is figyelemmel kell 

lenni akkor, amikor újabb támogatást nyújtunk. 

 

Az ötödik metódus a gazdaságtani logikát veszi figyelembe. Eszerint akkor igazságos az elosztás, 

ha a személyek elosztandó dologhoz kötődő értékelése alapján történik a segítségnyújtás. 

Egyszerűen szólva, ha valaki nem szereti a spenótot, akkor azt nem lehet neki az éhsége 

csillapítására felkínálni. Tipikus eset ez a közétkeztetésben. 
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A hatodik eset a piaci logika esete. Lényegében az állami beavatkozásokat ellenzők fő érve is, 

nevezetesen, hogy a piaci verseny elsődleges elosztása megfelelő elosztási modell, másra nincs 

szükség. Feltehetően igazuk lenne, ha a valóság megfelelne annak a modellnek, amelyet az 

elméleti közgazdászok a tiszta szabad versenyes piacként leírnak és minden előfeltétele is 

megvalósulna. Sajnos, nem ez a helyzet. Éppen ezért beszélünk piaci kudarcokról. A számunkra 

fontos piaci kudarc ebben az esetben az, hogy a piac nem képes minden ciklusában mindenki 

számára nyertes pozíciót biztosítani, és a modellben nincs semmilyen olyan elem, amely a 

vesztesek pozíciójának visszanyerését jelentené a következő ciklusokban. Ugyanakkor persze a 

piaci elosztást nem nélkülözhetjük a mindennapi életben, mint fontos értékmérőt, ha a kapott 

eredményt kompenzálnunk is kell. 

 

A hetedik módszer talán a látszatnál jelentősebb a szociálpolitika számára. Az esélyegyenlőség 

lenne talán a megfelelőbb szóhasználat jellemzésére. Az előzővel szemben arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a versenyben való részvételnek előfeltételei vannak és azokat meg kell teremteni. 

A legfőbb eszközünk ehhez az oktatás és az egészségügy, de speciális esetekben egyéb 

beavatkozásokra is szükség van. 

 

A nyolcadik eset az elosztásban érintettek részvételére hívja fel a figyelmet. Amennyiben a 

döntésben mindenki egyenlő módon vehet részt, akkor a szavazás útján kialakított eredményt kell 

méltányosnak tekinteni. E módszer gyengéje, hogy a választás soha nem lehet végleges, a 

vélemények az időben változnak, ahogy a politikai életben látjuk. Ugyanakkor a részvétel nagyban 

segíti a megelégedettséget az eredménnyel, ha időleges is. Különösen, ha az értékelés problémáját 

is figyelembe vesszük, ahogy az ötödik módszernél láttuk. Ma a szociálpolitika egyik meghatározó 

elve a részvétel, sokkal inkább, mint a kegyosztás. 

 

A különböző méltányos elosztási módszerek megítélésénél azt is érdemes figyelembe venni, hogy 

a társadalom egészében sokfajta helyzet van és mindegyik sajátos megoldást kíván. A módszertani 

sokféleség csak reakció a különböző helyzetek és javak specialitásainak kezelésére. Nem az a 

probléma, hogy nincs egységes egyenlőség vagy igazságosság fogalmunk, hanem az, hogy mindig 

találjuk meg a megfelelőt. 

 

Végül felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a fentiekben az igazságosság fogalmát nem használtuk. 

A szerző úgy gondolja, hogy a méltányosság és az igazságosság ebben a kontextusban egymást 
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helyettesítő fogalmak, ahol méltányosságot írtunk, ott lehet olvasni igazságosságot is. Két 

árnyalatra azonban fel kell hívni a figyelmet. 

 

Az igazság a tudományos vizsgálatokban nem helyettesíthető a méltányossal, ez csak a társadalmi 

kérdéseknél engedhető meg. 

 

Az igazságosság gyakran hordoz egyfajta jogi rögzítettséget. A méltányosság inkább 

magatartásmód, etikai megfontolás. Az igazság viszont egy jog, amely ilyen formában jogi úton is 

kikényszeríthető. A méltányosság hordozhat olyan értelmet is, hogy éppen a jog feladása a 

méltányos, például ha valaki nem kaphat pénzbeli támogatást, mert jövedelme magasabb, mint a 

jogosultsági mérték, de éppen, hogy túllépi a határt és most éppen sürgősen kell nagyobb összeget 

kifizetnie. Az ilyen helyzetek kezelésére kell úgy nevezett „méltányossági eljárásokat” kiépíteni a 

támogatási rendszerekben. 

 

E szempontból lényeges az a kérdés, hogy a szociálpolitika milyen formában definiálja magát a 

jogszabályokban. Az 2012-i magyar alkotmány a szociális helyzetek javítását, mint az állam célját 

határozza meg. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár csak olyan mértékben jogosult támogatásra, 

amilyen mértékben arra az állam döntéshozói és a pénzügyi helyzet aktuálisan támogatni akarja. A 

támogatás nem állampolgári jog ebben az értelemben. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a 

segélyeknél nem kell semmilyen szabályt előírni, a támogatás megítélését és annak mértékét 

mindig az éppen aktuális döntési helyzet alapján kell meghatározni az egyes egyéneknél. Ez ugyan 

szintén méltányos, de a jogi igazság szempontjából mégis csak bizonytalan helyzet és nem 

kikényszeríthető jog. 

 

3.3. Szolidaritás és emberi méltóság 

 

A szolidaritást a szociális érzékenység egyik alapvető értékének tartjuk. A másik ember iránti 

megértést és együttérzést fejezi ki, továbbá a segítő szándékot is. 

 

A versenyelvű társadalmakban azonban jelentős erkölcsi probléma, hogy milyen módon 

érvényesülhet ez az állandó konkurencia mellett. A piacgazdaság ugyanis egyszerre feltételezi a 

versenyt és az együttműködést. A verseny a saját érdek előtérbe helyezését és annak minél 

pontosabb követését írja elő. Ugyanakkor a munkamegosztás és a piaci eladási szándék mégis a 

másikra való odafigyelést és akár gondolatainak kitalálását is igényli. A „korrekt üzleti partnerség” 
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persze még nem szolidaritás. Valójában a piac elképzelhető nélküle is, ahogy azt a régi népek 

mítoszai gyakran leírják, hisz ne felejtsük, hogy mítosz gyakran egy nép kifosztását jelenti 

következmények nélkül, hiszen úgy sem találkozunk már velük.30 Ugyanakkor számos vizsgálat 

azt mutatja, hogy a társadalom kiegyensúlyozott működéséhez mégis a szolidaritás és a versengés 

valamifajta keverékére van szükség.31 

 

A szolidaritás azonban nem feltétlenül vonatkozik bármely emberre. Inkább és elsősorban egy 

csoport tagjaival való szolidaritásként jelenik meg. Ennél tágabb körben már ritkább társadalmi 

jelenség. Egyénenként változik annak terjedelme, hogy milyen tág körben vagyunk szolidárisak.  

 

Ugyanakkor a fejlett szociálpolitikai rendszerek részben kikényszerítik a szolidaritást országos 

méretekben. Ennek intézményi oldala az adóztatás és az állami szolgáltatások léte. Ennek révén 

minden állampolgár részt vesz a másik szociális helyzetének kezelésében. Általában a progresszív 

adózást tekintik különösen alkalmasnak a szolidaritás kifejezésére, hiszen itt a tehetősebbek 

nagyobb mértékben finanszírozzák a közszolgáltatásokat, mint ahogy arányos esetben tennék. 

 

A diszkrimináció mentesség szorosan összefügg az emberi méltósággal. Az emberi méltóság azt 

jelenti, hogy egyenrangúnak érezhetem magamat másokkal és nem kell szégyenkeznem 

élethelyzetem és cselekvéseim miatt. A diszkrimináció éppen ezt az érzést teszi lehetetlenné, így 

az emberi méltóság tulajdonképpen annak másik oldala. Az emberi méltóság feltételeinek 

biztosítása különösen fontos akkor, amikor a támogatás személyes jelleget ölt. A támogató 

hajlamos lekezelően és paternalista módon támogatni, mintegy felsőbb rendűségét fitogtatva a 

társadalom felé. Ennek a magatartásnak az elkerülése különösen fontos azoknál, akik a támogató 

tevékenységet hivatásszerűen űzik, és így napi kapcsolatban állnak a támogatandókkal – például 

orvosok vagy idősgondozók. A lekezelés gyakran megfigyelt jelenség a hivatal és a segélyezettek 

között, hiszen társadalmi státuszukat tekintve eltérő személyekről van szó, a hivatalnok mindig 

magasabb státuszú, mint a támogatott. És mivel a méltóságérzés lényeges összetevője a társadalmi 

státusz, ezért a magasabb státuszú hivatalnok ezt fejezi ki ilyen magatartásával. A megfelelő 

hivatalnoki magatartások kialakítása lényeges a szakmai képzésben éppen úgy, mint a szociális 

szolgáltató intézmények minőségbiztosítási követelményeinek megfogalmazásánál. 

 

 

                                                 
30 Gondoljunk Odüsszeusz néhány kalandjára. Ilyen magatartást írnak le az asszírok esetében, akik hol kereskedőként 
léptek fel, hol megszállóként, attól függően, hogy milyennek ítélték az ellenfél erejét. 
31 Lásd különösen: F. Fukuyama: a Bizalom, KJK, 1994, illetve The Great Disruption: Human Nature and the 
Reconstitution of Social Order. Free Press, 1999 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Great_Disruption&action=edit&redlink=1
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3.4. A diszkriminációmentesség és tolerancia 

 

A diszkrimináció a másik ember lehetőségeinek tudatos korlátozását jelenti azért, mert nem 

érezzük úgy, hogy az általunk preferált csoportba tartozna. A diszkrimináció a szolidaritás 

megtagadása is egyben. A korlátozás tulajdonképpen jogfosztást is jelent, amennyiben társadalmi 

intézményi megoldásokból való kizárást tartalmaz. 

 

A diszkriminációban lényeges elem a tudatosság. Maga a lehetőségek korlátozása még nem 

jelenti feltétlenül a szolidaritás megtagadását. Ez sok okból szükséges lehet vagy automatikusan 

létrejön például a piacon, ha valakinek nincs elegendő jövedelme megvásárolni valamit. 

Diszkrimináció akkor lép fel, ha nem is engedem a vásárlását, pedig lenne pénze rá. Ebben az 

értelemben a piaci ügyletek inkább semleges magatartást feltételeznek a vásárláskor, a szociális 

támogatások ügyében azonban a szolidaritás elengedhetetlen. 

 

A diszkriminációnak legalább két típusát érdemes megkülönböztetni. Az egyik a nyílt 

diszkrimináció, a másik a rejtett. Nyílt diszkrimináció esetén a diszkrimináló nyilvánosan 

meghirdeti értékeit, az államok esetében pedig jogszabályokba is foglalják azt. E forma azonban 

ma már nem elfogadott sem az államok esetében, sem a magánszemélyek között a demokratikus 

államokban. 

 

A modern demokratikus állam rendszerint tiltja a diszkriminációt, s éppen ezért lép fel annak 

rejtett formája. A rejtett diszkrimináció esetében a lehetőségek korlátozása egyéb eszközök 

igénybevételével történik. Ezek skálája igen széles, a lehetőségek titkolásától a burkolt 

fenyegetésig terjedhet, amelynek hatására látszólag önként mond le valaki a jogáról. Amennyiben 

olyan jogról van szó, amelyet törvények rögzítenek előírva érvényesülésének módját is, úgy a 

diszkrimináció már bűncselekmény rejtett formájában is, így a hatóságoknál megtámadható32. 

Általában ekkor Európában megfordul az úgynevezett „bizonyítási teher”, azaz nem a sértettnek 

kell bizonyítani, hogy diszkriminálták, hanem a diszkriminációval vádoltnak kell bizonyítani, hogy 

nem tett ilyet. E jogintézmény figyelembe veszi, hogy a diszkrimináló van jobb, gyakran hatalmi 

pozícióban. 

A modern szociálpolitikai rendszerek esetében azonban már nem csak arról van szó, hogy tiltják a 

diszkriminációt, hanem elterjedt a pozitív diszkrimináció is, azaz a támogatandó csoportok 

számára kötelezően biztosítandó előnyöket kell nyújtani, a Sen által bevezetett pozitív szabadság 

                                                 
32 Magyarországon ennek fóruma az Egyenlő Bánásmód Hatóság, de egyes ügyekben sok egyéb hivatal és a 
bűnüldöző szervek is érintettek lehetnek. 
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egyik alapintézményeként. E jog jelenhet egyszerű kvótás megoldást, ahogyan azt láttuk a 

méltányosság esetében vagy bonyolultabb intézkedéseket. Ilyen lehet például annak előírása, hogy 

a munkáltatóknak alkalmazni kell korlátozott cselekvőképességű embereket, de ehhez neki az 

egész munkafolyamatot és annak feltételeit is át kell alakítani, azaz nem hivatkozhat arra, hogy 

nincsenek meg a feltételek.33 

 

A tolerancia türelmet jelent. Éppen azt fogalmazza meg, hogy nem diszkriminál a toleráns 

személy, hajlandó elfogadni a másik vele ellentétes nézetét és viselkedését. 

 

Meddig kell toleránsnak lenni? Végső soron a tolerancia nem jelent önfeladást. Amennyiben a 

másik létfeltételeimet veszélyezteti, úgy fellép a jogos önvédelem esete. Éppen ez áll a büntetőjog 

hátterében, az évezredes tapasztalatok leszűréseként.34 

 

Ismét arról kell külön szólnunk, hogy a tolerancia különösen fontos azoknál, akik szociális 

támogató hivatást választottak. A tolerancia itt talán még nagyobb mértékben elvárható, mint a 

társadalom többi tagjánál. A tolerancia önvédelmi oldala is új fényben jelenik meg ekkor. Nagyon 

sok esetben – például a pszichiátriai gondozás esetében – ismert az ön- és közveszély fogalma. 

Sokan vitatják ezt, mondván, hogy maga a gondozás módja, annak intoleráns és emberi 

méltóságot sértő eszközei váltják ki az ön- és közveszély okozást. Ebbéli tapasztalatok akkor 

keletkeztek tömegesen, amikor a II világháborúban az USA gondozó intézeteiből eltűntek a 

férfiápolók. Ez szervezeti és munkaszervezési – inkább feladat-értelmezési – változásokat 

indukált és ekkor terjedtek el a nyitottabb, értelmes foglalkozást szervező megoldások. Ennek 

következtében lényegesen csökkentek a dühöngések. Ebben az értelemben a tolerancia nem 

egyszerűen a másik elfogadása, hanem megfelelő körülmények és tevékenységek teremtése is. 

Mondhatnánk gazdaságtani fogalmakkal, hogy a fogyasztói szuverenitás biztosítása, a 

fogyasztóvédelem megjelenése a szociális szolgáltatások esetében, az ügyfél-orientált cselekvési 

mód. 

 

A diszkrimináció diszkrimináltra vonatkozó eszköze a stigmatizáció. A stigmatizáció 

megbélyegzést jelen, annak a régen szokásos mellékbüntetésnek megfelelően, hogy a bűnöst nem 

csak elítélték, hanem a bőrébe jelet égettek, hogy mindenki tudja bűnös voltát. Ilyen látványos 

bélyegek ma már nincsenek, de szellemileg létezik ez. Sajnálatos, hogy a támogatások igénybe 

                                                 
33 Lásd D. Stone: i.m.43. o. az Egyesült Államok 1990-es Korlátozott Képességekre vonatkozó törvényét. 
34 Részletesen lásd: Zombori Gy.: i.m., 54-56. o., itt most nem foglalkozunk a tolerancia politikai filozófiai 
kérdéseivel, azt nem tekintjük feladatunknak. 
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vétele sokak számára ilyen stigmatizálást jelent és ezért nem veszik igénybe azokat. A szociális 

támogatók feladata, hogy ezt a stigmát levegyék toleráns magatartásukkal a támogatottról. 

 

3.5. Szociálpolitikai ideológiák 

 

Azzal kezdtük értékvizsgálatainkat, hogy ezeket az értékeket kölcsönös összefüggéseikkel együtt 

kell értelmezni és kezelni. A szociálpolitikai közpolitikák alakítása során a politikai értékekhez 

rendelten beszélhetünk szociálpolitikai ideológiákról is. 

 

A szociálpolitikai ideológia a különböző értékek olyan egymással összekapcsolt együttese, 

amely a szociális biztonsági rendszerek (közpolitika) indokának, céljának és szerkezetének a 

magyarázatául, illetve működése-felépítése elvéül szolgál. 

 

A fenti értékek közül jól tapinthatóan a szabadság és az egyenlőség ütköztetése talán a 

legfontosabb ideológiai kristályosodási pont: 

 A lehető legnagyobb szabadságért küzdők alkotják a liberális ideológia követőit. 

Számukra a piacon szerzett jövedelem az elsődleges és a szociális rendszerek inkább 

zavaróak a társadalom életében, mivel korlátozzák az egyén önrendelkezését pénzügyileg 

éppen úgy, mint az élet minden más területén. Támogatás legfeljebb kis mértékben, a 

legnagyobb szükség elhárítására és a katasztrófa helyzetekben való segítségnyújtásra 

szorítkozik. 

 A konzervatív ideológia bázisa a szintén a piaci mechanizmusok tisztelete, de a vagyonra, 

mint társadalmi képződményre tekintenek és ebben a formában annak hozamait meg kell 

osztani a közösséggel. A szociális támogatás szükséges eleme a társadalomnak, és átfogó 

rendszerré kell alakítani a piac szélsőséges mozgásaival szembeni védelemül a szolidaritás 

jegyében. Ugyanakkor hajlamos némi népnevelő paternalizmusra az alacsonyabb 

társadalmi státuszúakkal szemben, megkülönböztetve a támogatásra érdemeseket és a 

támogatásra érdemteleneket. (A másik két megközelítés ezt a különbségtételt nem ismeri, 

mindkettő az állampolgári egyenlőség talaján áll. Mind e mögött erős valláserkölcsi 

megfontolások állnak.) 

 A szociáldemokrata ideológia lényegében az emberek egyenlőségét tekinti elsődlegesnek 

és az igazságos elosztást tekinti meghatározónak. Az erőforrásokból való méltányos 

részesedést tekinti alapnak, ha a társadalmi különbségek létét elfogadja és a mérsékelt 

különbségeket maga is a piaci ösztönzés meghatározó elemének tekinti. Ugyanakkor a 
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nyomort már nem tartja ösztönzőnek, inkább a biztonsági rendszerek létét tekinti a 

termelékenység megfelelő stimulálójának. 

 

E felosztás elsősorban az európai megközelítéseket mutatja be. Az Egyesült Államok 

gondolkodói csak két nagy csoportba osztják a szociális ideológiákat. Szociálliberális és 

szociálkonzervatív megközelítésre. Ebben a formában a szociálliberális közelebb vannak az 

európai szociáldemokratákhoz, míg a szociálkonzervatív gondolkodók az európai liberálisoknak 

felelnek meg. Gyakran úgy különböztetik meg őket, hogy az első csoportot liberálisoknak 

nevezik, míg a másikat libertáriánusnak. Az európai konzervatívok megfelelőit nem találjuk meg 

szervezett gondolkodói körökben, annak részben keresztény-katolikus indíttatása miatt, illetve az 

eltérő társadalmi fejlődés következtében. 

 

Az intézmények szintjén az éles ideológiai különbségek kevésbé tapinthatóak, bár ezek az 

ideológiák alakítják a szociális közpolitikákat. Mivel a szociális rendszerek igen összetettek és 

bonyolultak, nem lehet őket egyik választásról a másikra teljesen átformálni az uralkodó 

ideológiáknak megfelelően. Hangsúlyeltolódásokat és finomításokat lehet tenni. Így hosszabb 

távon az ideológiák közpolitikai képviselői egyfajta kiegyezésre jutnak abban, hogy a másik 

ideológiáját megtestesítő intézmények működnek más ideológia uralta időszakokban, és ez fontos 

erőforrást ad ahhoz, hogy lényegi innovációk zajlódjanak le a szociális támogatási rendszerekben. 

 

Lényegi vitát az IMF ajánlotta minimális szociális szolgáltatási modell hozott az utóbbi 

időben, illetve az általános privatizációs közpolitikai megközelítési módok. Ezt értékelhetjük az 

európai liberális, illetve az amerikai libertáriánus gondolkodás előretöréseként is, hivatkozván az 

amerikai gazdaság európaiénál innovatívabb és dinamikusabb működésére. Ugyanakkor ezt 

számos statisztika nem támasztja alá, mert az európai szociáldemokrata gondolkodás is tud 

eredményeket felmutatni – lásd az skandináv államok magas védelmi szintjét, miközben a 

versenyképességben is a legjobbak. 

 

Az ideológiák tárgyalásánál feltétlenül szólnunk kell bizonyos kulturális összefüggésekről is. 

Espig-Anderson svéd szociológus35 mutatott rá ugyanis arra, hogy a szociális támogató 

rendszerek felépítése attól is függ, hogy a társadalomban mekkora a bizalom az állam iránt. Ez 

általános társadalmi érzületként jelenik meg, és ennyiben az egyes ideológiai csoportokon átnyúló 

jelenség. A svéd jóléti rendszer alapja ez a bizalom, míg az Egyesült Államok esetében az általános 

                                                 
35 G. Espig-Anderson: Mi a jóléti állam, in:A jóléti állam, szerk: Ferge Zs.- Lévai K., T-Twins, 1991. 
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érzület az egyén mindenhatóságába vetett hit, ezért szociális támogató rendszere töredezettebb és 

jobban épít az öngondoskodásra. Ebből a szempontból fogalmaz úgy Ferge Zsuzsa, hogy 

„végeredményben tehát a szociálpolitika az állam és az állampolgárok közötti viszony egyik 

intézményesülése”36 

 

A magyar társadalom ebből a szempontból sajátos jellegzetességet mutat. Bár nem túl nagy a 

bizalma az állam iránt, de mégis magasak az elvárásai vele szemben. Valószínű persze, máshol is 

van hasonló attitűd. 

 

                                                 
36 Ferge Zs. – Várnai Gy. (szerk): Szociálpolitika ma és holnap, Kossuth Kiadó, 1987. 24. o., idézi Zombori: i. m., 
19.o. 
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4. A szociális gazdaságtan alapjai: a generikus közgazdasági eszközök 

 

4.1. Jövedelempótlás vagy társadalmi probléma 

 

Mielőtt a szociális gazdaságtan eszköztárát ismertetnénk az alcímben feltett problémával kell 

megismerkedni. Az erre adott válasz ugyanis nagyban meghatározza a lehetséges gondolkodási 

kereteket és a gazdaságtan kompetenciáját. 

 

Végső soron arról van szó, hogy a szociális támogatási rendszerek kiépítése milyen célból 

történik és milyen társadalmi hatásokkal kellene számolni, ha nem lenne ilyen. 

 

A jövedelempótlási elv hívei a szociális biztonsági problémát abban látják, hogy egyes emberek 

nem képesek elegendő jövedelmet szerezni a megélhetésükhöz és ezt másoknak kell pótolni. 

Maga a jövedelemhiány a legfőbb probléma és tulajdonképpen ez az egyén szintjén marad, tágabb 

hatásokkal nem kell számolni. A társadalom többi tagjára nem hat érdemben a jövedelemhiányos 

emberek léte, legfeljebb kisebb rosszérzést okoz a velük való találkozás, ami rosszérzést ki-ki 

vérmérséklete alapján kezeli. 

 

Azok, akik társadalmi problémák megoldásában látják a szociális támogató rendszerek célját, 

tágabb hatásokat tulajdonítanak egyesek látható rosszabb helyzetének és ezért sokkal átfogóbb és 

összetettebb eszköztár mozgósítását látják szükségesnek. Definíciószerűen a következőképpen 

fogalmazhatunk: ”…társadalmi probléma (1) társadalmilag gerjesztett feltételek, amelyek a 

népesség egyes szegmenseiben pszichikai és anyagi szenvedést okoznak, és (2) olyan tettek és 

feltételek, amelyek sértik a társadalomban található normákat és értékeket.”37 

 

Ebből a szempontból azt is mondhatjuk, hogy a jövedelempótlás nézőpontúak csak a 

szegénységet tekintik társadalmi problémának, míg a másik iskola sokkal nagyobb választékot 

gondol e téma mögött. 

 

Gazdaságtani szempontból a két megközelítés között talán abban található a legnagyobb 

különbség, hogy az első esetben tisztán gazdasági eszközökkel lehet a problémát kezelni, míg a 

második esetben a gazdálkodás csak segédeszköz lehet egy eltérő logikájú kezelési mód 

                                                 
37 D. S. Eitzen – M. Baca Zinn: Social Problems, Allyn and Bacon, 1992., 8. o., saját fordítás. 
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támogatásában. Nem véletlen tehát, hogy a gazdaságtani tankönyvek elsősorban a 

jövedelemegyenlőtlenségekkel foglalkoznak. 

 

Ennek folyományaként a jövedelempótlás hívei azt is gondolhatják, hogy a jövedelemtranszferrel 

megszűnik minden további probléma, hiszen csak fokozati különbségek lépnek fel az egyes 

emberek vagy csoportjaik között. A társadalmi problémában gondolkodók számára viszont 

életvezetési különbségek lépnek fel az egyes emberek között, kulturális eltérések mutathatóak 

ki, így a kezelési módok is sokfélék. 

 

Nem kívánunk e vitában végső és döntő álláspontot bemutatni, mert ez nem is lehetséges. A 

gyakorlati szociális munka azonban azt mutatja, hogy a második megközelítés gyümölcsözőbb a 

szolgáltatások megszervezése szempontjából. Gondoljunk itt egy átlagos jövedelmű drogos 

ember példájára. Jelen pillanatban nem jelentkeznek anyagi nehézségei, mégis társadalmi 

segítségre szorul. Két okból is. A drogozás hosszabb távon veszélyezteti jövedelemszerző 

képességét. Másrészt a drogozás szétzilálja életvitelét és társadalmi kapcsolatait, beszűkült 

életmódhoz vezet. A társadalmi segítség azért kell, hogy megszabaduljon a drogtól és ezzel ezek a 

veszélyhelyzetek elháruljanak. A leszokáshoz azonban erőforrások kellenek. Kérdés, hogy piaci 

alapon hozzá tud-e jutni ehhez? Érdemes-e a társadalomnak közösségi forrásokat áldozni a 

megmentésére? Éppen ezért e probléma nem egyszerűen jövedelemtranszfer kérdése, annál 

tágabb megközelítést igényel. 

 

A társadalmi probléma alapú megközelítés két fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik a tágabb 

életfeltételekről szól, ehhez az első elem illik, a szenvedést okozó körülmények kiküszöbölése, 

leginkább a preventív modell illeszkedik ehhez. A másik esetben a támogató rendszer az egyes 

ember problémáit kívánja orvosolni. Ezt leginkább a definíció második eleme fedi le, a 

normasértés megakadályozása38. Ismét csak azt mondhatjuk, hogy mindkét megközelítés 

szükséges és kiegészíti egymást. A jól felépített szociális rendszer eszköztárában mindkét 

metódusnak szerepelni kell. 

 

Ugyanakkor e definíció további finomítást igényel. A norma mineműségét kell definiálnunk a 

teljes megértéshez. R. K. Merton a deviancia fogalmát az amerikai álomhoz kötötten definiálta. 

                                                 
38 A két megközelítés két meghatározó szociológiai gondolkodóhoz köthető. Az egyik R. Merton, aki a deviancia 
fogalmát vezette be , de ebbe olyan magatartásokat is beleértett, amelyek nem feltétlenül a szociálpolitika tárgyai –
például az  innováció, amely az új eszközök kifejlesztése a társadalmi célok elérésére -, és ezzel elméleti alapot adott 
az egyéni nomasértésre. A másik E. Durkheim, aki az anómia  fogalmával egy társadalom hibás működését kívánta 
jelezni elméleti eszközökkel, amelyből később formáltak szociálpolitikai beavatkozási hivatkozást és eszközt. 
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Ennek lényege, hogy az anyagi előbbre jutás az elvégzett munka mennyiségi és minőségi 

jellemzőitől függ és ez az egyén társadalmi státuszát is meghatározta. Deviáns az, aki erre 

valamilyen értelemben nem képes, és ez a képtelenség magatartási-életvezetési problémáiban is 

megjelenik. Ennyiben a deviancia értékmentes fogalom, de beavatkozást igényel a normasértés 

megakadályozása. A deviáns magatartás így nem ítéletet érdemel, hanem módosítást a megfelelő 

életvezetés be/visszaállítását39. Ma a devianciát helyettesíti a kizáródás és a pozitív szabadság 

eszméje, mint két összefüggő beavatkozási alap. 

 

Merton megközelítését annyiban kiterjeszthetjük Európára40 is, de itt a történeti struktúrák és a 

társadalmi hagyományok kötöttebb szabályokat írnak elő. 

 

Ebben az értelemben a szociális intézményrendszert ketté kell választanunk: 

 az egyik a korábban jólétinek nevezett intézményhálózat, amely az első társadalmi 

problémát oldja meg. 

 A másik intézményhálózat, a szociális, a pozitív szabadság megteremtésének eszköze 

egyéni kezelési módokkal. 

                                                 
39 E tankönyvnek nem célja, hogy a rászoruló társadalmi csoportokról szóljon. Ugyanakkor érdemes megemlíteni 
azokat. A szociális szakmák képzői 1990-ben állítottak össze egy listát a „különleges helyzetben lévő társadalmi 
csoportok”-ról. Idézi  Zombori Gy.: i.m., 192.o.: 

 Szülők 

 Gyerekek 

 Ifjúság 

 Mozgáskorlátozottak,érzékszervi károsultak 

 Értelmi fogyatékosok 

 Hajléktalanok 

 Cigányok, etnikai kisebbségek 

 Idősek 

 Munkanélküliek, tartósan munkanélküliek 

 Szenvedélybetegek 

 Bűnözők 

 Települési hátrányban lévők 

 Mentális problémákkal küzdők 

 Krónikus betegek 

 Rokkantnyugdíjasok 

 Homoszexuálisok 
E lista talán nem teljes. A probléma mélységére érdemes idézni egy anekdotát. A hatvanas-hetvenes években 
Franciaországban kísérleteztek a „társadalmi tervezéssel”, azaz a szociális problémák és a gazdaság együttes központi 
irányításának eszközével. Egy tervezési megbeszélésen jegyezte meg valaki, hogy már mindenkire van programunk 
csak a középkorú, francia, dolgozó férfiakra nincs.  
40 Merton nem hitt az általános szociológiai törvényekben. Csak egy-egy ország társadalmának egy-egy jelenségére 
érvényes szabályszerűségekben tudott gondolkodni. Ezt hívjuk a szociológiában középelméletnek. Mégis azt kell 
mondani, hogy az anyagi javak ilyen szerepe ma már a világ egészére értelmezhető mozgatórugó. 
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 A kettő viszonya nem egyértelmű ugyanakkor az egyén számára. Sok deviáns magatartás 

kezelődik a jóléti intézményekben, míg mások éppen ott léphetnek fel. Így a kettő 

együttes kiegészítő-korrigáló hatásáról kell beszélni. 

 

4.2. A jólét gazdaságtani értelmezhetősége 

 

Az első megfogalmazott jóléti definícióként szokták emlegetni a ”lehető legtöbb jó a lehető 

legtöbb embernek” XIX. századi liberális alapelvét. Ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy 

nem mindenkinek, a lehető legtöbb ember az nem mindenki. A másik a jó fogalma. Ekkor még 

nem csak az anyagi javakra gondoltak, hanem szélesebben értelmezték a jót. Ugyanakkor még 

nem ismerték a csökkenő határhaszon elvét – minél több van valamiből, annál kevesebbet ér -, 

így a fenti értékelési problémát sem látták át. E látszólag egyszerű felismerés ezzel a kiegészítéssel 

nehezen teljesíthető, mert mi van például akkor, amikor valakinek csak olyan dolgok jutnak, amit 

ő alacsonyan értékel a rezervációs ár logikája szerint. Egészen biztos, hogy nem fogja jól érezni 

magát. 

 

Ebben az összefüggésben érdemes felidézni az úgynevezett első német értékvitát. Ez a XX. 

század fordulóján zajlott majdnem négy évtizeden keresztül és a kor minden jelentős német 

társadalomtudósa részt vett benne41. Talán máig a legismertebb Max Weber, aki a vita kapcsán 

fogalmazta meg néhány máig ható tételét. A vita tárgya az volt, hogy a német állam támogathatja-

e a munkásokat – ne feledjük, ez a „munkásvédelem”42 korszaka!. Az egyik oldal érve az volt, 

hogy igen, mert védelemre szorulnak a tőke hatalmával szemben. A másik oldal ezzel szemben 

úgy látta, hogy az állam semmilyen megkülönböztetést nem tehet az állampolgárai között, mert 

ezzel megszegi a semlegesség elvét és nincs is elvi alap arra, hogy különbséget tegyen, azt csak 

önkényesen teheti meg. A vita, mint látjuk ma sem dőlt el, hiszen a fenti ideológiák hátterében 

ezeket a megfontolásokat is megtalálhatjuk. Ugyanakkor a vita lényeges eredményre vezetett, 

amennyiben arra jutottak, hogy az állam leginkább azzal segíthet, ha a gazdasági növekedést és 

ezzel a GDP-növelését állítja előtérbe, mert ezzel növeli az elosztható javakat és így minden 

ember helyzete javul. Korábban a gazdasági növekedés nem játszott ilyen szerepet a 

gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában. 

 

E vita „melléktermékeként” fogalmazta meg V. Pareto optimalizációs tételét. Ennek lényege, 

hogy a gazdaság akkor van egyensúlyban, ha az erőforrások további allokációja már senkit nem 

                                                 
41 Részletesen Pásztor Miklós: Polgári tervezés elméletek, doktori értekezés, kézirat. 
42 Lásd az első fejezetet. 
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hozhat jobb helyzetbe úgy, hogy mások ne járjanak rosszabbul. E tétel ma is érvényes a 

gazdaságtanban és ma is megfelelő mérce. A Pareto-optimum megfogalmazása ugyanakkor 

mutatja, hogy a gazdasági növekedés szociális szerepét tekintve egy szükséges, de nem elégséges 

feltételt találtak meg a társadalmi méltányosság szempontjából. A Pareto-elosztás ugyanis akkor is 

érvényes, ha valaki egyre jobb helyzetbe kerül a gazdasági növekedés során, miközben a többiek 

azonos szinten maradnak. Ezt hívjuk „demonstrációs hatásnak”, hiszen a gazdagodás látszik és ez 

ad okot a többiek elégedetlenkedésére, hiszen ebben az esetben az emberek nem azt értékelik, 

hogy helyben maradtak, hanem azt, hogy a másikhoz képest romlott a helyzetük. Növekedni 

kell, de az elosztás mégis kulcskérdés. 

 

A vita mai fejleménye, hogy egyre többen kérdőjelezik meg a jólét fenti értelmét. Sok dogmatikus 

közgazdász – akik nem hajlandóak a közgazdaságtan tágabb társadalmi kérdéseivel is foglalkozni 

– is megkérdőjelezi a GDP létjogosultságát. Ennek oka a háztartási és a szívességi teljesítmények 

figyelmen kívül hagyása vagy romboló tevékenységek értékként való feltűntetése, mivel valakinek 

hasznot hajt – például a bűnözés, vagy a környezetrombolás. 

 

Ugyanakkor sokan a közgazdaságtanon kívüli célokat, ma már közgazdászok is, szívesen látnának 

a fő jóléti célok között és inkább jól-létről beszélnek. Ennek ma már létezik több mutatója is. 

Most a talán legátfogóbbat mutatjuk be, ez az úgy-nevezett HPI, a „boldog bolygó index” 

(happy planet index)43. Ez három mutató kombinációja: várható élettartam, a megelégedettségi 

mutató és az ökológiai lábnyom. Képletben: 

 

 

 

Az első mutató standard statisztikai adat. A másik egy világméretű kérdőíves vizsgálat 

rangsorolása, míg a harmadik elem egy bonyolult statisztikai szám, amely azt mutatja, hogy adott 

ember életmódjának fenntartásához mekkora területre van szükség hektárban megadva, és 

figyelembe véve az étkezési szokásokat (a húsevés az egyik legterületigényesebb étkezés), a 

közlekedést (a rendszeres személygépkocsi- és repülőgép-használat a legköltségesebb 

ökológiailag) és a szemételhelyezés igényét, csak a legfontosabb faktorokat említve. Látható, a 

GDP nem szerepel e mutató képzésében. 

                                                 
43 A 2010-es évek elején D. Cameron brit kormányfő is felvetette, hogy ki kéne cserélni a GDP-t a HPI-re. Ha ez 
választási fogás volt, akkor is figyelemre méltó. 
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Ebben az összehasonlításban a fejlett piacgazdaságok közepesen teljesítenek. Ennek fő oka, 

hogy ökológiailag föld-túlhasználat jellemzi őket. A föld mai népessége fejenként legfeljebb 2 

hektár földet használhatna egyenlőség esetén. Ezt a mértéket a fejlettek jelentősen meghaladják – 

4-10 hektár között. A fejletlenek pedig alig egy hektárt képesek mozgósítani. Ugyanakkor a 

fejletlenek megelégedettségi és várható élettartamra vonatkozó mutatóik alig rosszabbak, az 

utóbbi elsősorban az egészségügyi ellátás miatt. A megelégedettség pedig főként azért jó – néha 

jobb, mint a fejletteknél -, mert erősebb a kisebb közösségekhez tartozás és annak védő hatása, 

míg a fejlett piacgazdaságok ezt nagyban lerombolták már és az egyén egyedül érzi magát – 

sajátos célt adva ezzel a fejlettek szociálpolitikai rendszereinek. 

 

Az elosztás önálló szerepére mutat rá elméleti munkájával J. Rawls.44 Az igazságos társadalom 

kiépíthetőségét vizsgálva arra az eredményre jut, hogy a demonstrációs hatás negatív társadalmi 

következményei úgy előzhetőek meg, ha a társadalmi intézmények kiépítése során az úgy nevezett 

minimax-elvet tekintjük irányadónak, azaz a legrosszabb helyzetben levők helyzetének javítását. 

Mindezt úgy, hogy a szabadságot társadalmilag alapvető jószágnak tekinti az esélyekkel, a 

vagyonnal és az önbecsüléssel együtt. Eszerint az az igazságos társadalom, amelyikben a 

legrosszabb helyzet is elviselhető. Ehhez két elvnek kell érvényesülni. Először is a 

szabadságokhoz való egyenlő jog, hacsak mások jogát nem sérti. Másodszor az 

egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy a nem megérdemelt egyenlőtlenségeket ki kell 

egyensúlyozni a javakhoz való nyilvános hozzáférés biztosításával. 

 

Rawls, természetesen, a libertáriánusokat nem győzi meg, de lényeges szempontokat ad mindenki 

számára, aki szociális kérdésekkel foglalkozik. Ez akkor is igaz, ha egyfajta teljes vagyoni és 

jövedelmi egyenlőséghez vezet a gondolkodása. Ebben nem kell feltétlenül követni, de más 

megfontolásai segíthetik a szociális támogató rendszerek megszerkesztését. 

 

Talán a rawlsi gondolatok implementálásaként is értelmezhetjük azt a mozgalmat, amely az 

úgynevezett „állampolgári jövedelem” köré szerveződött. Az állampolgári jövedelem – mint 

már korábban erről irtunk - olyan juttatás, amely mindenkinek jár, azonos mértékben, pénzben 

kifizetve az állam által. Ennek célja, hogy fedezze az alapvető szükségleteket, beleértve ebbe a 

kulturális és a politikai szereplést lehetővé tevő javak birtoklását is. Ennek két előnye lenne. 

Egyrészt nem kellene bonyolult elosztási rendszereket működtetni a szociális támogatások 

területén, másrészt sokfajta kényszer és gyakran megalázó helyzet elkerülhetővé válna. Fontos 

                                                 
44 J. Rawls:A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971. 
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szempont az is, hogy a ma újraosztott jövedelem is akár lehetővé tenné e rendszer működését. Az 

ellenzők legfőbb érve financiális töltetű elsősorban. Ilyen mértékű jövedelem teljesítmény nélküli 

kiáramlása inkább csak inflációhoz vezetne, mint a fogyasztás ésszerűsítéséhez. Másrészt ilyen 

mértékű jövedelem meg sem teremtődne, hiszen nem lenne senki, aki erőfeszítéseket tenne – 

munkát végezne -, ha anélkül is pénzhez juthat. A gondolat egyelőre még nem jutott el a 

döntéshozók szintjére, de nem is tűnt el a gondolkodásból teljesen. Marad a nehezebb út, az 

egyes helyzetekhez kötődő támogatások szervezése és működtetése.45 

 

Ugyanakkor egyes társadalmi csoportokra vonatkozóan lehetséges ilyen típusú jövedelmek 

meghatározása. Több helyen alkalmazzák az úgynevezett állampolgári nyugdíjat. Ennek 

lényege, hogy adott életkor után – rendszerint magasabban állapítják meg, mint a 

társadalombiztosítási nyugdíjnál – azonos összegű ellátást biztosítanak állampolgári alapon. 

Láttuk, ez fontos eleme a privatizált nyugdíjrendszereknek is. 

 

Az eddigi jólét-fogalmak inkább a társadalom egészét vagy nagyobb csoportjait igyekeztek 

megragadni. Létezik elméleti eszköz a személyes jólét gazdaságtani kezelésére is. 

 

4.2.1. A jólét mérése közgazdasági eszközökkel 

 

A személyes jólét mérésének módszertani alapjait a határhaszon iskola nyitotta meg a múlt század 

elején, de kifejlett használata viszonylag újabb fejlemény a gazdaságtanban, így mára kialakult egy 

nem vitathatatlan, de a többség által elfogadott mérési módja. 

 

A mérés alapja a keresleti görbe átértelmezése. Eszerint a keresleti görbe alatti terület fejezi ki a 

társadalom adott jószág által elsajátított jólét mértékét. A keresleti görbe úgy is értelmezhető, mint 

a társadalom egyes tagjai által, a jószágnak tulajdonított érték sorba rendezése. A közgazdaságtan 

ez nevezi rezervációs árnak, vagy ha a személy felől közelítünk, akkor fizetési hajlandóságnak. 

Első helyen állnak azok, akik a legmagasabb árat lennének hajlandóak fizetni érte, majd őket 

követik csökkenő értékelési sorrendben a többiek. Ezáltal a görbe alatti terület adja a jószág 

társadalmi összhasznát. A piacon nem kell mindenkinek a maga rezervációs ára szerint fizetni, 

csak a keresleti görbe és a kínálati görbe metszéspontja által meghatározott árat. Ez azt is jelenti, 

hogy akiknek a piaci áron nem éri meg vásárolni, az kiszorul, tehát a piaci ár kiszorító hatással 

rendelkezik. Nézzük a 4.1. ábrát. 

                                                 
45 Részletesebben lásd: Cullis-Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések, Aula, 2003, 367.o. 
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Az ábrán az úgynevezett Marshall keresztet mutatjuk be, amely az ár függvényében mutatja a 

jószágból vásárolni és eladni kívánt mennyiségeket. Minden egyes oszlop egy vásárlót szimbolizál, 

magassága azt jelzi, hogy az árut mennyire értékeli a vásárló. Az S görbe a kínálati függvényt jelzi, 

a D a keresletit, a P pedig a piaci ár.  

 

 Ár 

 

  S 

 

 P 

 

 D 

 

      A jószág mennyisége 

4.1 ábra A jólét mérésének elméleti alapja 

 

Ez a megközelítés, természetesen nem vonatkozik a társadalom egészére, csak az egyes árukra, 

illetve lehetőség van több áru együttes szemléletére is. Sok közgazdász hiszi azt, hogy bizonyos 

módosításokkal ilyen módon ábrázolhatóak nem csak a jószágok és szolgáltatások, hanem egyéb 

értékek is, mint a jótékonyság, a lelki egészség, barátság, stb. A közgazdasági szakirodalom ma 

már igen sokat foglalkozik ilyen „javakkal”, illetve ez a megközelítés átterjedt más társadalom-, de 

néhány természettudomány módszertanába is, például az evolúcióelméletbe. 

 

A gondolat mélyén ugyanis az húzódik meg, hogy bármely dolog értékelésen esik át és az egyes 

javak nem azonos fontosságúak mindenki számára, az egyes értékeket különböző mértékben 

tartjuk életünkben meghatározónak. A társadalom bizonyos esetekben képes lehet arra, hogy az 

egyes ember értékelését feljebb vagy lejjebb tolja, de minden ember azonos mértékű értékelését 

nem lehet elérni. 

 

Elméleti jelentőségén túl, e módszer lehetővé teszi az intézkedések jóléti hatásának mérését is. 

 

4.3. Az egyenlőtlenség mérése 

 

Mindazonáltal az elosztási probléma megmarad. A fenti módszer sem tudja a demonstrációs 

hatást kezelni. Erre szolgál az egyenlőtlenség mérése, amelyre sokfajta mutatót dolgoztak ki az 

utóbbi évtizedekben.  
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Az egyenlőtlenségek mérése matematikailag az eloszlás típusának és jellemzőinek a 

meghatározását jelenti. Jelen esetben ez a jövedelmek eloszlásának módját értjük alatta. A mérést 

megnehezíti, hogy sokan csak egyetlen eloszlást ismernek az átlagosan iskolázottak esetében, az 

úgynevezett normál eloszlást, ahol az átlagos értéknél van a mért mennyiségek többsége és a 

szélek felé egyenletesen csökken a megfigyelt értékek száma. A jövedelem-eloszlás azonban nem 

ilyen alakzatot mutat. Általában a többség az átlag érték alatt helyezkedik el, az úgy nevezett 

móduszjövedelemnél, ahogy azt a 4.2. ábra mutatja. 

 

Létszám 

 

        1.       2.  Jövedelem  

4.2 ábra A jövedelem-eloszlás alakzata. 

 

Az ábra vízszintes tengelyén a jövedelmek nagyságát mérjük fel, míg függőlegesen az adott 

jövedelemmel rendelkezők számát. Az 1. függőleges a módusz, a 2 az átlag. Ez minden 

jövedelemtípusú eloszlásra vonatkozik, mert az eloszlásnak nem lehet negatív értéke, míg pozitív 

irányba bármeddig terjedhet. 

 

A mérés másik módja az alacsony jövedelműek arányát ragadja meg: 46 

 Létezik abszolút mérőszám, amely egy adott összeg alatti jövedelemmel 

rendelkezőket tekinti szegénynek – a világ egészében az ENSZ a napi 2 $ alatti 

jövedelmet tekinti szegénységi mutatónak, ami éve 730 $ jövedelem. Ugyanakkor sok 

országban majdnem az egész népesség ilyen jövedelemmel él, ami azért lehetséges, 

mert életmódjuk nem a modern javak termelésére és megszerzésére irányul, erős 

önellátás létezik, amelyet nehéz számba venni. 

 A relatív mérőszámok küszöbölik ki ezt a hibát. Ekkor az adott társadalom 

átlagjövedelméhez viszonyítva határozzák meg a szegényeket, általában az 

mediánjövedelem felét vagy más törtértékét megszerzőket nyilvánítják szegénynek. Itt 

                                                 
46 Részletesen lásd Dr Hajdú Ottó: A szegénység mérőszámai, statisztikai módszerek – Témadokumentáció 22. 
Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Budapest. 1997. 99 old., illetve Cullis-Jones: 
i.m., 9. fejezet 
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már létezik némi döntéshozói befolyás a mérésre, de ez elfogadható, ha mögötte 

konszenzus van. 

 A különböző létminimum és társadalmi minimum számítások ötvözni próbálják a 

két megközelítést. Itt bizonyos meghatározott fogyasztási normák alapján választják ki 

azokat, akik szegénynek minősülnek, azaz képtelenek ezeket a fogyasztási normákat 

elérni. Nemzetközi összehasonlításban azonban ez a mutató is relatívvá válik, mert a 

fogyasztási norma kultúrához és gazdasági fejlettséghez igazodó. Például az 

étkezésben e mutató szerkesztői elvárják, hogy a táplálkozás „egészséges” legyen, ha 

más fogyasztási cikkeknél engedhetnek is a minőségből. Ez pedig egészen más norma, 

mint ami az élet egyszerű fenntartásához szükséges. 

 Az anyagi nélkülözés mutatója az EUROSTAT által kifejlesztett és bevezetett 

mérőszám. Nevezik leakeni indikátornak is. Azt tekintjük szegénynek, aki kilenc 

mutatóból háromban a norma alatt teljesített. E norma a létminimum logikája szerint 

fogyasztási szinteket jelent az élet kilenc kiemelt területén:47 

o váratlankiadás fedezése, 

o évi egy hét üdülés,  

o részletek fizetése (lakbér, lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt 

termékek), 

o megfelelő étkezés,  

o a lakás megfelelő fűtése,  

o mosógép, 

o színes TV,  

o telefon,  

o személygépkocsi. 

 

Látható, hogy e normák magasak, de Európában már elvárhatóak. 

 

Az alábbi, 4.1 grafikon mutatja az uniós helyzetet. Legalább három csoportot különböztethetünk 

meg – a 10% alattiakat, a 10-20% aközöttieket és a 20% fölöttieket. Magyarország az utóbbi 

csoportba tartozik. 

                                                 
47 A magyar statisztikai adatforrásokban is elérhető a mutató ma már, hiszen az EUROSTAT a nemzeti forrásokból 
dolgozik, de nálunk három mutatót közölnek csak. 
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4.1. grafikon – Az „anyagi nélkülözés” az Unióban. (2006., %-os adat). Forrás: Eurostat, SRCV 

 

A mérések másik csoportja a különbségek mértékét ragadja meg. A mutatók rendszerint a 

jövedelemelosztásokat tekintik alapnak a további számításokhoz. 

 Az Atkinson-index a fentiektől eltérő, már ténylegesen a különbségek mérőszáma. 

Úgynevezett normatív mutató. Azért tartjuk fontosnak, mert lényegében egyszerű 

mutatóként azt méri, hogy adott társadalom mekkora jövedelemkülönbséget akar 

elviselni. 

 

      …      
 

 
 
 

 
∑   

    
        ⁄                           

1.       …      
 

 
 
 

 
∏   
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ahol az yi az egyes egyének jövedelme, µ az átlagjövedelem, ε pedig súlyozza az egyes 

jövedelmeket, így a mutató     „az egyenlőtlenséggel szembeni idegenkedést” méri.48 Azt 

mutatja, hogy milyen mértékű lenne az egyéni jövedelem akkor, ha mindenki azonos 

jövedelmet kapna és a társadalom ugyanazon a jóléti szinten állna, mint a valós 

helyzetben49. A mutató 0 és 1 közé esik. Mértéke azt mutatja, hogy ha egyenlően 

osztanánk el a jövedelmet, akkor annak mekkora hányada lenne elegendő azonos 

társadalmi jóléti szint tartásához, 1 esetén beszélhetünk teljes egyenlőtlenségről, míg 

például a 0,7 nagyság azt jelenti, hogy a jövedelem 70 %-a is elegendő lenne adott jóléti 

szint tartásához egyenlő elosztás esetén. 

 Általánosan használt az úgynevezett GINI- koefficienst. Ez a teljesen egyenlő 

elosztáshoz képest mutatja a különbséget. Értéke 0-1 közé esik, azaz minél nagyobb, 

annál nagyobbak a különbségek. Lényegében az alapján generáljuk, hogy az egyes 

                                                 
48 Atkinson, AB: On the measurement of economic inequality. Journal of Economic Theory, 1970/2, pp. 244–263. o., 
Fontos megemlíteni, hogy Atkinson nem sértette meg a mutató szerkesztése során a mikroökonómia módszertani 
individualizmusát, azaz, hogy csak aggregáció létezik, mint a nagyobb egység jellemzője. 
49 Ne felejtsük el, hogy itt is az előző részfejezet jólétfogalmát használjuk, amelyben közömbös, hogy a gazdagok 
mennyivel jobban élnek, mint a szegények, mivel az átlagos jóléti szint változatlansága a szempont. 
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jövedelemcsoportok az összjövedelem milyen százalékával rendelkeznek. Ezt lehet 

ábrázolni azáltal, hogy a koordináta rendszer tengelyeire felvesszük a jövedelemcsoportok 

adatait és a kumulált jövedelmet. Ebből egy görbét kapunk. A két százszázalékos pontot 

összekötve egy 45○ egyenest kapunk. Az egyenes és a görbe közötti terület nagyságát 

osztjuk az egyenes alatti terület teljes nagyságával, úgy a mutatóhoz jutunk, ahogyan azt a 

4.3 ábra mutatja. 50 Meg kell jegyezni, hogy a vagyon eloszlás a jövedelemnél jóval nagyobb 

kilengést mutat. A társadalom többségének nincs számottevő vagyona a tartós fogyasztási 

cikkeken és némi bankbetéten kívül. A lakás is inkább csak bérletként szerepel az 

életükben. Ehhez képest a vállalkozások és azok tulajdonosainak vagyona hatalmas érték. 

 

 

4.3 ábra A GINI- koefficiens szerkesztése 

 

4.4. A jótékonyság korlátai 

 

Mint korábban láttuk, sokan állítják, hogy a szociális támogatás egyetlen helyes formája a 

jótékonyság. 

 

A 4.4 ábrán B jövedelmi helyzetét ábrázoljuk a mikroökonómiában megszokott keresleti 

függvényként.51 OYB a megszerzett jövedelem normál feltételek között. Feltételezzük, hogy A 

támogatni kívánja B-t emberbaráti okból, így A is keresletet támaszt B jövedelme iránt, ezt fejezi 

ki a B

AD  függvény. 

 

 

 

 

                                                 
50 Az ábrák Cullis-Jones: i.m. alapján. 
51 Ebben az esetben a keresleti függvény azt jeleníti meg, hogy az egyes jövedelmi szintek milyen hasznot hordoznak. 
Kínálati függvényként az egységnyi pénzt használjuk, mert ennél kevesebbre értékelt jövedelmet nem érdemes 
megszerezni, az már jóléti veszteséget okoz. 
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Jövedelem értéke 

 
   Jövedelem 
4.4 ábra A jótékonyság jóléti hatása 

 

Ha B nehéz időt él át, és nem keresi meg OYB-t – például betegsége miatt –, jövedelme OYu-ra 

esik vissza, ahol már A-nak érdemes jótékonykodni egészen az pontig, ahol az egységgörbe 

feletti terület nagysága méri a jótékonyság jóléti hatását Ezzel mindketten növelik jólétüket, A az 

123 ponttal jelzett területtel, míg B *45 uu YY  területtel. 

 

Ugyanakkor nem kapunk választ arra, hogy valójában hol húzódik a jótékonyság ésszerűségét 

jelző  pont. Azt mondhatjuk, hogy nagyban függ az egyes társadalmak kulturális 

hagyományaitól, de mértéke inkább marginális. Ugyanakkor színvonala emelhető, ha megfelelő 

reklámot kap52.  

 

Ha a jótékonykodó szempontjából nézzük, akkor biztos, hogy a jövedelme felének átengedése egy 

abszolút határ, de ez is átléphető erős érzelmi kötődés esetén, de tömegesen, idegenek felé 

semmiképpen. Az jótékony célú örökség átadása nem a saját jövedelmemről való lemondás, 

hanem az örökösökéről. Hasonlóképpen bírálja Friedmann azt a vállalati jótékonyságot, amely a 

vállalalti költségek között számolja el azt. Ez nem jótékonyság, hanem a munkavállalók vagy a 

részvényesek megrövidítése; jótékonyság csak a külön kezelt alapokba történő átutalással 

lehetséges, ha azzal mindenki más is egyetért. Mindazonáltal a önzetlenségnek erős határai 

vannak. Elsősorban vészhelyzetekben jelent segítséget53, de nagyobb mértékben nem lehet rá 

számítani. Tartós esetben szinvonala alacsony és tömeges segítséget nem jelent. 

 

                                                 
52 Tapasztalatok szerint kevésbé a bajok bemutatása a fontos, mint a virtus hangsúlyozása. 
53 A Sen mutatta ki, hogy India és Pakisztán éhezőinek helyzetében nem játszik szerepet a termelés – nagyjából 
azonos a két országban -, az árrendszer, mert az is hasonló. Az éhezők számában az azt jobban toleráló India előzi a 
muzulmán országot, ahol vallási előírás a jótékonyság. i.m. 
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Amennyiben intézmények fenntartását kívánják vele elérni, úgy az sem lehetséges, inkább 

megszűnnek vagy profitorientáltakká válnak azok, ahogy történt a Reagan-kormányzat alatt.54 

 

4.5. A támogatás típusai és lehetőségei 

 

A szociális gazdaságtan teoretikusainak egyik állandó kérdése, hogy az újraelosztást miért 

ártámogatás és természetbeni juttatások útján valósítják meg, és miért nem készpénztranszferek 

révén? Az alábbi ábrákkal értelmezhetjük a problémát. 

 

A 4.5 ábrán a készpénzjuttatást hasonlítjuk össze az ártámogatással.55 A grafikon két termék 

jóléti hatását mutatja egy ábrában. Ebben az esetben X a támogatott termék.  

 

4.5. ábra A készpénz- és az ártámogatás 

 

A fogyasztó az ártámogatás előtt a 6 pontban jelzett jóléti szinten van. Az ártámogatás azt jelenti, 

hogy X termékből többet képes fogyasztani, a 3 pontnak megfelelően (kisebb ár, adott jövedelem 

mellett nagyobb a mennyiség). Így az új, 1-3 költségvetési egyenes l2 szintű fogyasztást tesz 

                                                 
54 Kuti É.-Marshall M.: Non-profit szektor, NIOK, 1993, illetve Salamon L. M.: Beyond Privatization: The Tools of 
Government Action, The Urban Institute Publishing, Washington DC., 1989 munkája, illetve Pásztor Miklós: 
Kalkulációs vázlat a szociális közszolgálathoz, Társadalom és gazdaság, 2004/5,99-112. o. 
55 A gazdaságtanban járatlanok számára az ábra magyarázatra szorul. A grafikon két termék együttes jóléti hatását 
mutatja. A jólétet ebben az esetben úgy értelmezzük, hogy adott jóléti szinten az egyik termék többletfogyasztása 
csökkenti a másik termék fogyasztásának lehetőségét. A két termék mintegy helyettesíti egymást meghatározott 
arányban. Ezt az arányosságot fejezik ki az l1..l3 görbék. A helyettesítés mértéke egyénenként változó. A görbéket 
ebben az esetben úgy értelmezzük továbbá, hogy jóléti szinteket jelentenek. Minél magasabban helyezkedik el egy 
görbe, annál nagyobb jólétet mutat, hiszen mindkét termékből egyaránt magasabb fogyasztási szintet jelent az alatta 
lévő görbéhez képest. A görbék száma végtelen, az ábrázoltak csak jelzések, leginkább erőtér jelzőként képzelhetjük 
el, mint a mágnesesség esetében. 
 
Az ábrán a fogyasztó jövedelmét is ábrázoltuk abban a formában, hogy a két termékre költve a jövedelmét a 
termékek árát ismerve egy egyenest húzhatunk a tengelyek két pontja – ilyenek az 1, 2, 3, 4 és 5 pontok, amelyeket 
költségvetési egyenesnek nevezünk. Ezekhez úgy jutunk, hogy ha a termék árával osztjuk a jövedelmet, úgy 
megkapjuk azt a mennyiséget, amit akkor fogyasztana, ha csak arra a termékre költené a jövedelmet. A jövedelméhez 
tartozó legnagyobb jólét ott lép fel, ahol a költségvetési egyenes érint egy jóléti szintet. 
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lehetővé a 7 pontban. A támogatottat úgy is eljuttathatjuk a 7 pontba, ha a jövedelmét készpénz 

átadással megnöveljük a 4-5 egyenesnek megfelelő jövedelem szintre, azaz az árak változatlansága 

esetén mindkét termékből többet fogyaszthat. Ugyanakkor az is látható, hogy ebben az esetben 

jóléti szintje felugrik az l3 szintre, de ennek az az ára, hogy kevesebbet fogyaszt a támogatott 

termékből, viszont megfelel a saját ízlésének a választása. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a 

készpénztranszfer jóléti szempontból előnyösebb a támogatott számára. 

 

Hasonló érvhez jutunk, ha a természetbeni juttatások esetét vizsgáljuk meg. Ilyen 

természetbeni juttatás lehet a voucher-rendszer, vagy közvetlen termékjuttatás, illetve a különféle 

szolgáltatások az állami oktatástól az egészségügyig. A 4.6. ábrán ábrázoljuk ezt a helyzetet. Az 

eredeti helyzetet itt is a 6 pont mutatja az 1-2 költségvetési egyenes és az l1 szint érintkezésénél. A 

természetbeni juttatás esetében azonban költségvetési egyenesünk eltolódik. A 4-5 egyenesnek 

azonban csak a 7 pontig tartó szakasza a releváns, mert nem valóságos jövedelemnövekedés 

zajlott le, hanem az X termékből biztosítottunk többletfogyasztást. 

 

 

4.6. ábra A készpénztámogatás és a természetbeni juttatás 

 

Így az új jóléti szint ott lesz, ahol a megnövelt X termék megnövelt fogyasztási szintje metsz egy 

jóléti szintet. Itt is látható, hogy a megnövelt fogyasztáshoz tartozó magasabb jövedelemszint a 7 

pontnál magasabban elhelyezkedő 8 pontban érinti az l3 jóléti szintet. Azaz a készpénzjuttatás 

ebben az esetben is magasabb jólétet eredményez, mint a természetbeni juttatás. 

 

A legfontosabb formák felsorolásánál tehát azt látjuk, hogy a készpénztranszfer a megfelelőbb 

juttatási forma, ha a valakinek a jólétét a legmagasabbra akarjuk növelni. 

 

A többi eszköz akkor előnyösebb, ha valamiért magának az adott jószágnak a fogyasztását akarjuk 

preferálni. Ezt hívjuk „jószág-specifikus externáliának”. Ebben az esetben az adott jószágról 
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azt feltételezzük, hogy fogyasztása különösen előnyös, és azoknak a fogyasztását is ösztönözni 

kell belőle, akik maguktól kisebb mértékben tennék ezt. Látjuk azonban, hogy ennek ára van – 

kisebb jólétet lehet elérni vele. 

 

Ugyanakkor az ábráról az is látható, hogy ha a jólét-maximális emelését és a kívánt termék 

fogyasztásának növelését egyaránt preferáljuk, akkor olyan mértékű jövedelememelést kellene 

adni, amely valószínű nem áll rendelkezésre. Mind a két ábra 9 pontja mutatja ezt az esetet. Az 

ICC görbe (jövedelem-fogyasztás görbe) azt az utat mutatja, ahol a jövedelem fokozatos 

növekedésével a költségvetési egyenes és a jóléti szintek érintik egymást. A 9 pont ott található, 

ahol a kívánt mennyiségből húzott egyenes metszi az ICC-görbét.  

 

Sok közgazdász – különösen a liberális elkötelezettségűek – meg is elégszenek ezzel az 

eredménnyel. Legfeljebb még kiegészítik egyéb, kisebb súlyú érvekkel: 

 Ilyenek lehetnek bizonyos információs problémák, azaz az állami szolgáltatások 

kialakításánál nincs elégséges információ a szolgáltatások finomhangolására, átlagot 

tudunk adni és ez egyre kevesebbeknek lesz elég a fejlett társadalomban. 

 Másik problémaként a bürokratizálódást említhetjük, mint minden állami szolgáltatás 

örök problémáját – nem az ember a fontos, hanem az ügymenet! 

 Ez gyakran paternalizmussal is együtt jár, ami már a szociális szolgáltatásoknál figyelembe 

veendő értékeket is sérti. 

 Végül fontos probléma a jogosulatlanok kirekesztése. Ez csak akkor áll elő, ha olyan 

jószágot támogatunk, amelyet magasabb jövedelem szinten élők nem kívánnak 

fogyasztani. Ezeket hívjuk inferior jószágoknak. 

 Összességében a közgazdászok jelentékeny része úgy gondolja, hogy a 

készpénztranszferek mellőzöttségének fő oka egyes lobbi csoportok aktivitása, akik 

mindent hajlandóak megtenni termékeik eladásáért, illetve a hivatalnokok hatalom és 

presztízsvágya – több feladat több erőforrás és nagyobb befolyás. 

 

4.5.1. Jövedelempótlás mértéke, csapdahelyzetek 

 

A szociális gazdaságtan képviselőinek egyik támogatáselméleti problémája az úgynevezett 

szegénységi csapda léte és kezelése. A nyolcvanas évek vizsgálatai további és igen sokfajta 

csapdahelyzet létét mutatták ki, amelyeknek egyfajta összefoglalását mutatja a 4.5. ábra. 
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4.5. ábra A jövedelemtámogatás csapdahelyzetei 

 Az OA szakasz az erős munkanélküliségi csapda, ahol jobb nem dolgozni. Ekkor az 

összehasonlítás alapja nem csak a munkával szerzett jövedelem, hanem az adó és a 

munkaviszonnyal együtt járó költségek összevetése a támogatással. A statisztikai adatok 

azt mutatják, hogy alacsony ezen emberek aránya. 

 AB a „gyenge” munkanélküliségi csapda az alacsony jövedelmű dolgozókra jellemző. A 

támogatás és a munkajövedelem a támogatási szint fölé viszi őket, ez ösztönözhet a 

munkára, ha a rendszer lehetővé teszi a kettős haszonhúzást. 

 BE „gyenge” szegénységi csapda esetén az adózás gerjeszt olyan hatást, hogy a 

jövedelemfüggő juttatások elvesznek az implicit adó miatt, ha meg is kapja azt a 

támogatott. 

 CD a „mély” szegénységi csapda. Ilyenkor a kereset növekedésével a rendelkezésre álló 

jövedelem csökken, mert az adó és a jövedelemfüggő juttatások visszavonása együttesen 

történik. és ezzel választás elé állítja őket: melyik jövedelmet érdemes megszerezni, tudva 

azt, hogy a munkajövedelem erőfeszítéssel jár, személyes költségei nagyobbak rövidtávon, 

mint a segélyeké. Hosszabb távon ez nem feltétlenül van így, hiszen a társadalomba való 

sikeres integráció önálló érték, de az távoli hatás az éhezés egy adott pillanatában. Ennek 

elkerülése az adórendszer átalakításával történhet. 

 A határértékcsapda mindig fellép, ha az adózásban alkalmazott kedvezmények rendszere 

bizonyos jövedelem szinten elvész. Ilyenkor ennél a határnál egy sáv alakul ki, ahol nem 

érdemes újabb jövedelmet szerezni egy bizonyos tartományban. Ilyen a magyar adó-

jóváírási rendszer is a bérek esetében. 
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A fenti csapdahelyzetek aligha kerülhetőek el. Sokan éppen ezért érvelnek az állampolgári 

jövedelemért vagy a negatív jövedelemadóért. A negatív jövedelemadó azt jelenti, hogy adott 

szintig nem jövedelemadót fizet az adózó, hanem támogatást kap annak csökkenő mértékében, 

ahogy nő a jövedelme. 

 

A pénzbeli támogatások mértékének a további problémáját adja, hogy milyen mértékű 

jövedelempótlást kell adni: 

 Gyakori és népszerű a létminimum értékére hivatkozni. A probléma ezzel, hogy így a 

létminimum mértéke is közpolitikai vita tárgya lesz, különösen, ha a mértéke túl közel van 

a kapható minimálbérhez.  

 A másik probléma, hogy a családban élők jövedelemigénye eltér a magányosan élőkétől, 

mert több költség eloszlik közöttük – például a lakásé –, így összességében a fogyasztásuk 

kisebb, mint egyenkénti összeadásból következő. Ez azt jelenti, hogy indokolt lenne a 

második és a harmadik családtagnak kisebb támogatást folyósítani vagy valamifajta családi 

jövedelempótlást alkalmazni. Néhány állam tesz is ilyen kísérleteket. Ugyanakkor ez 

gyakran arra készteti a támogatottakat, hogy titkolják családi állapotukat.56 

 A harmadik probléma a támogatások összeadódása. Ez akkor lép fel, ha valaki több 

jogcímen is kaphat támogatást. Ezek együttese már tisztes összeget tehet ki. Lehet-e 

korlátozni a támogatások számát és ki ellenőrzi azt, különösen, ha állampolgári jogú és 

rászorultság elvű támogatások együtt járnak? 

 

4.6 Gazdaságtani érvek a szociális közszolgáltatások mellett 

 

A szociálpolitikával foglalkozók számára vannak jószág-externáliák. Sok szociológiai vizsgálat is 

megerősíti ezeket. Különösen annak a fényében, hogy a megkívánt fogyasztási szinthez tartozó 

készpénztranszferhez nem állnak rendelkezésre erőforrások, ami önmagában is jelentheti azt, 

hogy a természetbeni juttatások és ártámogatások ilyetén való adómegtakarítása is egy externális 

hatás. 

 

Érvelésünkben mind a jóléti, mind a szociális támogató intézményekre kitérünk, amelyek gyakran 

egybeesznek, de mégis meg kell őket különböztetni. 

 

                                                 
56 Ennek egyik sajnálatos következménye, hogy a támogatottak között magas az egyedül álló gyerekes nők aránya. 
Amerikai és angol városokban gyakori, hogy a nők egy vagy két gyerekkel és az egyedül álló nagymamával élnek 
együtt a támogatásokból. 
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4.6.1. Az közösségi oktatás externális jellege 

 

A legtöbbet idézett és legfontosabb elem az oktatáshoz kötődik. Rengeteg vizsgálat bizonyítja, 

hogy a magasabb iskolai végzettség jobb társadalmi és jövedelmi helyzetet eredményez és a 

munkanélküliség is kevésbé sújtja a képzettebbeket. Ez még ma is így van akár Európában is, 

amikor is ez a földrajzi terület rendelkezik a világon az egyik legmagasabb iskolai végzettség 

szinttel, tehát a munkapiac57 akár telített is lehetne. Nem így van, az uniós programok éppen hogy 

tovább akarják emelni a képzettségi szintet a versenyképesség megőrzése érdekében. 

 

Az is kimutatható továbbá, hogy a szegény családok nagy része jelentős erőfeszítéseket tesz a 

gyerek iskoláztatására.58 Ugyanakkor anyagi ereje nem feltétlenül elegendő arra, hogy megfelelő 

iskoláztatást tudjon nyújtani. A különböző támogató programok képesek optimalizálni az oktatás 

minőségét. 

 

Ugyanakkor az úgynevezett „tehetségmentő” programokat nem tekinthetjük elégségesnek erre. 

Ezek az egyes gyerekek kiemelésére használhatóak csak, néhányak oktatási szintjének 

optimalizálását jelenthetik. Megfelelnek egy olyan kor igényeinek, amikor a magasabb műveltség 

csak szűk körre kiterjedő mértékben volt társadalmi szükséglet a munkamegosztás adott szintjén, 

mint az európai középkor eleje59. 

 

Az állam feladata ennél több, az egész társadalom műveltségi és képzettségi szintjének emelése, 

azaz minden egyes ember műveltségi és képzettségi szintjének emelése, ehhez kell a mindenkit 

árfogó, kötelező közoktatás és a támogatott felsőoktatás. 

 

Ugyanakkor látni kell, hogy a kiterjedt közoktatás egy magasabb szinten nem szünteti meg az 

egyes társadalmi csoportok különbségét, azaz az oktatáson belül és azon kívül, illetve azt 

támogatva további szociális programok kellenek a kedvező helyzetek elérésére. A hatvanas évek 

nagy felfedezése volt a szociológiában annak kimutatása, hogy a közoktatás önmagában nem 

szünteti meg a társadalmi szegregációt. Széttört az a mítosz, hogy az oktatás önmagában a 

társadalmi egyenlősítés eszköze. Ennek nyomán jelentek meg az iskolában a szociális 

                                                 
57 Általában a munkaerőpiac fogalmát szokták használni. Én elfogadom Vámos Dóra érvelését, hogy a munkapiac a 
pontosabb kifejezés. Lásd Vámos Dóra: Képzettség vására. 
58 A későbbiekben szólunk még arról, hogy egyes szegénycsoportokban ez nem egészen van így, de ezek speciális 
helyzetekhez kötődnek.  
59 Később már itt is kiterjedtebb az oktatás, még Magyarországon is, lásd Cselebi török utazó leírását XVI. századi 
Magyarországról. 
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munkások, gondolták át sok helyen az oktatási programokat és a gyermek- és családpolitikát. 

Mindazonáltal a közösségi oktatás szükséges, ha nem is elégséges eszköze a szociálpolitikának.60 

 

4.6.2. Az egészségügy externális jellege 

 

Gazdaságtani szempontból tulajdonképpen hasonló megállapításokat tehetünk az egészségügyről, 

mint az oktatásról. A társadalom egészségi helyzete annyiban externália, amennyiben igen sok 

esetben egyesek egészségi állapota hat másokéra is, olyanokra, akikkel nem feltétlenül van napi 

kapcsolatban. A magyarázat azonban összetettebb, mint az oktatás esetében. 

 

Tipikusan ilyen helyzet a járványos megbetegedés. Tudjuk, egyes járványok fél Európát kiirtották 

annak idején. Mára ennek megismétlődése nem fenyeget, elsősorban azért, mert sikerült hatékony 

gyógyszereket kifejleszteni és azokat kötelező állami szolgáltatásként mindenkihez eljuttatni.61 

Ebben a formában az egészségügy feladata az újabb járványtípusuk elleni védelem, mint az AIDS 

vagy egyes trópusi betegségek globálisan fertőzővé válása. Sajnálatos, hogy alacsony jövedelmű 

országban a nemzetközi erőfeszítések ellenére nincs elegendő jövedelem e probléma megoldására, 

csak lokalizálására. 

 

Éppen ez az eset is rávilágít arra, hogy az egyéb betegségek esetén miért is tekinthető az 

egészségügyi szolgáltatás meritokratikus62 jószágnak. Felmerül az a kérdés, hogy a szegénységnél 

magasabb jövedelmet élvezők képesek-e megfizetni a piaci szolgáltatásokat. Általában igen, de ez 

azzal a veszéllyel jár, hogy teljes vagyonukat elveszthetik és hosszú időre jövedelemszerző 

tevékenységük leáll, de meg is szűnhet. A betegség kockázata igen nagy.63 Mindez biztosítási 

eszközökkel kezelhető lenne, de nem így van. 

 

A biztosítás elégtelenségének oka pedig, hogy az üzleti alapú biztosítók saját üzleti céljaiktól 

vezettetve úgynevezett kockázati csoportok alapján állapítják meg a biztosítás díját, amely 

                                                 
60 Nem célunk a továbbiakban sem az oktatás mint olyan bemutatása, bár a jóléti államok fontos intézményéről van 
szó. Mára azonban az oktatás és az oktatás-gazdaságtan önálló diszciplínává vált, így az érdeklődőket oda kell utalni, 
mert célunk és terjedelmünk annak részletezését nem teszi lehetővé. Hasonlóképpen foglalkozunk az egészségügy 
problémáival is. 
61 Érdekes helyzet, hogy ma már nem kívánatos mindenkit beoltani, mert a védőoltás mellékhatása kis arányban a 
teljes fertőzöttség fellépése. Ezt úgy lehet megakadályozni, ha statisztikai módszerekkel választjuk ki azokat, akiket 
nem oltunk be. Őket védi a többiek beoltásának extern hatása. 
62 Más szóval érdem javak, azaz érdemesek a különleges figyelemre, az állami beavatkozásra. 
63 Érdekes adalék ehhez a kairói temető negyed története. A korábbi évszázadokban a férj elvesztése azzal is járt, 
hogy a családnak az egyetlen vagyontárgya a férj sírhelye volt, a család kénytelen volt idekötözni és ott rendezni be a z 
életét. Mára ez a temetőkert önálló városnegyeddé vált részleges, de modern infrastruktúrával (iskola, stb.), miközben 
a sírok is ott vannak és temetés is zajlik. 
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kockázatokat rendszeres vizsgálatokkal állapítanak meg. Ez azt jelenti, hogy ha nő valakinek a 

kockázata, ahogyan az az életkor előrehaladásával természetes, úgy nő a fizetendő összeg, illetve 

tömegesen vannak a társadalomban olyanok, akik kockázata olyan nagy, hogy jövedelmükből nem 

képesek fedezni a biztosítási díjat. Ez a helyzet az USA-ban. Itt nem a legszegényebbekről van 

szó, hanem a fölöttük elhelyezkedő népességcsoportról - a szegényeknek létezik ugyanis állami 

támogató program.  

 

A biztosítás további csapdája, hogy az üzleti biztosítók költsége igen magas a marketing és 

ellenőrzési rendszerek miatt, szintén amerikai adatok alapján, mint már említettük, a díjak 25-

30%-át is kiteszi. 

 

Ugyanakkor a tiszta piaci kapcsolatok esetén, amikor a beteg az orvossal áll közvetlen üzleti 

kapcsolatban, jelentős költségnövelő tényezők vannak. A kezelés minőségét és szolgáltatását 

ugyanis a szolgáltató befolyásolni tudja a vásárló ellenőrzésétől mentesen. A beteg ugyanis nem 

orvos, panaszai vannak és nem diagnózisa vagy kezelési terve. A közgazdaságtan ezt hívja 

információs asszimetriának. A biztosítók képesek a megfelelő ellenőrzésre, de ez nekik is pénzbe 

kerül, mint láttuk. 

 

Végső soron a két piaci probléma vezetett ahhoz, hogy közösségi megoldásokat keressenek az 

egészségügyben. A legelterjedtebb megoldás a társadalombiztosítás. Itt létezik díjfizetés, mint 

tudjuk, de szolidaritás- és nem kockázatelvű. Ennek eredményeként a beteg számára vagy 

ingyenes a teljes orvosi ellátás, vagy csak kisebb összegű kezelési díjat kell fizetnie. A díjfizetést 

azért szokták alkalmazni, hogy elkerüljék az indokolatlan igénybevételt. 

 

Mindez talán a szolidaritás elvű egészségpolitikát helyezné előtérbe. Ugyanakkor ma már 

szaporodnak azok a vizsgálatok, amelyek az externális hatások létét is mutatják. Maga a 

társadalombiztosítás bevezetése is azért történt, hogy a betegség egy sajátos fajtáját, az üzemi 

balesetek következményeit radikálisan csökkentse, mégpedig azáltal, hogy az állami költségvetés 

helyett, egy részben öngondoskodó, részben szolidaritás elvű másik pénzalapot hozzon létre az 

áldozatokért. Ez a funkciója ma is megtalálható, de erősödött az a funkció, amely a betegen 

végzett munka kockázatát csökkentette. Itt arra gondolok, hogy ha nincs megfelelő védőrendszer, 

akkor a munkavállaló sokkal tovább dolgozik betegen a munkahelye és a jövedelme megtartása 

érdekében, veszélyeztetve ezzel a mások biztonságát, csökkentve a munkaszervezet 

termelékenységét és a betegség következményeivel a közösségi pénzügyi forrásokat. Végső soron 
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a megfelelő egészségügyi ellátás termelékenység növelő tényező. Ez még akkor is így van, ha ma 

már ennek a biztonságnak az árnyoldalai is megjelennek, ahogy arról később szólunk. 

 

Végső soron úgy foglalhatjuk össze a fentieket, hogy az egészségügyi szolgáltatások a 

leggazdagabbak kivételével a többséget képessé teszik a társadalmi státuszuk megtartására, a 

többség esetén a szegénység kockázatát is radikálisan csökkentik. 

 

4.6.3. A munkapiaci szolgáltatások extern hatása 

 

A munkapiaci szolgáltatások célja, hogy a munkájukat elvesztettek számára jövedelmet nyújtson 

arra az időre, amíg új munkát talál, illetve segítse az új munkahely megtalálását. A gazdaságtan 

felfogása szerint azok, akik adott bérviszonyok mellett nem kívánnak dolgozni, azok nem 

számítanak munkanélkülinek. 

 

Az első eszközt passzív munkapiaci eszköznek nevezzük, és lényegében az előző időszak 

jövedelem szintjét alapul vevő jövedelemkompenzációt jelent, amelyet korábban akár korlátlan 

ideig is nyújtottak, mára azonban meghatározott időtartamhoz kötött a folyósítása Az ellátó 

rendszerek nagy többségében további jogosultsági feltétel, hogy a támogatott aktívan munkát 

keressen, és csak olyan munkát kell elfogadnia, amelynek szakmai követelményei nem kisebbek, 

mint az előző munkahelyéé, és nem kényszerül nagy távolságba költözni. 

 

Az aktív munkapiaci eszközök célja, hogy az újrafoglalkoztatást segítsék a személyi 

szükségletek és adottságok szerint. Ennek eszköze igen sokféle lehet: például átképzés új rész- 

vagy teljes képzettség megszerzéséhez; vagy adott vállalkozás támogatása, hogy alkalmazni tudjon 

új embereket; a vállalkozóvá válás támogatása. Mennyiben tekinthető mindez egy extern hatás 

kezelésének? 

 

A munkanélküliség esetében elsősorban a piacgazdaságnak közvetlenül magának okozott károk 

kompenzálásáról szoktak értekezni. M. Keynes bizonyította64, hogy a piacok képesek mikro és 

makró szinten egyensúlyba kerülni anélkül, hogy a munkapiacon egyensúly lenne és ez az állapot 

tartósan fennmaradhat. 

 

                                                 
64 Az irodalom majdnem végtelen. Az alapok minden makroökonómiai tankönyvben megtalálhatóak. 
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Később a gazdaságtan kialakította a munkanélküliség természetes rátáját, amely alatt azt 

értette, hogy a piacon mindig vannak munkanélküliek, akik éppen elhagyták munkahelyüket és 

újat keresnek, illetve a betöltetlen álláshelyek és a munkanélküliek száma azonos. Ekkor 

információs problémával állunk szemben, a két oldal nem tud egymásról, illetve arra van szükség, 

hogy legyen megfelelő intézmény, amelyik az információkat továbbítja. 

 

A közvetítő lehetne magánintézmény is, de semmi nem biztosítja, hogy egy ilyen intézmény vagy 

a magán intézmények sokasága ismeri az összes munkanélkülit és az összes üres álláshelyet. Az is 

előfordul, hogy egyes álláshelyek több intézménynél megtalálhatóak, míg mások egyiknél sem, 

amely egy torz túlkereslethez vezethet. Megfelelő információval olyan intézmény rendelkezhet, 

ahova az összes munkahelyet be kell jelenteni, illetve az összes munkanélkülinek be kell menni. 

Ilyen kötelezettséget csak az állam írhat elő magánszemélyek számára és a legtöbb munkapiaci 

szolgáltatás gerincét ilyen szolgáltatóhálózat nyújtja, rendszerint állami szolgáltatásként, a 

magánszolgáltatók kiegészítő funkciót végeznek. 

 

A munkanélküliség többi esetében – válság vagy gazdasági depresszió – pedig a munkapiaci 

szolgáltatás segíti a fellendülést, illetve a gazdaság potenciáljának kihasználását. 

 

A szociálpolitika munkanélküliség megközelítése ennél tágabban értelmezi a fogalmat, mert 

munkanélküliként tartja számon azokat, akik már lemondtak az elhelyezkedésről, mert 

reménytelennek látják helyzetüket, illetve azokat is, akik a munkaadók diszkriminációjával 

szembesülve nem keresnek munkát – rendszerint burkolt rasszizmus vagy egyéb előítéletek miatt. 

Sajátos helyzetet jelentenek azok, akik a feketepiacon helyezkednek el. Ők két csoportból 

kerülnek ki rendszerint: a diszkriminációt elszenvedettek, illetve akik csak a kialakult piaci árnál 

jóval olcsóbban tudják munkájukat értékesíteni – a két csoport nagyban átfedhet, mint ma 

Magyarországon a roma népesség, illetve szintén Magyarországon a tömegesen alulképzett egyéb 

népesség csoportoknál láthatjuk.65 

 

Harmadikként említhetőek azok, akik kifejezetten szemben állnak az állami normákkal, de ők 

nem jelentenek nagy létszámot. 

                                                 
65 Mindez fontos adalék a szocialista korszak műveltség- és oktatáspolitikájához. Még ma is sokan azt tartják, hogy a 
szocializmus sok bűne és hibája mellett legalább a műveltségben igyekezett magas szintet tartani. Ez a mai tények 
fényében alig tartható álláspont. A szakképzésben alig tett többet, mint a félművelt betanított munkások 
tömegtermelése, akikkel elhitette, hogy teljes szakmai képzést kaptak. A felsőoktatásban ugyan nagyobb teret adott az 
alacsonyabb státuszú társadalmi csoportoknak, miközben azonban a tömegek előtt bezárta a kapukat akkor, amikor a 
piacgazdaságok megnyitották azt és így engedték be ugyanazt a népességet, de mellette sokan másokat is. 
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Az állam megfelelő munkapiaci politikája mindkét, elsőként említett munkanélküliséggel kell, 

hogy foglalkozzon, de az utóbbi csoportok további segítséget is igényelnek, például a munkapiaci 

szolgáltatások megismerése és használatának megtanítása. Mindezt szintén az emberi méltóság 

helyreállítása mellett azért is, hogy a társadalom teljes emberi potenciálját kihasználhassuk 

mindenki érdekében. Mint az oktatásnál láttuk, ennek csak egyik oldala a tehetségmentés, a másik 

az általános jól-lét emelése a gazdaság megsegítésén keresztül. 

 

4.6.4. A fogyasztásbefolyásolás externális hatása. 

 

Fogyasztásnak - az előzőekkel ellentétben - most a piacon beszerezhető javakat értjük. Az 

ártámogatás és a voucher-rendszer ennek a fogyasztásbefolyásolásnak az eszköze. Főként az 

alacsonyabb jövedelműek támogatására használják, de bármely társadalmi csoport esetében 

alkalmazható. 

 

A fogyasztásbefolyásolás gazdasági tartalma az, hogy a fogyasztó szuverén jólétértékelését – 

preferencia-rendezését - megváltoztatjuk. A közgazdaságtanban tartós vita, hogy általában ez 

lehetséges-e.66 Különösen a reklám és marketing tevékenységek vonatkozásában van ennek a 

kérdésnek relevanciája. 

 

A szociálpolitikában általában úgy jelenik meg ez a kérdés, hogy fogyaszthatnak-e luxus-jellegű 

vagy élvezeti cikkeket azok, akik jövedelem-kiegészítésre szorulnak. Költhetik-e az adófizetők 

pénzét ilyen dolgokra? E kérdésnél különösen élesen vethető fel általában is a méltóság és a 

személyi szabadság kérdése, ami a mai szociálpolitikában meghatározó. Ugyanakkor ebben a 

körben igen gyakori megfigyelés, hogy a segélyek kifizetése napján radikálisan nő az élvezeti 

cikkek beszerzése és annak rövid idejű elfogyasztása, amelyet mégis csak egy negatív tendenciának 

kell tartani. 

 

A fogyasztás externális hatása itt érhető tetten. Az élet fenntartásához szükséges cikkeket 

előnyben kell részesíteni. Az élvezeti cikkek visszaszorítása ezt szolgálja. Lényegében ez zajlik 

a többi jövedelemcsoport esetében is, de ott az eszközök áttételesebbek és korlátozottabbak – 

adóterhelés növelése, propaganda, életbiztosítások díjának növelése. 

 

                                                 
66 Weimer-Vining: i m., 117-121. o. 
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Ugyanakkor az alacsony jövedelműeket mégsem lehet elzárni ettől. Inkább azt kell látni, hogy 

náluk a fogyasztás koncentráltabban jelenik meg, ezért a demonstrációs hatása nagyobb, mint más 

csoportoknál. Valószínű jövedelem-felhasználásukban csak azért képvisel nagyobb arányt a 

fogyasztásuk, mert relatíve drágábbak e javak, mint a nem túl jó minőségű mindennapi 

fogyasztási cikkeik. 

 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szegénység nem feltétlenül egy boldog állapot és a szegények 

nem feltétlenül így élik meg. Az élvezeti cikkek ezért bizonyos szimbolikus erővel bírnak 

számukra, a többiekkel egyenrangúnak érezhetik magukat, különösen, ha a szegénység 

diszkriminációval párosul. Természetesen élvezeti cikkekhez kötődő függőség náluk is 

kialakulhat, de nem feltétlenül nagyobb arányban, mint másoknál. 

 

Ugyanakkor az élvezeti cikkek túlzott fogyasztása mégiscsak erőt von el a felemelkedéstől, ezért 

ésszerű annak korlátozása. Az externális hatás tehát a felemelkedést jelentő jószágok felé való 

terelésben található meg. 

 

A szegények számára nyújtott pénzügyi tanácsadás a probléma kezelésének elfogadhatóbb 

formája. 

 

Ebben a műfajban érdemes kiemelni a „szegények bankja” kezdeményezéseket. Ezek az 

intézmények összekötik a tanácsadást a hitelezéssel. Hitelezés alatt olyan alacsony összegeket kell 

érteni, amelyek a szokásos pénzintézeti üzemvitel szempontjából nem érik meg. Rendszerint 

egyéni, a mikronál is kisebb vállalkozásokat finanszíroznak, gyakran indítanak el. Általában 

közösségi alapon szervezik klienseiket. Általában a falusi nők a célcsoportjuk, akik kezdetben 

kiegészítő, később főfoglalkozásként végzik tevékenységüket. Ennyiben segítik a női 

emancipációt olyan társadalmakban, ahol erős a diszkriminációjuk. 

 

Mint láttuk, az ártámogatás legfőbb problémája, hogy nehéz körön belül tartani. Amikor pedig 

általános, akkor azok is támogatást kapnak, akiknek arra nincs szüksége. Az utalványrendszer 

ugyanakkor mindenütt kialakítja a maga másodlagos piacát. Az utalvány adás-vétel tárgya lesz 

éppen a fogyasztói szuverenitás felszínre törése miatt. 

 

Érdemes itt az utalványokkal való kísérletezés tapasztalataira külön kitérni. Tömegesen a nagy-

britanniai oktatásban szerették volna az utalványok széleskörű bevezetését M. Theacher idejében. 
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Ennek lényege az lett volna, hogy az iskolai oktatás támogatására a konzervatívok nem az iskolák 

közvetlen finanszírozását gondolták, hanem az utalványok beváltásával kapták volna meg a 

pénzüket. Az utalványokat pedig a szülők annak az iskolának adták volna, amelyik nekik 

legjobban tetszik. Ezzel egy minőségi versenyt próbált a kormányzat gerjeszteni az oktatásban. A 

rendszer már a kísérleti szakaszban megbukott a túlzott adminisztratív költségek és a tanárok 

opportunus magatartása miatt. 67 Az utalványrendszer legjobb felhasználásának leginkább az felel 

meg, ha olyan csoport támogatására használják, amely nem túl tömeges és erősen motivált az 

adott szolgáltatás igénybevételére, de jövedelme korlátozott. Ilyenek például, a leszerelt amerikai 

katonák, akik felsőfokú tanulmányait a központi kormányzat támogatni kívánja. Egyéb esetekben 

vagy a másodlagos piaccal, vagy a túlzott költségekkel kell megbarátkozni. 

 

4.7. A társadalombiztosítás gazdaságtani jellemzői68. 

 

A társadalombiztosítás (social insurance) egy olyan állam által kikényszerített pénzügyi 

alap, amely az érintettek pénzügyi hozzájárulásával – járulékfizetés – lehetővé teszi, hogy 

közülük a munkaképtelenek jövedelempótláshoz – járadékhoz - jussanak. Törvények 

szabályozzák, de irányítását önkormányzati formában oldják meg. – írtuk korábban. 

 

A társadalombiztosítás a mai normák szerint öt funkciót69 lát el: nyugdíjszolgáltatás, munkahelyi 

balesetben sérültek pénzügyi szolgáltatása, egészségügyi szolgáltatások finanszírozása teljes 

körben – beleértve a táppénzt is -, családi támogatások és a munkanélküli ellátások. 

 

Természetesen, sokfajta módosulása van a rendszernek, de néhány kivételt mindenképp meg kell 

említeni: 

 Az egyik az Egyesült Államoké, ahol az egészségügyi lobby hatására még ma is piaci 

elvű betegellátás és erősen államosított a társadalombiztosítás többi része.  

 A másik Nagy-Britannia és Kanada, ahol az egészségügy állami szolgáltatás. 

 Meg kell említeni Dániát, ahol jelképes a hozzájárulás és állami bevételből finanszírozzák 

a rendszert, de elkülönült intézményeken keresztül, nem az állam szokásos közigazgatási 

mechanizmusában. 

 Néhol úgy értelmezik, hogy a társadalombiztosítás felfogható, mint az állami 

költségvetés egyik funkciója. Ekkor az általános adóbevételek terhére a jogosultakat 

                                                 
67

 Lásd Cullis-Jones: i. m. 157.o. 
68 Részletes leíráshoz lásd Balog Gábor: Társadalombiztosítástan, 1997. 
69 ILO 102/1952 konvenció 
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adott események bekövetkeztekor támogatják. Így a járadék a normatív, univerzális 

szolgáltatások egyik típusává válik és az átlagosnál valamivel alacsonyabb színvonalat 

biztosít a jogosultaknak, de lényegesen magasabbat, mint a szegénypolitikai segély. Ilyen 

volt sokáig az Ausztráliában és Új-Zélandon létrehozott rendszer. 

 Magyarország azon igen kevés állam közé tartozik, akiknél a pénzügyi alap csak a 

költségvetés egyik elkülönült része és nincs önkormányzata. További hiányosság, hogy a 

munkanélküliség kezelése nem része a társadalombiztosításnak, azt külön alapként szintén 

a központi állam kezeli – gyakran inkább a pénzügyiek logikája alapján, semmint a 

támogatottak érdekében – rendre szufficittel tervezik és azt az államháztartás egészének 

egyensúlya érdekében számolják el, felhasználás nélkül. 

 

A TB a társadalmi kockázatközösség alapján működik. Mint kifejtettük az egészségügyi 

szolgáltatásoknál, a társadalmi kockázatok kezelésében az üzleti biztosítás elégtelen 

szolgáltatáshoz vezet. Különösen az alacsony jövedelmű, de magas kockázatú csoportok esnek ki 

a rendszerből, de mindenki számára túl magas költségekkel működik. A társadalombiztosítás 

képes kezelni ezt a helyzetet azzal, hogy a kockázatokat egyenlő mértékűnek tekinti mindenki 

számára. Ez egyfajta szolidaritás elvet visz a rendszerbe, hiszen a többet fizetők sem kapnak 

jobb ellátást és a kisebb befizetők alacsonyabbat, sőt a magasabb befizetések finanszírozzák az 

alacsonyabb jövedelműeket is. 

 

Sajátos megközelítést jelent ebből a szempontból Nagy-Britannia, ahol a második világháború 

után W. Beveridge javaslatára a társadalmilag átlagos kockázat fogalmára alakították át a 

rendszert, így az egészségügy állami szolgáltatássá vált, míg a nyugdíj a minimális bérhez 

alkalmazkodott, de kiegészítve azzal a kötelezettséggel, hogy a munkáltatók saját tőkéjük terhére a 

munkabérekkel arányos nyugdíjfizetésre kell, hogy vállaljanak garanciát. Ezt hívjuk 

foglalkoztatói pénztári rendszernek, amelyet többen átvettek, de általában kiegészítő jelleggel. 

 

Önálló alapként tekintve a társadalombiztosítást, azzal kell kezdenünk, hogy itt nem 

adóbevételről van szó. Bár ma már a társadalombiztosítási járulékot (distribution) egyesek 

béradónak is nevezik, lényegében mégsem állami bevétel. Bár a befizetés kötelező, az állam 

törvényileg kényszeríti ki, de általában az adón felül járulékot kell fizetni, kezdetben az ipari bérek 

után, ma pedig meghatározott jövedelem után. Általában van különbség a jövedelemadó alapja és 

a járulékalap között, de nem szignifikáns. A járulék egyébként lehet progresszív, vagy mint 
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nálunk, regresszív, illetve lineáris. A járulékot a munkaadó és a munkavállaló megosztva fizeti, 

figyelemmel arra az elvre, hogy mindketten kockázatot vállalnak a foglalkoztatásnál. 

 

A kifizetések vagy az igénybe vett szolgáltatások költségtérítését jelentik, vagy az előző időszak 

jövedelmének kompenzációjaként, annak meghatározott százalékában járadékot.  

 

A jogosultság két elvi alapon nyugszik: a befizetés és a munkaképtelenség. Jogosultság 

szempontjából a rendszer lényegét fejezi ki a definíció “közülük a munkaképtelenek” kitétele. 

Azaz a rendszer kedvezményezettjei maguk a befizetők. Azaz a társadalombiztosítás az önsegély 

egy fajtája. Ez a viszony fordítva is igaz: csak az kap járadékot, aki fizetett járulékot. A 

munkaképtelenség fejezi ki azt, hogy az ellátások munkaviszonyhoz70 kötöttek. Csak akkor járnak, 

ha valaki kiesik a munkából. Utal továbbá arra, hogy az ellátás célja a munkajövedelem pótlása. A 

pótlás megvalósulhat egyszerű pénzügyi támogatással – például egy összegű támogatással –, de ma 

már szinte norma sok juttatásnál a korábbi jövedelem valamilyen meghatározott részének pótlása. 

 

További jogosultsági jellemző, hogy nemcsak a munkavállalók, hanem családtagjaik is 

jogosultak szolgáltatásra, még akkor is, ha önállóan is biztosítottak. Továbbá minden rendszer 

megengedi, hogy önkéntesen is lehessen csatlakozni hozzá valamilyen megállapodásos díj 

fizetésével, és a megállapodás a szolgáltatás fajtáját és nagyságát is meghatározza. 

 

Végül a rendszer lényegi eleme az önkormányzat, amely a szociális párbeszéd sajátos formája. 

Az önkormányzat tagjai ugyanis a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek tagjai közül 

kerülnek ki együtt irányítva az intézményt. 

 

Gazdaságtanilag ugyanakkor nem egységes a társadalombiztosítás egyes szolgáltatásainak elméleti 

jellemzője és magyarázata. 

 

4.7.1. A természetbeni szolgáltatások finanszírozására 

 

A természetbeni szolgáltatások – egészségügyi és munkanélküliség - finanszírozására két 

megközelítés szolgál. Az egyik a makrofinanszírozásé: mindenki részt vesz mindenki más 

finanszírozásában jövedelme arányában, azaz a szolidaritás alapján. A mikrofinanszírozásé 

                                                 
70 A magyar jogi nyelvben a munkaviszony erősen kötött fogalom, csak meghatározott jogszabályok által szabályozott 
viszonyokra vonatkozik. Mi e fogalmat általánosan használjuk – azok viszonyát, akik mások alárendeltségében végzik 
munkájukat, nem saját tulajdonuk működtetésével keresik kenyerüket.  
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pedig a szolgáltatók üzemgazdasági-üzletpolitikai természetét veszi figyelembe a 

költségtakarékosság és hatékonyság általános elvei szerint. 

 

A makrofinanszírozás lényegében a biztosítás átértelmezése, nevezetesen a kockázatok 

kezelésére hozunk létre alapot és az részesedik belőle, akik éppen elszenvedi a kárt. A fizetés 

alapja, hogy ismert az éves kockázatos esemény bekövetkezése miatt kifizetendő összeg, amelyet 

a biztosítottak között szétosztanak.71 Éves egyensúlyra lehet törekedni, a kockázatok megfelelő 

módszertani feltárásával az évek közötti ingadozás minimalizálódik, lényegében tartalék nélkül is 

működőképes a rendszer, minimális költséggel. Ezt hívjuk a biztosítás felosztó-kirovó módjának 

(pay-as-you-go). 

 

A makrofinanszírozással kapcsolatban alapvető kérdés, hogy a kockázatelemzést milyen sűrűn 

kell elvégezni. Végső soron ezt nem túl nagy apparátussal folyamatosan lehet végezni. 

Ugyanakkor hosszú ideig erre nem volt túlzottan szükség. A pénzügyi apparátusok ellustultak és a 

költségvetés bázisfinanszírozási szemlélete uralta a társadalombiztosítás tervezését is. Ez addig 

nem okozott problémát, amíg a betegségkezelési technikák a járványok leküzdésére és a szokásos 

betegségekre terjedtek ki. 

 

Új helyzet állt elő akkor, amikor az életkor növekedésével és a civilizációs betegségek 

tömeges megjelenésével kellett szembenézni. Az életkor növekedésével megjelent a tartós kezelési 

és beavatkozási szükséglet, míg a civilizációs betegségek kezelésében igen gyors technikai fejlődés 

és ezzel költségrobbanás jelentkezett.72 A beteggyógyítás ezzel részben időskori ellátássá vált, 

részben nagy költségű beavatkozássá. Ez azt is jelentette, hogy olyan tömeges kifizetések 

jelentkeztek, amelyek már nem feleltek meg teljes egészében a biztosítás finanszírozási 

logikájának, sok fiatal, egészséges ember fizeti az öregek ellátását. Bár maradtak fiatal és 

középkorú ellátottak is, de számuk alacsony, bár kezelésük igen költséges lehet. Az alap nagyobb 

része az idősekre jut. Fontos felhasználók még a gyerekkorúak, de költségeik igen alacsonyak, 

ezért a gazdaságtani problémákat kis mértékben befolyásolják. 

 

Az időskorúak tömeges ellátási igénye hozta létre az úgynevezett „ápolási biztosítás” igényét. 

Ez néhány országban már megvalósult és a gyógykezelés utáni rehabilitációs vagy a heveny 

tünetek nélküli, azaz orvosi kezelést minimálisan, de rendszeres egészségügyi ápolást 

                                                 
71 Az üzleti biztosítók az egyéni kockázatok figyelembe vételével teszik ezt, a TB a jövedelmek alapján. Az üzleti 
biztosítók elvileg a szervezésért kapnak külön díjat, amelyből a profitot is megtermelik. 
72 Természetesen a költségnövekedés az időskori betegségeknél is jelentkezett, de kisebb mértékben. 



76 

 

folyamatosan igénylő betegeket ellátását fedezi. Rendszerint egy-két százalékos járulékemeléssel 

jár. 

 

A mikrofinanszírozás alapja, hogy a kockázatos esemény bekövetkezése kezelést indukál, és 

ennek költségét fizetik ki a szolgáltatónak. Már láttuk, az egészségügyi szolgáltató hajlamos a 

túlszámlázásra. Ezt a biztosító egyrészt ellenőrzéssel – saját orvosok utólagos 

diagnosztizálásával és kezelési protokollok kialakításával – fékezi meg. Másrészt a mai időszakban 

igyekszik olyan szerződéseket kötni, amelyek az úgynevezett „globális költségvetés” alapján 

finanszíroznak. Ennek lényege, hogy nem egyes kezelési elemek költségeit fizeti meg, hanem a 

betegség meggyógyítását egészében, egyösszegűen díjazza. Ennek ma már sokféle technikája 

ismert, külön kézikönyvek foglalkoznak ezzel.73 

 

A munkanélküliséggel kapcsolatosan, az előző fejezetben leírtakon túl társadalombiztosítás-

tanilag azt kell kiemelni, hogy költségigénye növekvő. Ma már az is előfordul tömegesen, hogy 

adott munkahelyet kétszeresen is támogat a rendszer, ezzel adott munkahelyen két ember 

foglalkoztatását oldva meg.74 A munkanélküliségi szolgáltatásokra egyre inkább úgy tekintenek, 

mint sajátos foglalkoztatási módra – a közösség fizet a két munkahely közötti felkészülésért, azt is 

mondhatjuk, hogy a képzés fizetett állami állássá vált. Éppen ezért jelentős állami források is 

vándorolnak ide. 

 

Egyes szolgáltatások lehetnek olyanok, amelyek igénybe vétele esetén további fogyasztásarányos 

befizetést kérnek – gyógyszerek esetén például. Ezt hívjuk co-paymentnek. 

 

4.7.2. A járadékok gazdaságtani jellemzői 

 

A pénzbeli járadék kifizetéseknél két típust különíthetünk el, az időleges és a tartós járadékot. 

 Időleges az, amelyet valamely múló állapothoz kötötten fizetnek. Ennek alapesete a 

táppénz, amely a betegség alatti jövedelempótlást szolgálja, vagy az áldott állapotot és a 

szülést támogató kifizetések, illetve a munkanélküli segély. Az időleges járadékok a 

felosztó-kirovó mód alapján jól tervezhetőek és finanszírozhatóak. 

 

                                                 
73 Lásd például Gulácsi László (szerk.): Egészséggazdaságtan, 2004. Nekünk ennek további részletezése nem 
feladatunk. 
74 Lásd Pásztor Miklós(szerk.): Jobrotáció, NSZI, 2005., kézirat gyanánt, interneten elérhető. A jobrotáció azt jelenti, 
hogy amíg az egyik alkalmazott képzésen vesz részt, addig egy munkanélküli végzi a munkáját  
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 Egyetlen probléma lép fel ezzel kapcsolatban: a túlhasználat. Mind a munkáltatónak, 

mind a munkavállalónak teremtődik erre igénye. A munkaadók gyakran a konjunkturális 

foglalkoztatási gondjaikat úgy oldják meg, hogy emberieket munkanélküli segélyre küldik 

és később visszafoglalkoztatják őket. A munkavállalók oldalán mind a táppénz, mind a 

munkanélküli segély túlhasználható saját céljai érdekében. Ez ellen ellenőrzéssel lehet 

védekezni75, illetve létezik, például Magyarországon, hogy a betegség első néhány napját a 

munkáltató fizeti, ezzel a kisebb betegségre igénybe vett kifizetéseket és a túlhasználatot 

csökkenteni lehet. 

 Tartós járadék elsősorban a nyugdíjak mindegyike és néhány rendszerben a 

munkanélküli járadék is. Ez utóbbi azonban ma már majdnem mindenütt időlegessé vált. 

 

A nyugdíj számítása speciális szabályok szerint zajlik. Itt is beszélhetünk makro és mikro 

szemléletről. Az első a kockázat elvi szintű kezelésének megfontolásait veszi számba, míg a 

második az egyes ember nyugdíjáról szól. 

 

Az üzleti biztosítók kockázatkezelési metódusai csak igen részlegesen használhatóak a 

társadalombiztosításban. Ők nem nyugdíjat fizetnek, ha az is a neve a terméküknek, hanem a 

megtakarítás sajátos formáját dolgozták ki, nevezetesen az élet elvesztésének kockázatát 

díjasították. 76 A pénzintézeti járadék továbbá erősen függ a konjunktúrától, rendszerint a 

válságok legnagyobb vesztesei a járadékosok. Bár elvileg lehet olyan járadékot is számítani, ami 

legalább az inflációt figyelembe veszi, de elterjedtebb az azonos nagyságú éves járadék.77 

 

A társadalombiztosítási nyugdíj esetében kockázatról nem beszélhetünk, hiszen mindenki 

nyugdíjas lesz. A nyugdíj egy tartós, rendszerint legalább az inflációt követő járadék. 

Boldogabb korszakokban nem csak az inflációt, hanem az átlagos gazdasági növekedést is 

                                                 
75

 Klasszikus munkakör volt a beteglátogató évtizedekkel ezelőtt, aki ellenőrizte, hogy a beteg otthon lábadozik-e és 
nem dolgozik vagy mulat a kocsmában. A túlhasználat érdekes példája még ma is Magyarországon, de a 
szocializmusban tömeges jelenség volt, a betakarítás idején a táppénzbe vonulás. Ilyenkor a mezőgazdasági családi 
munkát végzik.  
76

 Itt arra lehet fogadni, hogy a biztosítás időtartama alatt valaki meghal-e vagy túlél. Ha túlél, aminek igen nagy a 
valószínűsége a mai társadalmakban, akkor egy átlagos bankbetét hozamával számolhat. Ha meghal, akkor a családja 
ennél nagyobb hozamot kaphat rövidebb időre lekötve a pénzt. Ha elhalálozás nélkül kiveszi, akkor az átlag alatti 
hozamot kap csak. A többi csak marketing. 
77

 Minden járadékszámítás alapja a mértani sorozat. Ez olyan sorozat, amelynek tagjai azonos tényezővel szorozva 
követik növekvő sorrendben egymást. Adott J összeg évi k százalék (tizedes törttel kifejezve) kamattal számolva t év 
alatt 

   
  

 -
 

      

 

összegű évjáradékot hoz, úgy, hogy a t időszak végen elfogy a tőke. Ezt hívják annuitásnak és ez az alapja a 
hiteltörlesztések számításának is. 
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figyelembe vették az éves emelkedésnél. Ennyiben különbözik a normál pénzintézeti járadékos 

rendszerektől, ha egyáltalán van ilyen egy társadalomban.  

 

Elvileg lehetséges járadékszámítás alapján is társadalombiztosítási nyugdíjat fizetni. A II 

világháború előtt az ilyen rendszerek igen elterjedtek voltak. Ezek alapja az ingatlan beruházás és 

bérbeadás, ritkán részvény vagy üzleti kötvény vásárlása. Ugyanakkor éppen a II világháború 

rombolta szét a járadékok alapjait. Az államoknak új lehetőség után kellett nézni. 

 

Ekkor fordultak a felosztó-kirovó módszerek felé. Ennek lényege, hogy a járulékot befizetették 

az éves nyugdíjvárományok mértékében és szétosztották a járadékosok között. Abban az időben 

ez nem volt még túlzottan jelentős terhelés, tekintettel a nyugdíjasok alacsony számára. E 

rendszer az azonnali fizetést tette lehetővé még rossz gazdasági viszonyok között is, és 

ugyanakkor látni kell, hogy a kilépés belőle igen nehéz. Új tőkét gyűjteni nem lehet, ha közben 

magasabb járulékot fizetünk. De ezt akkor nem is látta senki szükségesnek. Sőt, e rendszer új 

lehetőségeket nyitott meg. 

 

Az új lehetőségeket a társadalombiztosítás politikai alapú gazdasági expanziójának is 

nevezhetjük. A felosztó-kirovó rendszer lehetővé tette, hogy a politikusok választások idején 

ígéretet tegyenek újabb és újabb népességcsoportoknak arra, ha befizetnek, akkor időskorukban 

nyugdíjat kapnak. Ezekben az ígéretekben jól tetten érhető a politikai rövidlátás, hiszen a 

nyugdíjba vonulás sok-sok választási ciklussal később következik be. Az ötvenes-hatvanas évek 

nemcsak a gazdasági fellendülés, hanem a nyugdíjrendszerek expanziója is. A többi szolgáltatás 

erre a szerepre kevéssé alkalmas, hiszen ott az igénybe vétel mondhatni azonnali. E befizetések 

pedig lehetővé tették a nyugdíjak olyan emelését, amely meghaladta a gazdasági racionalitással 

kalkulálható mértékét – azaz a későbbi új kifizetések jelenben jelentkező kötelezettségének 

számbavételét. Ha ezt megteszik, akkor egyfajta tartalékképzési technikát is kellett volna 

alkalmazni. E túlfizetés újabb politikai játszma alapját teremtette meg. 

 

Az eredmény kettős. A rendszer éretté vált. Érett társadalombiztosításnak nevezzük azt az 

állapotot, amikor már nincsenek olyan társadalmi csoportok, akiknek nincs biztosítása. A politikai 

alapú expanzió ezzel leállt. Már csak a költségvetés eladósítása vagy a járulékemelés hozhat új 

forrásokat, s ezekre pedig szükség van a korábbi ígéretek, most már állampolgári jogok 

teljesítéséhez. 
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A rendszer – és már nem csak a nyugdíj, de az egészségügyi oldal is – azzal a további 

következménnyel járt, hogy a várható élettartam tömegesen megnőtt. Ez tovább növelte a 

kifizetési igényeket, aminek egyre csökkent a fedezete. 

 

Az alapösszefüggést a következő képlet mutatja. Ha a kifizetett átlagbért B-vel jelöljük, a járulék 

mértékét pedig j-vel százalékban kifejezve és a foglalkoztatottak számát Lf, akkor igaznak kellene 

lenni a következő azonosságnak: 

 

ahol Ny az átlagnyugdíj és Lny a nyugdíjasok száma. Átrendezve az egyenletet 

 

tényezőkre bonthatjuk az egyenlete. Az elsőt helyettesítési aránynak nevezik, a másodikat pedig 

eltartási aránynak. A helyettesítési arány azt jelenti, hogy a nyugdíjas milyen mértékű átlagos 

jövedelemkompenzációra számíthat. Az eltartási arány azt fejezi ki, hogy a foglalkoztatottak 

milyen arányban állnak a nyugdíjasokkal, hány nyugdíjas jut egy foglalkoztatottra. Maga a képlet 

nem túl bonyolult azonosságokra épül, de tervezési szempontból meghatározó. Európában 

ugyanis radikálisan nő az eltartási arány, miközben növelni kellene a nyugdíjak kompenzációs 

mértékét az idősek jóléte érdekében, amely szükségképpen a járulék emelkedésével jár. Erre ma 

már nincs mód. 

 

Hosszabb távon, talán van lehetőség az eltartási arány módosítására, de lényegesen nem lehet 

csökkenteni. Ennek maga a nyugdíjrendszer mond ellent. A nyugdíj nagyobb biztonságot, ezzel 

hosszabb életet biztosít. Két mód van az egyensúly biztosítására, 

 a nyugdíjba vonulási korhatár emelése. A korhatáremelés két módon lehetséges. 

o Az egyik a törvénymódosítás. 

o Másik mód esetében érdemes figyelembe venni azt, hogy majd mindenütt a tényleges 

visszavonulási életkor átlagosan alacsonyabb, mint a hivatalos korhatár. Ennek oka a 

különböző kedvezmények léte. A kedvezmények csökkentése vagy megszüntetése 

is lehetséges megoldás, bár hatása részleges. 

 A gyorsabb megoldás a kompenzációs arány csökkentése. Ez politikailag érzékeny terület, 

de lassú és folyamatos lépésekkel megvalósítható, például az infláció vagy a gazdasági 

növekedés részleges érvényesítése. 
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A nyugdíjkedvezmények rendszere sajátos problémáját adja az úgynevezett korhatár előtti 

nyugdíjazás. Ez két fő típust jelent. A tartósan betegek nyugdíjazását és a foglalkozási okból 

nyugdíjazottakat. Mindkettő alkalmas a munkanélküliség kezelésére, ahogy az nálunk a 

rendszerváltással bekövetkezett. Ez nem jelent minden esetben tényleges munkanélküliséget, 

inkább a jövedelmek stabilizálását a munkapiac viharaival szemben. Bár ez csak a kisebb részét 

érinti e körnek, ugyanakkor növelik a feszültséget a rendszerben. 

 

Lényeges probléma azonban az, hogy az utóbbi évtizedekben mindenütt szükség volt a 

járadékszabályok, így a nyugdíjak, módosítására. Ez hosszabb távon azt eredményezte, hogy a 

különböző nyugdíjas korosztályok eltérő mértékű kompenzációban részesültek. Kedvező 

évjáratokat kedvezőtlenek követtek és fordítva is előfordult. E különbségek méltányossága 

mindig vitatható és sokan vitatják is. Erre a helyzetre rájátszik az, hogy az évenkénti emelések 

milyen elvek alapján történtek, milyen arányban vették figyelembe az infláció és a gazdasági 

konjunktúra tényeit. Ez gyakran kényszeríti a rendszer tervezőit és irányítóit arra, hogy utólagos 

korrekciókat hajtsanak végre egyes korosztályok esetében. Ugyanakkor általános tendenciaként 

fogalmazhatjuk meg, hogy minél régebben van valaki nyugdíjban, annál alacsonyabb a 

kompenzációs szintje az újonnan nyugdíjba lépő korosztályokhoz képest,  

 

Az egyes személyek nyugdíjának megállapítása további problémákat vet fel. Részben a 

szolidaritás, részben a felosztó-kirovó rendszer miatt nem lehetséges a járadékszámítás 

alkalmazása az egyedi nyugdíjak megállapításánál. Lényegében csak arányosító módszerek 

alkalmazhatóak. Az arányosítás eszköze általában a szolgálati idő és a kompenzációs mérték: 

 A szolgálati idő az az időtartam, amíg valaki a járulékot fizeti. Ez kiegészülhet olyan 

időszakokkal, amelyekért nem fizetett az illető, de azt elismerik számára, például a 

katonaság idejét. Így a szolgálati idő nem azonos a munkában töltött idővel és a 

járulékfizetési idővel. Az arányosság azt jelenti, hogy akinek több szolgálati ideje van 

az nagyobb nyugdíjat kap, és fordítva. 

 A kompenzáció mértéke pedig azt jelenti, hogy a járulék alapjául szolgáló jövedelem 

hány százalékát kapja meg valaki nyugdíjként. 

 E két elem kombinációja a számítások alapja. Rendszerint a szolgálati idő egyes 

éveihez rendelnek valamifajta súlyt, és az így súlyozottan kapott összeg adja az induló 

nyugdíjat.78 

                                                 
78 E súlyozásnak rengeteg módja lehet, ezek részletezése meghaladja e könyv lehetőségeit. 
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 A további években az infláció és a gazdasági növekedés kombinációja jelenti az 

emelés mértékét. 

 Bizonyos méltányossági eljárások mindig vannak a rendszerben arra, hogy egyes 

kedvezőtlen helyzeteket kezelni lehessen. 

 

4.7.3. A TB önkormányzatisága 

 

A társadalombiztosítási szolgáltatás igen fontos intézményi eleme, hogy valamifajta 

önkormányzattal rendelkezik. Az önkormányzat joga annyiban korlátozott, hogy a rendszert 

törvények hozzák létre és az alapvető szabályokat is törvény írja elő. A részletes szabályozás és a 

működtetés az önkormányzat feladata, azaz az a szint, amelyet rendeleti szintnek nevezünk. 

Ezzel is mutatva, hogy nem tisztán állami alapról van szó. Az önkormányzatban való részvétel 

lényegi alapelve a befizetői kontroll. Az önkormányzatiság lehet erősebb vagy gyengébb, de 

létezik. 

 Az úgynevezett szociális választások jelentik az egyik legerősebb rendszert. Ezt 

ugyanúgy országosan rendezik meg, mint az általános választásokat, de a részvevői csak a 

munkavállalók – főként szakszervezetek – és a munkaadók illetve képviselőik (Ausztria). 

Ilyenkor a választások eredménye több más szociális ügyre is kihat. 

 Sok helyen kialakult, hogy a pénztárak egy-egy politikai oldal birtokában vannak, nem 

közvetlenül, hanem a hozzátartozó szakszervezeti szövetségek irányításában (Belgium). 

Ez azt is jelenti, hogy itt nincs egységes intézményrendszer. 

 Több helyen valamifajta delegálási szisztéma uralkodik, ahol a delegáló szervezetek 

szintén a befizetői elv alapján határoztatnak meg. 

 Néhol az önkormányzatiság a települési önkormányzatokat képezi le önálló helyi 

választási rendszerrel (Dánia). A II világháború előtti magyar rendszer is így 

működött. 

 Magyarországon a rendszerváltás után történt kísérlet ennek bevezetésére, de az 

megbukott. Részben a pénzügyi bürokrácia szűkkeblűsége miatt, féltette a teljes 

költségvetés feletti rendelkezési jogát és manipulatív eszközei szűkülését; másrészt 

politikai bizalmatlanság okán, nevezetesen a jobboldal a szakszervezetekben a baloldal 

faltörő kosát látta. Ennek következtében ma az a világban talán egyedülálló helyzet állt 

elő, hogy tisztán állami szervezet létezik ezen a területen. 
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4.7.4. Az új évezred kihívásai 

 

Bizonyos szempontból ismét együtt kezelhetjük a járadékokat. Az egészségügy esetében ugyanis 

alkalmazható a nyugdíjképletünk némi igazítással. A helyettesítési ráta – a szolgáltatás átlagos 

értéke és az átlagbér aránya – jelenti inkább a mai problémát. Az eltartási arány – a betegek száma 

osztva a befizetőkkel - inkább javul. Ez különösen a hatékonyabb gyógymódoknak és a jelentős 

megelőzési programoknak köszönhető. 

 

Mindazonáltal egyre inkább az idős ellátás rendszerévé kezd átalakulni a társadalombiztosítás 

egésze. Elsősorban az üzleti élet, de mögötte sok középkorú is úgy tekint a rendszerre emiatt, 

hogy a befizetéseiért alig kap szolgáltatást. Erre mondják többen, hogy a szociális biztonsági 

rendszerekben új szerződést kellene kötni a korosztályok között.79 Ebben az értelemben talán 

kedvezőnek tekinthető, hogy a fiatal korosztályok még nem nagyon törődnek ezekkel a 

kérdésekkel. Inkább a jelen gondjai és élvezetei foglalkoztatják őket. A középkorúak kezdenek 

érzékenyek lenni a finanszírozási és a szolgáltatási oldal egyensúlytalanságára, de náluk már egy 

opportunus magatartás kezd megerősödni, a várományosi magatartás. Ez a társadalombiztosítás 

közpolitikai környezetét befolyásolja, talán erősíti, szemben az üzleti érdekekkel. 

 

Szerte Európában megfigyelhető, hogy a társadalombiztosítási életpálya töredezetté válik. 

Hosszabb-rövidebb foglalkoztatotti életszakaszt hosszabb munkanélküliség vagy oktatási 

tevékenység követ. Egyes számítások szerint már Európában is a foglalkoztatotti korosztály – az 

EUROSTAT szerint a 15-65 évesekig – ezen életszakaszának jelentős részét 8- 10 évet 

munkanélküliként, így jelentős részben járulékfizetés nélkül tölt. Átlag három-négy ilyen szakaszra 

bomlik ez az időtartam. Egyre gyakoribb a kis- és mikro vállalati foglalkoztatás, vagy a rövidített 

napi óraszámú foglalkoztatás, ahol a befizetések igen bizonytalanok és így a jogosultságszerzés 

lehetősége is szűkül. Az egyik kitörési pont lehet a befizetői érdekeltség erősítése. Ennek 

formáit kutatni kell. 

 

Mindeközben nő az elvárt befizetési idő, a nyugdíjazás korhatára kitolódik. Ez hosszú távon a 

helyettesítési arányok és ezzel az időskori biztonság radikális csökkenését vetíti előre. Az idő 

annyiban sürgető a megoldásra, hogy az öregedés már napi probléma a fejlett piacgazdaságok 

többségében. Lassan új társadalomtudományi diszciplínaként jelenik meg a velük való 

                                                 
79 Ferge Zsuzsa több írásában ki tér erre a megfontolásra. 
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foglalkozás, sajátos igényeik felmérése és a gazdaság arra való átállítása – az ezüstgazdaság 

megjelenése a zöld mellett. 

 

A fiatalok, jelzett érdektelenségük mellett, valójában fontos és erősödő felhasználók lehetnek. 

Ennek alapja a gyermekellátások erősítése egy olyan családpolitika részeként, ahol a demográfiai 

problémák megoldása érdekében a kormányzat erre veszi az irányt. Az anyasági ellátások80 

erősítése és a családok munkavállalásának segítése igen sikeresen zajlik több európai országban – 

Franciaországban vagy Svédországban nőttek ilyen intézkedések hatására a gyermekszámok. 

Ehhez gyermekintézmények, anyasági és gyermek-egészségügyi társadalombiztosítási 

szolgáltatások kellenek. 

 

4.8. Az adórendszer szociális befolyása 

 

A 2. fejezetben már foglalkoztunk adóügyi kérdésekkel. Az a makrogazdasági megfontolások 

helye volt, most az adóüzemtan kérdéseit vesszük górcső alá. 

 

Az adórendszerrel kapcsolatos viták egyik lényegi eleme, hogy maga az adórendszer hordozzon-e 

szociális célokat. Sok közgazdász úgy gondolja, hogy a két problémakört szét kell választani. Az 

adókat mindenkitől be kell szedni, majd a támogatásokat külön ki kell osztani. A fiskális 

szempontokon túl, érvelésükben az is hangsúlyosan szerepel, hogy az adózás az állampolgári lét 

alapja is, így az emberi önbecsülés szerves része. 

 

Láttuk azonban a szegénységi csapdák esetében81, hogy a szétválasztás egyáltalán nem 

egyszerűen megvalósítható. Sőt, a negatív jövedelemadó, amely igen liberális megoldás, éppen a 

szétválasztott rendszerek egyesítésével próbál kiutat találni. Végső soron az adórendszer 

megfelelő szerkesztése tűnik kielégítő megoldásnak. 

 

Hagyományosan a progresszió és a kedvezmények rendszere jelentette az adószerkesztés 

eszköztárát a szociális területen is. A progresszió jövedelmet von el a gazdagabbaktól, míg a 

kedvezmények szociális és gazdasági támogatások széles körét teszik lehetővé. Bár e 

                                                 
80 A 2011 év egyik központi problémája volt, hogy az Unió tegye e valamilyen formában kötelezővé a gyerek első hat 
hónapjában elsősorban az anyai gondoskodás lehetőségét. Kimutatták ugyanis, hogy ez az időszak meghatározó az 
ember egész további életében, lelki és testi értelemben egyaránt. E vizsgálatok főként a kilencvenes évek délszláv 
háborúinak árváival folytak. Itt mutatták ki,hogy azok, akik anyukkal tölthették ezt az időszakot, árván is jobban 
fejlődtek, mint azok, akiknek ez nem adatott meg. Herczog Mária személyes közlése. Jelenleg ezt az Unió nem 
vállalta az ilyen hosszú anyasági támogatást. 
81 Lásd a 4.5.1 fejezetet. 
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megfogalmazás leginkább a jövedelemadóra vonatkoztatható, de más adófajtákra is megállja a 

helyét. 

 

A tényleges hatásokat az úgynevezett adóincidencia vizsgálatokkal lehet tisztázni. A kérdés itt 

az, hogy ki fizeti ténylegesen az adót? A kérdést kétféleképpen is feltehetjük. Az egyik inkább 

technikai-jogi jellegű kérdés. A fogyasztási adókat ugyanis mindig a kereskedőkön hajtják be, de 

mivel ők ezt továbbhárítják a vevőkre, így ténylegese ők fizetnek. 

 

A másik kérdés már a szociális viszonyokat is érinti, nevezetesen, hogy melyik 

jövedelemcsoport fizeti be a több adót, a kedvezményeket is figyelembe véve. Azt kell mondani, 

hogy a magyar jövedelemadó statisztika alapján az adófizetők 15%-a rendelkezik az adóalap 32%-

val, amely a személyi jövedelemadó kb. negyedét hozza a progresszív kulccsal..82 a magasabb 

jövedelműek természetesen fizetnek az alacsonyabb kulccsal is a sávos logika alapján, ennek 

mértéke csak a bevétel 10%-át teszi ki Így a „gazdagok”83 fizették az adó harmadát-felét, - mikor a 

gazdagok jövedelmét 4 millió forint fölött jegyezték -, nagyjából jövedelemszerzésük arányában, 

de több mint kétszeresen, létszámuk arányában. Tehát a progresszió hatásosnak volt mondható. 

Az adókedvezményekről nem tudunk ilyen adatokat szolgáltatni, de az összes adókedvezmény 

összege alapján – 25% - valószínűsíthető, hogy kisebb a magasabb jövedelműek részesedése. 

Ugyanakkor ők veszik leginkább igénybe az úgynevezett elkülönülten adózó jövedelmeket, 

amelyek a vagyon működéséhez kötődnek, és kedvezményezettek. Leginkább tehát az látható 

ebből, hogy a bevételek jelentős részét a „sok kicsi sokra megy” alapján szedik be. Ugyanakkor 

nem a legalsóbbak adóztatása hoz pénzt, hanem a fölöttük elhelyezkedő közepes jövedelem 

alatti rétegeké. Így a szociális támogatásokat nagyrészt ők nyújtják részben maguknak, részben a 

szegényebbeknek. 

 

Külön kell szólni a családi jövedelemadózásról. A személyi jövedelem használata azt is kifejezi, 

hogy nincs ilyen ebben a rendszerben. Sokan mégis úgy gondolják, hogy lehetne ilyen, elsősorban 

a magasabb jövedelmű többgyerekesek gondolják így. 

 

A családi adózás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a jövedelemmel nem rendelkező eltartottakat is 

figyelembe lehet venni a számításoknál, s ezzel összességében alacsonyabb adót kell fizetni. A 

tapasztalatok azonban nem egyértelműek. igen nehéz ugyanis a családot, mint adóalanyt 

definiálni. Néhány családtípusban egyáltalán nem éri meg, főként alacsonyabb jövedelmi szinten, 

                                                 
82 APEH honlap, 2008-as adatok, saját számítás 
83 Azért használok idézőjelet, mert e kategória igen pongyola. 
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gyakran az egyéb bevételek elvesztéséhez vezethet. Alternatívaként szokták említeni az eltartottak 

utáni adókedvezményt, de ezt is csak az tudja igénybe venni, akinek megfelelő jövedelme van. A 

család adórendszeri támogatása önmagában nem megoldás. 

 

A fogyasztási adókról nem rendelkezünk ilyen adatokkal. Az adóhivatal ezt nem tudja számba 

venni, szociológiai módszerek kevéssé alkalmasak erre. Általában az a hit, hogy a szegényeket 

ezek kevésbé tudják elkerülni, hiszen jövedelmük nagy részét elfogyasztják, míg a magas 

jövedelműek jelentős megtakarításokkal rendelkeznek. Ugyanakkor ez a megfontolás semmilyen 

becslést nem tesz lehetővé arra nézve, hogy ki fizeti az nagyobb adótömeget. A magasabb 

jövedelem alacsonyabb fogyasztási aránya ugyanis eredményezhet magasabb incidenciát. Ha a 

létszámokat is figyelembe vesszük, akkor a bevételek itt is az előző elv alapján keletkeznek. Ebben 

a körben az adókedvezmények ártámogatásként viselkednek, amelynek szabályszerűségeit 

korábban tárgyaltuk. 

 

A járulékok nagyjából a személyi jövedelemadó alapján működnek, de nem progresszívek, ezért 

itt a közepes alatti jövedelműek terhelése nagyobb. 
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5. A szociális közszolgáltatások üzemgazdaságtana 

 

Az üzemgazdaságtan a szervezetek gazdaságtani jellemzőit igyekszik leírni. Az eddigi 

megfontolások vagy a gazdaság egészéről vagy egy-egy szolgáltatás – termék – jellemzőiről 

szóltak. A szervezet annyiban más, hogy a gazdaságtan szabályai szerint egy adott termék 

piacának egy részvevője és egyben konkurenciája az összes többi, hasonló terméket előállító 

szervezetnek. Sikeres úgy lehet, ha azoknál valamilyen módon másként és mást csinál abban az 

értelemben, hogy a termék és termelés finom részleteiben eltér a többiektől. E különbségek 

lehetnek területiek, minőségiek, ízlésbeliek vagy bármi más, ami a fogyasztót pénzkiadásra 

ösztönzi. E finom eltérések piaci előnyt jelentenek és hasznot hoznak vagy veszteséget. Ilyen 

módon a gazdasági verseny szervezetek versenye e részleteket illetően. 

 

E megközelítésben, amelyet stratégiai menedzsmentnek84 neveznek, a szervezet három szintjét, 

így funkcióját különböztetik meg: stratégia alkotás, szabályozás és végrehajtás. A stratégia alkotás 

a felső vezetés feladata és a fenti „finom különbségek” kimunkálását jelenti, a szabályozás a 

stratégia lebontása a végrehajtók számára megfelelő működési és szakmai előírásokkal, míg a 

végrehajtók az általános és szervezeti szakmai normatívák alkalmazásával előállítják a terméket és 

azt eljutatják a fogyasztóhoz/kereskedőhöz. 

 

Az általános gazdaságtani megfontolások több ponton is módosulnak, ha szociális ügyeket 

elemzünk. A specialitások legtöbbje a közösségi szolgáltatás jellegzetességeiből és a támogatás, 

mint sajátos magatartás problémáiból származik.  

 

5.1. A közszolgáltatások gazdálkodási sajátosságai 

 

A közszolgáltatások célja, hogy tevékenységükkel a társadalmi célokat megvalósítsák. E 

mondatban két fontos elemre kell felhívni a figyelmet. 

 Az egyik, hogy a cél a megvalósítás, azaz a közszervezetek célja kívülről adott. A 

hagyományos felfogás szerint a célmeghatározás a politikai szféra feladata. A közszervezet 

szabályozó és operatív tevékenységet folytat. Ma már tágabban értelmezik a 

célmeghatározást – abban a hivatalnokok egy része is tevékenykedik85 -, de a többségre ez 

a meghatározás megfelelő. Az üzleti szervezet mindig együtt tartja a célmeghatározást és a 

végrehajtást, ezért tud versenyezni. A közszervezet egy „nagyrendszer” tagjaként, mint a 

                                                 
84 Részletesen lásd Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, 2004 
85 Peters, B. Guy (2001): The politics of bureaucracy, London: Routledge 
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„nagyrendszer” homogén eleme kell, hogy működjön.86 A közszervezet mindig 

területileg kötött és azon a területen más közszervezet azonos feladattal ritkán 

szerveződik. 

 A mondat másik eleme, hogy a megvalósítást ma a közpolitikai elméletben 

implementálásként értelmezik. Ez egyúttal ellent is mond az előző kritériumnak. Az 

implementálás alapjelentésében beültetést jelent, azaz alkalmazkodást a helyi 

viszonyokhoz. Ennyiben a megvalósítás lényegében önálló feladat és nem egyszerűen egy 

általános terv realizálása. Ez különösen igaz az emberi viszonyok közötti mozgásban 

 

Ez viszont egyfajta szabadságot is ad annak, aki a megvalósítást végzi. Részben új alcélokat és 

sajátos eszközöket kell keresnie, részben lehetősége van a célok átalakítására is. Hagyományosan 

diszkrecionális jognak nevezik, ha a hivatalnok bizonyos kérdésekben önálló megfontolásai 

alapján dönthet. 

 

A diszkrecionális jognak egy korlátja van: a korrupció és a kivételezés elkerülése a döntésnél. 

Ezt korábban szigorú korlátok közé szorítással kívánták elérni, a mai felfogás inkább a 

nyilvánosság és a hatékonyság erősítésében látja a megoldást. 

 

Gazdaságtanilag a közszolgáltatások és az üzleti szervezetek között legfőbb különbsége a 

gazdálkodás céljában található. Az üzleti szervezetek abban érdekeltek, hogy a szervezet 

profitot termeljen, azaz a költségei a bevételei alatt maradjanak. A közszolgáltatók ilyen célokkal 

nem rendelkeznek, számukra a bevételeik elköltése a meghatározó. 

 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ellátási kötelezettsége van, azaz adott területen egyetlen 

állampolgártól sem tagadhatja meg a szolgáltatását és nem is tehet olyan intézkedést, amely az 

igénybe vételben bárkit akadályozna87. 

 

Ez igaz akkor is, ha a végrehajtásba magánszervezetet vonnak be. Az állami források teljes 

elköltését ellenőrzik ilyenkor, általában előírás, hogy a cég vagyonának növekedéséhez a 

támogatás ne járuljon hozzá, kivéve, ha a cél a gazdaságfejlesztés. Ez a non-profit gazdálkodás 

elve.  

 

                                                 
86 Ezt talán a bürokrácia M. Weber által megfogalmazott jellemzői és egyben követelményei írják le a legjobban. 
87 Legalábbis a demokráciákban. Nyílt faji diszkrimináció esetében már ez a feltétel nem áll fenn. Az üzleti 
szervezetek legfőbb szelektáló eszköze az ár. 
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5.1.1 A költségvetési gazdálkodás alapszabályai88 

 

A közszervezeteket költségvetési szervként fogalmazza a magyar jog. A költségvetési szerv 

olyan jogi személy, amely a jogszabályban, határozatban, alapító okiratban meghatározott állami 

feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító okiratban megjelölt szerv 

szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési 

körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. 

 

Költségvetése olyan pénzügyi terv, amely az egy év alatt elvégzendő feladatainak teljesíthető 

ellátásához politikailag jóváhagyott kiadásokat és a teljesítendő várható bevételeket 

előirányzatként tartalmazza. Bár ez magában hordozza azt a lehetőséget, hogy az előirányzat 

nem feltétlenül kell, hogy felhasználásra kerüljön, azaz egyfajta gazdálkodási, 

költségtakarékossági lehetőséget is jelent, de ez általában csak külön szabályozók révén 

érvényesül. 

 

Az előirányzatokban megkülönböztetünk rendes és rendkívüli bevételeket és kiadásokat. A 

rendes bevételekhez és kiadásokhoz az évenként vagy meghatározott gyakorisággal 

rendszeresen előforduló, jellemzően a folyamatos működéssel összefüggő bevételek és kiadások 

tartoznak, adók például. A rendkívüli bevételek és kiadások nem állandó jellegűek, általában 

egyetlen évben merülnek fel, de esetleg több éven át tartó vagy előre látható gyakorisággal történő 

felmerülésük ellenére sem képezik az államháztartás rendes, hosszú távú vitelének lehetőségét.  

 

A közintézmények gazdálkodási tételei hasonlóak az üzleti szervezetekéhez, de a felhasználási 

szabályok szigorúbbak: 

 A költségvetés beszerzései alapvetően üzleti szervezeteknél történnek, mivel a szféra 

belső önellátása ma már elképzelhetetlen. A közbeszerzés tudja elvileg a köz vásárlásait 

hatékonyan megoldani. A közbeszerzés nem más, mint az állami beszerzésekre kiírt 

versenytárgyalások rendszere. Ez csökkenti a közintézmények gazdálkodási önállóságát, 

de olcsóbbá teszi a vásárlásokat a nagytömegű beszerzés és a versenyeztetés árcsökkentő 

hatásait kihasználva 

                                                 
88 E részben főként a magyar költségvetési szabályokra támaszkodunk. Ugyanakkor kisebb eltérésekkel ez a szokásos 
eljárás a világban mindenütt kisebb eltérésekkel és részletszabályokkal. 
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 A személyi kiadások esetén a közintézményeknél mindenütt szigorúbb és részletesebb 

szabályokat alkalmaznak, mint az üzleti szférában, rendszerint önálló törvényi szabályozás 

él ezen a területen. 

 A költségvetésük készítése során az üzleti szervezetek sem csak az éves kiadási és bevételi 

egyensúlyra törekszenek, hanem igyekszenek biztosítani a napi pénzügyi megfelelést is, 

azaz a gazdálkodó megfelelő likviditását. Likviditás alatt azt értjük, hogy a gazdálkodó 

időben és a lehető legkisebb kamatveszteséggel tudja napi kifizetéseit teljesíteni. 

Kamatveszteséget jelent ugyanis a készpénz tartása a banknál elhelyezett pénz 

kamatjövedelméhez képest, illetve, ha időben nem áll rendelkezésre pénz, akkor a 

hitelezés költségeit kell fizetni. A költségvetési szerv ebben a tekintetben nem önálló 

pénzügyi szereplő. A központi kincstári rendszer vagy a települési önkormányzat 

szervezi pénzügyeit. A kincstár nem gazdálkodó szervezet, csak a pénzkezelést és az 

előirányzatoknak megfelelő kötelezettségvállalást végzi, illetve ellenőrzi, és valós 

információt képes szolgáltatni a tényleges közintézményi tevékenységekről. A hitelkezelés 

központi feladat. 

 

A költségvetési szervek elemi költségvetés alapján gazdálkodnak. Az elemi költségvetés a 

költségvetési szervnek a feladatait és tevékenységét összefoglalóan ismertető, a bevételeket és a 

kiadásokat részletes, jogcímenként és tevékenységenként, valamint funkciónként tartalmazó, a 

foglalkoztatottak létszámára és összetételére, a költségvetési feladatmutatókra is kiterjedő 

dokumentuma.89 

 

A gazdálkodás első lépése a tervezés, amely általában a bázisalapú tervezésre épül. E tervezési 

munka szakaszai: 

 Az alapelőirányzat megállapítása  

o A tervezés kiinduló alapja a tervezési évet megelőző év jóváhagyott eredeti (bázis) 

költségvetési tételei. 

o Ezt kell módosítani a feladatváltozások - zsargonban szerkezeti változások – 

figyelembevételével. Ezek lehetnek a megszűnő feladatok előirányzatainak törlése, 

illetve a másoktól átvett, illetve az intézmény új feladatai számbavételével. E 

számbavétel része a szintre hozás is, amely a költségvetési évet megelőző év egy 

részében már végzett új feladatok egész évi kiadási és bevételi előirányzatának 

meghatározása. 

                                                 
89

 E szempontból az állami költségvetés az elemi költségvetések rendezett összessége. 
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 A költségvetési évben jelentkező mennyiségi és minőségi fejlesztésekre fordítható összeg 

az előirányzati többlet, amely lehet egyszeri jellegű, vagy a következő év költségvetésébe 

beépülő. Itt veszik számba az eszközbeszerzéseket is. 

o Az inflációs emelést elvileg a többletnek tartalmaznia kellene. Valójában a központi 

elosztó ezt nem adja meg, politikai döntéssé teszi, hogy ki mennyit kapjon belőle, és 

ezáltal lehetősége van, hogy az inflációs növekedés egy részét átcsoportosítsa az általa 

preferált területekre, ott reálérték növekedést eredményezve. 

 Az alapelőirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt - parlamentnek 

elfogadásra javasolt - előirányzat. 

o Általában a javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni mindazon áthúzódó 

bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget 

jelentenek. Sok állam, így a magyar is megköveteli, hogy a javasolt előirányzatok 

következő két évre várható kihatását is kimutassák. Ezzel a ún. gördülő tervezéssel 

segítik a következő évek tervezési munkálatait. 

 Új intézmény esetében, ahol nincs bázis, több módszer adódik az induló előirányzat 

kimunkálására: 

o hasonló intézmények előirányzatait veszik át, akár nemzetközi összehasonlítással; 

o egyes költségelemek szokásos értékeiből kombinálják, ha nincs még ilyen tevékenység; 

o kísérleti költségvetést kap az intézmény, amit szigorúan kielemeznek majd. 

 Önállóan kell kimutatni, ha van az intézménynek saját bevétele, ami részben hivatalosan 

nyújtott szolgáltatások ellenértéke - pl. eljárási díjak - vagy fölös kapacitásainak, ha van 

ilyen, piaci felhasználása. 

 

A gazdálkodás második lépése a politikai vita és döntés. Ebben az intézmények vezetői is részt 

tudnak venni befolyásuk révén, ha formális jogaik itt korlátozottak is. 

 

A gazdálkodás harmadik lépése a költségvetés végrehajtása. A politikai vitában elfogadott 

költségvetésben megállapított előirányzatokat többfajta módon juttathatják el az intézményekhez: 

 Az intézményfinanszírozást akkor alkalmazzák, ha a feladat pontos célja, eredménye 

nem határozható meg előre, illetve egyes feladatonként a ráfordítások teljes körűen nem 

határozhatók meg. A finanszírozás tehát az intézmény egészéhez kapcsolódik és egy 

meghatározott kapacitás - pl. létszám, férőhely - alapján határozzák meg a nagyságát. 

Sokáig ez volt nálunk az egyetlen módszer. 
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 A feladatfinanszírozást akkor alkalmazzák, ha az adott feladat(ok) egyértelműen 

kijelölhető(k), a teljesítés értékelhető, valamint a ráfordítások a feladatellátása alapján 

meghatározhatók. Ezt a finanszírozást általában fejezeti kezelésű előirányzatoknál - pl. 

felújítás, felhalmozás - esetén alkalmazzák. 

 A normatív finanszírozást akkor alkalmazzák, ha mutatószámokkal meghatározható a 

tevékenység és annak változása, a finanszírozási feltételek egyértelműen ellenőrizhetők, a 

mutatószám egységére jutó kiadás megalapozottan kiszámítható. Ezt a finanszírozást 

jellemzően az önkormányzatok adott feladatainak központi támogatásánál alkalmazzák pl. 

iskolai ellátás. 

 A teljesítésarányos finanszírozást akkor alkalmazhatják, ha a teljesítmény minőségileg 

és mennyiségileg is mérhető, és a teljesítményegységre jutó ráfordítások egyértelműen 

megállapíthatók. Ezt a finanszírozást vezették be az utóbbi időben az egészségügy 

területén, a kórházak pénzellátásánál. E módszer a mai költségvetési reformok egyik 

hatásos eszköze. 

 

A gazdálkodás negyedik lépése az ellenőrzés. Az állam esetében ezt többfajta szervezet végezheti 

párhuzamosan. Az ellenőrzés egyrészt a múlt vizsgálata, de megalapozza a következő időszak 

gazdálkodását is, eredményei a következő tervezési-döntési szakasz kiinduló információit adják. 

Az ellenőrzés kétfajta lehet: 

 célszerűségi az ellenőrzés, ha tartalmilag is vizsgálja a gazdálkodást, azaz annak célját és 

hatékonyságát is elemzi. Ez lehetővé teszi, hogy szakmailag is végiggondolják adott 

feladatok és intézmények életképességét.  

 szabályszerűségi, ha csak a jogszabályoknak való megfelelést vizsgálják. Ez főként a 

visszaélések kiküszöbölését szolgálja. 

 

A gazdálkodás ciklikusan történik, éves ciklusokban. A ciklusok sajátossága, hogy azok átfednek, 

azaz az egyik ciklus még nem fejeződött be, míg a másik már indul. Ez vezet olyan 

részletszabályokhoz, hogy egyes előirányzati tételek esetében a két évvel előbbi, már ellenőrzött és 

lezárt költségvetés számai alapján terveznek. Továbbá a tervek nem tények alapján, hanem 

„várható” teljesítések szerint formálódnak. Ezért lehetőség van arra, hogy az adott év végén el 

nem költött előirányzatokat újabb politikai vitában elosszák, mielőtt végleg lezárnák az adott évet. 

 

 

 



92 

 

5.1.2. A költségvetési gazdálkodás elméleti értékelése 

 

A fent leírt célok és működési módok a közgazdászok szerint jelentős kockázatokat hordoznak. 

Ezt hívják X-hatékonyságnak, azaz ismeretlen hatékonyságnak. Kívülről nagyon nehéz 

megítélni a szervezet gazdálkodását, de gyakran maguk a benne lévők sem ismerik azt. Több 

eszköz mutatkozik a teljesítmény manipulálására:90 

 A nagy költségvetési játszma lényege, hogy az elemi költségvetési terv 

megfogalmazásakor az intézmény vezetői túlárazzák a szükséges forrásokat. Tudják, hogy 

azt úgyis csökkenteni fogják, de valami azért marad a többletből. Igen rosszul kell ahhoz 

politikailag ”feküdni” a vezetőnek, hogy semmilyen többletet ne kapjon. 

 Beruházási játszma esetén a szervezet nem tárja fel az új kapacitások működési 

költségeit, vagy maradványai terhére fog saját döntése alapján kapacitásfejlesztésbe. 

Abban bízik, hogy a döntéshozó majd utólag jóváhagyja azt és biztosítja a 

többletforrásokat, nehogy kárba vesszenek az addigra elköltött pénzek. E bizodalmában 

ritkán csalatkozik.91 

 A minőségi játszma lényege annak bizonygatása, hogy adott forrásokból a szervezet 

nem képes valóban minőségi munkát végezni. Az érvelés hibája, hogy a minőség fogalmát 

soha nem tisztázzák ilyenkor. A döntéshozó sincs abban a helyzetben, hogy erről pontos 

képe legyen. 

 Az költségvetési időszak végi költekezés szokása arra mutat, hogy a közszervezet 

hosszú ideig képes alacsony költséggel üzemelni, de a kapott előirányzatot el fogja költeni, 

hogy az időszak végi maradványát nehogy elvonják a döntéshozók. 

 

Mindez arra vezet, hogy a közszervezeteknél sajátos érdekeltségi rendszer alakul ki. W. A. 

Niskanen 4P-modellje határozza meg ennek összetevőit, ezek a hatalom (power), tekintély 

(prestige), fizetés (pay) és előrelépés (promotion). A modell azt fogalmazza meg, hogy a 

közszervezet, miután profitot nem tud termelni és hazavinni, ezért a fenti javak megszerzésére 

törekszik. Ennek következménye a közszervezet nagyságának növelése a racionális mértéken túl, 

elhitetve a maga fontosságát az ügyfeleivel. Itt nem egyszerű hatékonytalanságról van szó, hanem 

                                                 
90 Ezeket az eszközöket részletesen elemzi László Csaba: Tépett vitorlák, Aula, Budapest 1994., 100-174. o. 
91 Az üzleti életben sokkal gyakoribb a befejezetlenség, mint a közvélekedés tartja. Az így elköltött pénzeket hívják 
„elsüllyedt költségeknek” és az üzleti veszteség része,  mintegy az üzlet természetes velejárója. Ilyet azonban egy 
politikus ritkán mondhat. 
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a fogyasztás túláradásáról, azaz azok bevonásáról a fogyasztók közé, akik kisebb hasznot húznak 

abból, mint a hozzájuk tartozó rezervációs ár92. 

 

A hibák kiküszöbölésére indult mozgalom az új közmenedzsment iskola (NPM), illetve az 

ennek nyomán fellépő egyéb megújítási törekvések. Az NPM az üzleti hatékonyságot is fokozó 

eszközök igénybe vételére szólít fel. Ebben az értelemben a privatizáció is e célt szolgálja a hívei 

szerint. Ez különösen az USA közpolitika elemzőit ragadja magával. Mindazonáltal nincs döntő 

bizonyíték arra, hogy a privatizáció nagyobb hatékonyságot eredményezne.93 

 

Ezért Európában inkább a hatékonyság fokozását állítják előtérbe. Egy más megközelítés az 

ügyfelek nagyobb beleszólásának adna terepet. 

 

5.2 A szociális közszervezet 

 

A szociális közszervezetek megformálásában a következő szempontokból kell kiindulni.  

 

5.2.1. Humánpolitikai megfontolások 

 

Az első lényegi szempont, hogy a szociális szolgáltatás a legdrágább erőforrásokat használja 

fel: az emberi idegeket és a bizalomteremtő képességet. Ebbe éppen úgy beleértjük a magas 

képzettségi szintek megszerzésének költségét, mint az állandó továbbképzési igényeket vagy a 

munkavégzés közben fellépő hosszú rekreációs időszakok „termelési szüneteit”. Ez 

leglátványosabban az oktatásban jelenik meg: a kötelező óraszámok korlátozása, a szokásos 

szabadságnál jóval hosszabb évközi szünetek, a továbbképzési rendszer. Hasonló a helyzet az 

egészségügyben, ha más formákban is jelenik meg a terhelés. 

 

Másrészt a szociális támogatás szakmai alapja a másik megértése, alkalmazkodás az ő 

elvárásaihoz, igényeinek megértése egy olyan helyzetben, amikor maga sem tudja pontosan, mit 

akar. Ez utóbbinak alapja lehet éppen úgy a pszichés beszűkülés, mint a társadalom működésének 

meg nem értése, vagy a rossz tapasztalatok alapján kialakult teljes bizalmatlanság. A szociális 

szolgáltatás lényege éppen ezeknek a helyzeteknek a feloldása. Talán megengedhető egyszerűsítés 

a gazdaságtani megközelítés esetében, ha azt mondjuk, hogy a szociális helyzetek normasértési 

                                                 
92 Lásd a 4.1. ábrát és magyarázatát. 
93 Lásd Cullis-Jones: i.m.,176-180. o. 
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típusa mindegyikének hátterében ezek a magatartások húzódnak meg, illetve a kedvezőtlen 

társadalmi helyzetek ehhez vezetnek, ha léteznek is „boldog cigányok” és „gazdag szegények” 94. 

 

Ha ez nem látszik azonnal, az két dolognak köszönhető: 

 Az egyik a benne dolgozók egyfajta önkéntes áldozatvállalása, amellyel sokszor a 

többség visszaél. Bár általában igyekeznek számukra a diplomás átlagbért biztosítani95, de 

talán nem túlzás azt mondani, hogy ez nem feltétlenül arányos a terheléssel96. 

 A másik az elégtelen erőforrások következtében fellépő megoldatlanságok sokasága, 

azaz a szociális problémák állandó jelenléte. E körben azonban látni kell, hogy sok 

szociális probléma nem megoldható, csak „szinten tartható”, azaz együtt kell élni vele, 

ahogy sok betegség esetében is ez az egyetlen megoldás. Ugyanakkor ennek az állapotnak 

a fenntartása is állandó támogatást és beavatkozást igényel. 

 

A fenti követelmények azonban egyszerűsíthetőek akkor, ha a támogató nem akar mélyen a 

dolgokba hatolni. Rendszerint a támogató és a támogatott között társadalmi különbség van, azaz 

a támogató magasabb státuszú, középosztályi mentalitással közeledik más magatartású 

csoportokhoz. S mint már többször is említettük, ez paternalizmushoz vezet. 

 

Sok esetben egyszerűbb, ha a támogatásra okot adó élethelyzetet nem szociális támogatásként 

értelmezik: 

 Hospitalizációról akkor beszélünk, ha a problémát betegségként kezelik és az 

egészségügy intézményeibe utalják a támogatottat vagy az intézményeket egészségügyi 

logika alapján szervezik meg. 

 Pedagogizáció esetén a támogatott iskolásként jelenik meg a támogató szemléletében és 

a helyes magatartások megtanulása, a „megnevelés” kerül előtérbe. 

 Kriminalizáció esetén a támogatás inkább büntetéssé alakul át. Ebben az esetben nehéz 

elválasztani a tényleges bűnt a szociális problémától. Ez az elkülönítés a politikai szféra 

feladata széleskörű társadalmi vita alapján. 

 

                                                 
94

 A hatvanas  évek egyik jugoszláv kultfilmje volt A. Petrivic: „Találkoztam boldog cigányokkal” c. filmje. 

Másrészt utalunk Jókai Mór hasonló című regényére, a gazdagok „érthetetlen”normasértésére. 
95

 Magyarországon ez nem mondható el, legfeljebb az orvosok esetében a hálapénz beszámításával. 
96

 A gazdaságtan régi vitája, hogy a menedzserek és az üzleti értelmiség –különösen a pénzügyi szektorban - 

teljesítménye vagy pozíciója alapján  jut jövedelemhez. Megoldás nincs. A szerző vállalja az elfogultságot. Lásd 

például J. Ridedelsdale – K. A. Nordström: Karaoke kapitalizmus, Akadémiai Kiadó, 2006. 
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Az első két magatartás ma már önálló intézményformáló erővé vált az egészségügyben és az 

oktatásban. E tevékenységek általános jellege szociális támogató funkciójukat eltörölte és saját 

belső szakmai logikájukat alakította ki. Ez igaz a szervezeti formákra, a szakmai képzettségre, a 

szakmai etikára és minden más kérdésre. E szervezetekbe a támogatás logikáját már kívülről kell 

bevinni és kikényszeríteni. 

 

A szociális munkások képviselik azt a speciális foglalkoztatási csoportot, akik a támogatás 

szakmai normatíváit tanulják és alkalmazzák. Viszonylag fiatal szakmáról van szó, ugyanakkor ma 

már igen elterjedt munkakör. Lényegében az egyes támogatott helyzetének javítása éppen úgy 

feladatai közé tartozik, mint nagyobb társadalmi csoportok megsegítése. Egyszerre kell 

érdekképviselőnek lennie és a támogatott tanácsadójának. Ma már egyes támogatási helyzetekre 

szakosodottan látják el feladataikat. A fenti szereptévesztés itt is előfordulhat, de az etikai és 

humánmenedzseri szabályaik igyekszenek ezt kiszűrni. 

 

5.2.2. Eljárásrendek 

 

A szociális közszolgáltatások formálása nem hagyhatja figyelmen kívül a rendszer közjogi 

természetét. Ez azt jelenti, az állam utasításait követnie kell az állampolgárnak. Eredendően az 

állampolgár politikai úton fejezheti ki véleményét. 

 

A közjogiság egyik kérdése, hogy mitől kezd működni a szolgáltató. Az állami szolgáltatások 

igénybevétele rendszerint kérelem alapján történhet. A szociális közszolgáltatások esetén is 

többségében ez így van. A kérelem célja, hogy a szolgáltató a jogosultságot és a szükséges 

intézkedést azonosítani tudja. A kérelem elbíráltatik a jogszabályok és a méltányosság alapján, 

majd határozatot hoz a döntésről a szervezet és végrehajtja a határozatát. 

 

Mennyire várható el a támogatottól a kérelem benyújtása? Ez részben függ a támogatás 

típusától és a támogatott helyzetétől. Az automatizált és univerzális ellátások, illetve azok, 

amelyek már jól ismertek, nem okoznak problémát a kérelmező szempontjából, azt már 

követelésként szokták gyakran megfogalmazni, illetve a rendszer kötelező igénybevételt írhat elő. 

 

Sok ellátást azonban stigmatizálóként értékelnek a támogatottak. Ebben az esetben a kérelem  

nehezen születik meg. Magát a kérelem beadását is támogató tevékenységként kell értelmezni. Ez 
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felveti azt a problémát, hogy van-e felelőssége az államnak abban, hogy ezek a kérelmek 

megszületnek-e. 

 

Másként felvetve a kérdést: kell-e és lehet-e monitorozni az egyéni helyzeteket a támogatás 

megadása szempontjából. A kérdésre nincs egyértelmű válasz, figyelemmel a korábban 

megfogalmazott elvekre. Ugyanakkor ma egyre erősödik az a meggyőződés, hogy a szociális 

támogató szervezeteknek kell ilyen funkcióval rendelkezniük. Néha elég egy megfelelő helyen 

elhelyezett tájékoztató tábla, máskor mélyebb vizsgálódások szükségesek. Ennek a mélységnek a 

határa a méltóság, a szabadság garantálása. A szociális munka etikai normái és a képzettség tudja 

csak e kérdéseket megfelelő gyakorlati módon kezelni. 

 

Az államigazgatásban elengedhetetlen az úgynevezett jogorvoslat, azaz a döntéssel való 

elégedetlenség kifejezhetősége és jog az újratárgyalásra. Szociális támogatásoknál ennek 

szervezésére is a fentiek az irányadóak. Ezen túl a közszolgáltató szervezeteknek is kell ma már 

rendelkezniük valamifajta minőségbiztosítási rendszerrel, éppen az implementálás teszi ezt egyre 

fontosabbá. A közszolgáltatások közjogi jellege részben politikai megoldást is igényel, s erre valók 

a különböző ügyféljogi képviselők, akik a panaszokat, mint jogsértéseket intézik. 

 

A közjogi viszony további következménye, hogy a pénzbeli támogatás és a támogatási 

szolgáltatások igénybevételének lehetősége hivatali döntést igényel. Ennek alapja, hogy a 

költségvetés logikája alapján az igénybevétel közösségi felhatalmazású döntés függvénye kell, 

hogy legyen, azaz a választásokon leadott szavazatokból közvetlenül vagy közvetetten 

levezethető felhatalmazásból eredjen. Ehhez a törvény, a választott testület döntése vagy 

kinevezése, illetve elismerése szükséges. 

 

A szociális közszervezetek megformálása attól is függ, hogy hogyan definiáljuk a szociálpolitika 

feladatát: jövedelempótlás vagy társadalmi helyzetek kezelése, ahogy azt láttuk a 4. fejezetben. A 

két feladat rendszerint szervezetileg szétválik. A jövedelempótlás tulajdonképpen, a fentiekkel 

kissé ellentétben, egyszerű hivatali munka. A megfelelő jogszabályok figyelembe vételével kell 

döntést hozni. A döntés után a szolgáltatás nyújtása már saját pénzügyszakmai logikáját követheti. 

 

A döntéshozatal sajátos munkamenete a szociális közszolgáltatások esetében az úgynevezett 

„környezettanulmány”. A környezettanulmány egy részletes vizsgálati jegyzőkönyv, 

meghatározott szempontok szerint, a támogatott élethelyzetéről. Ehhez a hivatalnok kiszáll a 
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helyszínre és látogatást tesz az érintettnél . A helyzet nem igazán ügyfélbarát, szerencsésebb, ha 

ezt a munkát nem hivatalnokok, hanem szociális munkások végzik saját szabályaik szerint, 

támogató vélemény formájában, nem hivatalos jegyzőkönyvként. 

 

Sok esetben az igénybevétel külön szakértői bizottságok hatáskörébe tartozik. Ez éppen úgy 

lehet jobb alapozás, mint az ügymenet bonyolítása az igénybevevők elijesztésére. Lehetőség van 

arra is, hogy a szakmai kritériumokat puhábban vagy keményebben érvényesítsék e bizottságok. 

Ahol a jogok komolyabb korlátozása válik szükségessé, ott a bíróságok is beléphetnek az 

igénybevételről döntő rendszerbe. 

 

A családsegítő központnak nevezett intézményhálózat különös feladatra hivatott a szociális 

intézményi hálózatban. Egyfajta kapuőr és elsődleges segítő. Kapuőr annyiban, hogy a hivatal 

bürokratikus kérelmi-döntési mechanizmusa helyett empatikusabb módon nyúl a rászorultak felé 

és tanácsadóként áll mellettük. Ennyiben egyfajta implementatív koordináló szerepet is betölt. 

Elsődleges segítőként pedig részben igyekszik megoldani a problémákat és csak indokolt esetben 

utal „szakosított intézményekbe”, részben szervezi az ellátás egyéb formáit. A neve arra utal, hogy 

az egyéni problémákat is elsősorban a családi környezetben hatásosabb értékelni és lehetőleg 

megoldani.  

 

5.2.3. A jövedelempótlás szervezeti elvei 

 

Az univerzális állampolgári jogú támogatások esetén talán a legegyszerűbb az ügymenet, ilyen 

például a nyugdíj. 

 

A nyugdíj ügymenete annyiban is egyszerű, hogy könnyen automatizálható feladat az egyszer 

megállapított nyugdíjat később folyamatos, havi ütemezéssel utalni. (Persze a tömegesség 

megfelelő szervezést igényel.)  

 

Speciális feladat a szokásos ügymenettől eltérő egyedi ügyek kezelése, illetve bizonyos 

méltányossági helyzetek kezelése, rendszerint ezek szakképzett és hosszú gyakorlati idővel 

rendelkező munkatársakat igényel; a döntés pedig megfelelő speciális mechanizmusokat és 

bizottságokat. Ezekben az ügyekben a diszkrecionalitás, azaz a beosztott ügyintéző döntése nem 

megengedhető. 
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Más a helyzet azokkal a pénzügyi támogatásokkal, amelyek időlegesek. 

 Ezek egy része szintén automatizálható méltányossági ügymenet beépítésével, ha maga a 

megállapítás egyértelmű kritérium alapján lehetséges. Ilyen a táppénz vagy a rendszeres 

segélyezés. Történtek kísérletek gépesítésre is egy bankautomatába épített programmal, 

amely az adóhivatal adatbázisát elérve lehetőséget ad egyszeri pénztámogatás nyújtására.97 

 Az ügymenet második elem annak ellenőrzése, hogy a támogatás feltételei fennállnak-e. 

Ha nem, úgy a támogatás megszűnik. 

 

Az időleges, de nem univerzális támogatások azonban már a megítélésnél is igénylik a 

döntéshozó személyes felelősségét. Ilyenkor rendszerint nehéz biztosítani a jogi 

kikényszeríthetőséget, általában a támogatást adhatónak minősítik. Ebben az esetben nagyobb 

összegű vagy hosszabb idejű támogatás esetében bizottságok és gyakran választott testületek 

vállalják a döntést. Szerencsés, ha a szociális munkásoknak, mint képzett támogatóknak van 

joguk kisebb összegek megítélésére az utólagos jóváhagyás kötelezettségével, ha erős 

szükséghelyzettel találkoznak. 

 

A pénzügyi támogatások esetében fogalmazta meg Okun a „lyukas vödör” elméletét, azaz a 

támogatás során a pénz jelentős része az ügymenetre megy el, akár 40% is lehet ez a mérték. 98 Ez 

akkor lép fel, ha a hivatali döntési mechanizmus hosszadalmas és bonyolult. 

 

5.2.4. A természetbeni támogatás szervezetei 

 

A támogató szolgáltatások alapkérdése, hogy a támogatást elkülönülten, szegregáltan vagy 

támogatásra nem rászorulókkal együtt létező élethelyzetekben, azaz integráltan kell-e nyújtani. 

Korábban a nagy, szegregált intézmények is használatban voltak. Ma inkább a kisebb, félig 

integrált vagy teljesen integrált helyzeteket tekintik megfelelőnek. A teljes szegregáció ugyanis 

gyakran tovább súlyosbítja a támogatott helyzetét. A részleges integráció megfelelő lehet, ha az 

egyén állapota azt szükségesség teszi. Egyébként ma már a családias viszonyokban és a mások 

által megszokott mindennapi életben ajánlott a támogatás megszervezése. 

 

Itt kell felvetni a hálózatos tevékenység problémáját. Sok, már említett ok szól amellett, hogy a 

hálózat tagjai önállóak legyenek, mi ezt azzal egészítettük ki, hogy ez az önállóság 

                                                 
97 Snellen I.-van de Donk W.-Baquiast J.:Expert System in Housing Allowance (Norway), in:Expert System in Pubéic 
Administration, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1989. 
98 Cullis-Jones: i.m., 377 . o., a számszaki példa Nagy-Britanniára vonatkozik. 
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implementációs önállóság. A másik oldal kérdése pedig az, hogy meddig kell a hálózat egyes 

tagjait megőrizni és mikor kell másokkal összeolvasztani. Erre a gazdaságtanban a 

méretgazdaságosság vizsgálata ad választ, amely pedig csak központilag értelmezhető és 

vizsgálható. Látni kell azonban azt is, hogy a nagyobb intézmény kialakítása nem csak az 

intézményi oldalon jelent előnyöket, hanem többletköltségeket is generál, például a nagyobb 

utazási igény miatt. Erre megoldás lehet egy kisebb, de standardizáltabb feladatkörű egység 

helybenhagyása, de mindenképpen az utazási költségek átvállalása. 

 

Nehezebb a helyzet a politikai költségekkel – a választók kényelmüket váltják át erre, amikor 

tiltakoznak az összevonások ellen. 

 

További szempont a családias intézményi normák kialakítása. Ez nem mond ellent a nagyobb 

intézménynek, de sajátos technológiai és szervezeti megoldásokat igényel az egyes támogatási 

formák szakmai szabályai szerint. 

 

A másik fontos kérdés – a legidősebbek esetét kivéve -, hogy az intézmény tud-e értelmes 

foglalkoztatást szervezni. Ennek adott esetben jövedelemszerző szerepe is lehet, míg máskor az 

egyén fontosságtudatát kell, hogy erősítse. A teljes tétlenség a teljes szegregációval párosulva 

általában személyiségromboló, adott esetben agresszióra vezethet. Ezt gyakran védett 

munkahelyekkel vagy védett piaci pozíciókkal segítik. Foglalkoztatásra még vagy már 

alkalmatlan támogatottak esetében is fontos azonban a társas együttlét, a másokkal való 

kommunikáció lehetőségének biztosítása. 

 

Azok a szolgáltatások, amelyek már állampolgári joggá váltak – vagy kötelezettséggé – 

gyakran túlzsúfolttá is válnak. Ez adott esetben az igénylők sorba állításához vezet vagy a 

tömegesség minőségrontó jellegű lesz. 

 

A szociális közszolgáltatók problémáinak megoldásához sokban hozzájárulhat, ha más 

tulajdonosok által működtetett intézmények is részt vehetnek az igények kielégítésében. Ezek 

lehetnek egyházi, non-profit vagy magántulajdonú szervezetek. Mindhárom esetben meghatározó 

az, hogy az állami finanszírozás elengedhetetlen ezen a területen, de erről már korábban szóltunk. 

Ellátásszervezés szempontjából a meghatározó kérdés, hogy a más által tulajdonolt intézmények 

mennyire lehetnek önállóak. Általában elvárható az állami támogatás fejében, hogy az ellátó 

hálózat tagjaként viselkedjenek. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleiket csak korlátozottan 
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válogathatják meg, a minőségi normákat be kell tartani, versenytársként csak korlátozottan 

léphetnek fel és szigorú elszámolással tartoznak az állam felé. A működésük feltételeit részletes 

szerződéssel kell szabályozni. Mindazonáltal az állam nem mondhat le ellátási kötelezettségéről, és 

e szervezetek rendszerbe integrálása az ő feladata. 

 

A más tulajdonú szervezeteket általában azért gondolják bevonandónak az ellátásba, mert az 

egyházi és a non-profit szervezetek elkötelezettsége/hivatástudata lehet nagyobb, míg az 

üzletieknél a költséghatékonyság szempontjai meghatározóbbak a közszolgáltatókhoz képest. 

Ezek nem feltétlenül igaz állítások, egyedileg kell eldönteni mindezt, hiszen az elkötelezettség 

lehet paternalista vagy elnyomó jellegű, míg a költséghatékonyság lehet minőségromboló. 

 

5.2.5. A részvétel 

 

A közszolgáltatások modern szemléletű megközelítésének központi eleme az igénybevevők 

részvétele a szolgáltatás megszervezésében. Ennek igen sokféle formája ismeretes, az intézmény 

vezetőinek megválasztása befolyásolásától, a működési normák kialakításán keresztül, az egyszerű 

jogorvoslati-felügyeleti szervekig. 

 

Az ügyfelek az implementáció tárgyai éppen úgy, mint résztvevői. E kettős szerepük lehet az alap 

a részvételre. Éppen ezért nem lehet úgy érvelni részvételük ellen, hogy a politikai választással 

szerepük lezárul és a politikai döntéshozók mindenkit mindenben képviselnek. Ez igaz a stratégiai 

és bizonyos szabályozási kérdésekben, de nem a szabályozások másik részében és az operatív 

szinten.99 Hangsúlyozni kell, hogy a stratégia megválasztása általában a politikai választáson 

történik, de ezzel nem zárul le a szervezési-szervezeti kérdések sora. Ugyanakkor a választóknak 

vagy egyes csoportjaiknak is meg kell adni a lehetőséget jogszabály-változtatás 

kezdeményezésére, az Unió néhol a rendelet-alkotás jogát is átadja nekik. 

 

A részvételnek két korlátja van. Az egyik oldalról a kivételezés, a jogtalan előnyök tilalma, 

másik oldalról az ellátási felelősség eltűnése. A részvétel az implementáció javítását kell, hogy 

szolgálja, még az ellátást, azaz a munkát is át lehet venni, de annak felelősségét nem. 

 

A részvétel egyik lényeges kérdése, hogy ki annak az alanya. Maga az állampolgár vagy annak 

szervezetei. A megoldás rendszerint gyakorlati. Ez azt jelenti, hogy a jog minden állampolgárt 

                                                 
99 Lásd a fejezet bevezetésében mondottakat. 
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megillet, de tudjuk, az állampolgárok értékelése nem azonos sem általában a részvételben, sem 

egyes szolgáltatások esetében. A gazdaságtan elvei itt is érvényesülnek, a rezervációs „értékek” 

eltérnek. Általában a legnagyobb értékkel bírók válnak meghatározóvá és alakítanak részvételi 

szervezetet. E szervezetek alakítását a hivatalok és az intézmények is támogatják, mert ezzel nem 

amorf kívánságokkal kell szembesülniük, már ha elnyomni nem sikerül, ami az első reakció még 

hagyományos demokráciákban is.100 

 

A részvétel kérdése felveti a tudás kérdését is. Szakmai ismeretek nélkül, lehet-e beleszólás? Úgy 

gondoljuk, hogy igen. A minőségbiztosítás ugyanis elsősorban az igénybevevői elvárások 

kielégítésének biztonságát jelenti. A részvétellel létrejövő párbeszéd képes arra, hogy feltárja a 

tényleges igényeket. A fogyasztó elfogad olyan minőséget is, amelyik csak részlegesen elégíti ki 

igényeit, különösen, ha nincs más. De ez pazarlás, hasonlóképpen, ahogy a Niskanen-modellnél 

írtunk arról, hogy a szolgáltató azoknak is eladja termékét, akik nem értékelik azt túl sokra. 

Mindkét esetben a pontosítás a párbeszéd következménye. A részvétel nem helyettesítheti a 

szakmai és etikai elvárásokat, csak implementálja azokat – nem győzzük ezt eleget hangsúlyozni. 

 

A részvétel fontos kérdése, hogy mi történik az ellentétes csoportok részvétele esetében. A 

hivatal ezt kihasználhatja a saját céljai érdekben, mondván: a saját megfogalmazása a középút, a 

többi kioltja egymást. Demokratikusabb, ha moderátorként lép fel és keresi a kompromisszumot 

a két álláspont között. A másik megoldás a népszavazás megadása, de ez költségesebb és azzal a 

veszéllyel jár, hogy a kevésbé érdekeltek nem jelennek meg és így az nem ad megoldást.101 

 

A részvételre több intézmény alakult ki a történelem folyamán: 

 A szociális támogatás meghatározó részvételi intézménye Európában a szociális 

párbeszéd, a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek országos szintű megegyezése 

elsősorban a bérekről és a munkafeltételekről. Ez a kormányok számára is meghatározó a 

gazdaságpolitika sok kérdésében és a szociális ellátások szervezésében, egyfajta korlátot és 

feltételrendszert határoz meg számukra. Ennek formái az érdekegyeztető tanácsok, illetve 

a munkáskamarák. Ez utóbbiak egyes államokban elsősorban törvényalkotás véleményező 

résztvevői. 

                                                 
100 Ebből a szempontból a települési és regionális önkormányzatok is a részvétel sajátos megoldásai a központi 
akarattal szemben, de helyi szinten ők sem tekinthetőek a helyi részvételt pótló intézményeknek. 
101 További veszélyeket rejt a kérdés megfogalmazása – csak az egyik oldal tudja ezt megtenni. Másrészt a 
népszavazás  részvételi arányhoz kötött, így a távolmaradás eredménye a döntésképtelenség- 
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 Mára elterjedtnek mondható a társadalmi párbeszéd is, amely az országos non-profit 

szervezeteket is bevonja az érdekegyeztetésbe országos szinten. Fő intézményei a 

gazdasági és szociális tanácsok. Itt már a szociális ellátás stratégiai és szabályozási kérdései 

is tárgyalandóak. 

 Az országis párbeszédszervezetek mellett helyi szinten is léteznek hasonló intézmények. 

 Sok esetben a képviselet nem a közvetlenül érintettek számára nyitott, hanem támogatóik 

részére. Ez akkor fordul elő, ha a támogatott maga nem képes érdekei megjelenítésére. 

ugyanakkor itt is figyelni kell arra, hogy a támogatottság ne váljon kiszolgáltatottsággá a 

részvételi jogban sem –ennek biztosítása az állam feladata. Maga a részvétel sem sértheti a 

4. fejezet alapelveit. 

 

Ebben az értelemben a szervezeteknek különböző részvételi jogosultság biztosítható: 

 A döntési jog ritkán szerepel a repertoárban, mert vagy a politikai, vagy az intézményi 

egyszemélyi felelősség elvét sérti. 

 A vezető testületi tagság megadható. Ugyanakkor ez a felelősség átvállalását is jelenti. 

Problémája továbbá, hogy a részvételi jog nem biztosíthat többséget éppen a döntésnél 

elmondottak miatt, így a tagság csak más jogokkal együtt értelmes részvételi jog. 

 A vétójog alkalmas arra, hogy a döntéseket megakadályozzák, ha az nem felel meg az 

elvárásoknak. Ugyanakkor a döntési folyamat egésze mégsem uralható. Rendszerint 

személyi kérdésekben megfelelő eszköz. Elvárható, hogy indoklási kötelezettség legyen 

vétó esetén, hogy a döntéshozókat orientálja. Gyakori, hogy a vétójog csak a tárgyalás első 

fordulójára vonatkozik és a döntéshozókat újratárgyalásra kényszeríti, de a második 

menetben már szabadok. 

 Konzultációs jog esetén a döntés előkészítési folyamatában kapnak helyett a részvételi 

joggal bírók. Része a tervezetek kötelező bemutatása, a véleményformálás szabadsága, 

valamint az érdemi tárgyalási részvétel, illetve a döntéshozók tájékoztatása a vitáról. 

Érdemi a tárgyalás, ha a felek mindegyike az egyes tárgyalási fordulókban új és új 

javaslatokkal áll elő, azaz kompromisszumra képes. Látszólag gyenge jogról van szó, de az 

erkölcsi és a későbbi hatás miatt mégis csökkenti az önkényes döntés lehetőségét. 

 A részvételi joggal bírók gyakran törekednek a döntéshozatalba bejutni, bár hosszabb 

távon az erkölcsi tömegnyomás hatékonyabb lehet, mint töredékszavazatokat szerezni. 

 A kezdeményezési jogot a teljesség kedvéért itt is említeni kell. 
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Ma sokan a részvételi jogban látják a közszolgáltatások megújításának előfeltételét. Ugyanakkor 

látni kell, hogy ez csak az átláthatóság és a beszámoltathatóság általános jogának és 

lehetőségének együttes érvényesülése esetében vezet eredményre. Egyébként csak szűk csoportok 

kivételezését és járadékvadászatát eredményezi. 

 

5.2.6 Innováció és programmenedzsment 

 

A modern üzleti szervezetek életfeltétele az innováció. Enélkül nem rosszul működnek, hanem 

eltűnnek a piacról. Az innováció jelenti a stratégia finomhangolásának eszközét. Az állami 

szervezeteket általában lomha és konzervatív intézményekként jellemzik, kevés innovációval. Ez 

igaz a szociális juttatásoknál is. Ugyanakkor mégsem méltányos ez a megközelítés. Lehet, hogy 

lassabbak, de azért változtatásra ők is kényszerülnek. A stratégiai funkció elkülönülése tekinthető 

a fő akadálynak, de éppen ezért a megfelelő stratégiai nyomás elvezethet a megfelelő 

megoldáshoz. 

 

A stratégiai nyomás lehet a választók preferenciájának változása vagy a részvételi joggal bírók 

elégedetlensége. Az első út a választások eredményeit alakítja szervezeti reformmá, az NPM (új 

közmenedzsment) mozgalom az eszközök széles tárházát hozta létre a változásokhoz és az 

eredményesség növeléshez, támogatva a preferenciaváltozást. 

 

A részvételi joggal rendelkezők lehetnek az innováció másik forrásai. Éppen ez adja a részvételi 

jog másik értelmét. Az implementálásban való részvétel ügyfélhez köti a szolgáltatót, annak 

változásával maga is változik. 

 

Bizonyos esetekben az úgynevezett szimulált verseny is kikényszeríthet innovációt. Ez nem 

piaci versenyt jelent, hanem az intézmények menedzsmentjeinek teljesítménymutatókhoz kötött 

elbírálási rendszerét. Ez a területi monopólium kritériumának részleges feladását is magával 

hozza, így különösen ott hatásos, ahol a méretgazdaságosság másként nehezen érvényesíthető 

politikai ellenállás miatt, azaz a választók ragaszkodása jelenik meg saját, helyi szolgáltatójukhoz. 

 

Az innováció sajátos módját jelentik a politikai célokhoz kötött szociális programok 

meghirdetése. Ekkor általában az egész rendszer átalakítása a cél, de rendszerint csak átrendezés 

és hangsúlyeltolódás a végeredmény. Az egyes szolgáltatók azonban képesek ezeket a 

mozgalmakat saját megújulásukra kihasználni. 
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Programmenedzsmentről akkor beszélünk, ha nem az intézményt tekintjük egyes támogatások 

és juttatások központi szereplőinek, hanem egy-egy támogatandó csoport vagy juttatás a stratégia 

központi eleme. A program ekkor tulajdonképpen pénzügyi alapot jelent, amelyre bárki igényt 

tarthat, ha rendelkezik az előírt tevékenységek feltételeivel és képes azokat végrehajtani. A 

programmenedzsment elsősorban a programozó felkészültségét igényli és pontos munkáját. 

Kisebb célok és eszközök esetében az is lehetséges, hogy egy adott közszolgáltató intézmény 

menedzsmentje egyben egy szociális program menedzsmentje is, de általában hivatalok vagy erre 

szakosodott intézmények teszik ezt meg. A programmenedzsment nem fejeződik be a pénz 

szétosztásával, annak elköltésének jog- és okszerűségi ellenőrzése is feladata és felelőssége. 

 

5.2.7. Az üzleti szervezetek szociális támogató tevékenysége 

 

A szociális szolgáltatások speciális megoldását hordozhatja az üzleti szervezetek bevonása a 

szociális szolgáltatások világába. Itt nem a közszolgáltatások privatizációjára gondolunk, ahol a 

cég stratégiai terméke valamilyen támogató szolgáltatás. Most az egyéb terméket előállító 

vállalkozások kiegészítő jellegű szociális tevékenységéről beszélünk. Ma ezt a vállalatok 

szociális felelősségvállalásaként nevesítik, angolul corporate social responsibility (CSR). 

 

Ez két formában valósulhat meg: 

 vállalati szociális juttatások a munkavállalóknak, 

 bármilyen szociális szolgáltatás támogatása. 

 

A vállalati szociális juttatások a jogilag védett munka elemei, ennyiben részei a szociális 

juttatások általános rendszerének. A saját munkavállalókra és azok családtagjaira vonatkozik, és 

kiegészíti a társadalombiztosítást vagy annak része.  

 

A vállalatoknál létezik önkéntes juttatási rendszer is, de ezt csak kiemelt munkavállalóiknak 

vagy menedzsereiknek adják, rendszerint vállalva annak adóvonzatait is. A szakszervezetek ezt a 

rendszert változtatták vállalati juttatási rendszerré korábbi történeti időszakokban. 

 

Az általános juttatás értelmét az adja, hogy a kötött bérpolitika esetében lehetővé teszi a saját 

emberek javadalmazását a cég többletjövedelmei terhére, és/vagy jelentős adókedvezmények 

járulnak hozzá. Az első eset úgy jön létre, hogy a jogilag védett munka egyik gyakori intézménye 

az országos bértarifa, ahol előírják adott iparág adott munkakörére a kötelezően fizetendő bért, 
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amitől eltérni nem lehet vagy állami vagy szakszervezeti kényszerek miatt. Ilyenkor a 

jövedelmezőbb vállalatok csak így tudnak „bért emelni”. A másik esetben az állam ad 

adókedvezményt egyes szolgáltatásokra – étkezés, üdülés, stb. Ennek oka lehet hagyomány, de az 

éhezés leküzdése vagy a szakszervezetek ereje. 

 

Ha a társadalombiztosítást is ez alapján szervezik, akkor az állam a munkaadókat kötelezi arra, 

hogy munkavállalóik javára meghatározott értékű és szolgáltatástartalmú biztosítást kössenek. Ez 

eltérést fog okozni a társadalom egészében és sérti az állampolgári egyenlő hozzáférés elvét, de 

van, ahol ezt elviselik, mint Ázsia egyes országaiban. 

 

Az egyéb vállalati támogatói részvétel leginkább a jótékonyság körébe tartozik, s a profit terhére 

jelent kötelezettségvállalást. E forrás céljaiban és szervezeti elemeiben nem kötelezhető állami 

akarattal, így az általános juttatási rendszernek csak kiegészítője lehet, ahogy a jótékonyság 

általában. Magán alapon is érik kritikák, mert a közvetlen költség-elszámolású megoldások esetén 

más vállalati érdekeltektől von el pénzt – béremelés, osztalékfizetés, stb.102 E körben az a 

megfelelő megoldás, ha a tulajdonos saját osztalékából, lehetőleg alapítványon keresztül 

adományoz. A többi csak menedzsment trükk. 

 

Sokan a CSR címszó alatt arra is gondolnak, hogy az egész jogilag védett munka intézményét is 

ennek lehetne alárendelni. A CSR azonban önkéntes vállalást jelent, így az állami törvényekkel és 

a kollektív szerződésekkel azonos általános védettség nem érhető el vele. Ez az álláspont az üzleti 

kapzsiság egyik burkolt formájának minősíthető. 

 

  

                                                 
102 M. Friedman: „The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits” The New York Times Magazine, 
1970. szeptember 13. 
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6. Az Európai Unió szociálpolitikája 

 

6.1. A szociálpolitika értelmezései és története az Unióban 

 

Az Unión belül a társadalom- és szociálpolitikai kérdések fontosságának és tartalmának 

megítélése változik, egyre hangsúlyosabbá válik az utóbbi évtizedben. Ezért az erről a területről 

szóló néhány éves vagy akár a tavalyi megállapítások is csak részben fogadhatóak el feltétel- és 

további tájékozódás nélkül. 

 

Már maga a tárgy meghatározása is problémás. Néhány éve még az Unió szociális 

dimenziójáról beszéltünk, kifejezve azt, hogy az Unió főként gazdasági és politikai célokat követ, 

amelyek mellett a szociális dimenzió kiegészítő jellegű és a nemzetállam alapvető feladata annak 

kezelése. Az Unió alkotmányos szerződése, a Lisszaboni Szerződés ugyanakkor már 

szociálpolitikáról beszél, és ennek tartalma megfelel az általunk is ismert tartalmaknak 

„…küzdelem a kizáródás ellen”. 

 

A szociálpolitika jelenleg nem az alapvető szakpolitikák része – ezek változatlanul a politikai és 

gazdasági témák -, de az azokat szorosan követő szakpolitikák eleme, egy sorban pl. a 

környezetvédelem, kutatás vagy a fogyasztóvédelem ügyeivel, melyet a kiegészítő akciók sora 

követ, mint pl. oktatás, szakképzés. 

 

A három közpolitikai kör három szabályozási kört jelent. Az első, a közös témák köre és így az 

azokra vonatkozó uniós jogszabályok kötelezőek. A második kör az Unió által koordinált és 

konvergálandó témákat fogja át részben közös törekvések mentén, de nemzeti implementációban, 

míg a harmadik körben nincs közös politika és jogrend, csak szakmai és pénzügyi támogatást 

kaphatnak a nemzeti törekvések az Uniótól. A szociális kérdések szerepe tehát erősödött az 

Unió döntési rendszerében, fokozatosan a harmadik körből a másodikba lépett, de nem 

az alapvető politikák része. 

 

Az Unióban a magyar fogalomhasználathoz képest szélesebben értelmezik a szociálpolitikát. 

Beleértik a munkaügyi problémákat is a foglakoztatástól a munkajogi szabályozásig, ami 

évszázados hagyomány az európai társadalmakban. Nem igaz az a megközelítés, amelyik az Unió 

szociálpolitikáját a munka világára szűkíti le. Valóban, korábban ez az oldala volt erősebb az 

Unió szociális dimenziójában, hiszen az egységes piac megteremtésének akarata ezt a kiemelést 
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tette szükségessé. A szociálpolitikává való átalakulás nyomán azonban egyre inkább a szociális 

kérdések egyéb területei is fókuszba kerülnek és az uniós koordináció részeivé válnak. 

 

Mindennek ellenére várható, hogy soha nem lesz egységes szociálpolitika az unió területén, 

bármekkora is lesz annak kiterjedése. Ma már az egyes tagállamokon belül is jól látható területi 

különbségek jönnek létre a szociális ellátások rendszerében és a támogatások pénzügyi 

mértékében, alkalmazkodva az egyes területek eltérő sajátosságaihoz. Az Unióban inkább a 

föderális állami modell látszik meghatározónak lenni. 

 

Az egységes szociálpolitika hiánya abban a dimenzióban is kifejeződik, hogy az uniós 

szociálpolitika nem terjed ki minden területre és azok minden részletére, mint azt igyekeznek a 

nemzeti szabályozások megtenni. Inkább arról van szó, hogy mindenki által fontosnak tekintett 

részkérdések kerülnek előtérbe. A munkajogi példánál maradva, a magyar Munkatörvénykönyv 

kétszázegynehány paragrafusából néhányat kiragadnak és önálló szabállyá teszik – pl. a sofőrök 

munkaidejének szabályozása. 

 

A koordináció és a konvergencia által érintett uniós szakpolitikák körében egyébként is azzal 

találkozhatunk, hogy inkább az úgynevezett lágy kormányzati eszközök kerülnek elsősorban 

előtérbe, bár a kemény jogi-hatósági szabályozás is erősödik, azaz sokasodnak a kötelező 

normatívák. Ez utóbbi körben ismét csak a munka világa kérdései lesznek előtérben, de várható, 

hogy egyéb területek is megjelennek – például a fogyatékosok ügyei. 

 

A lágy kormányzati eszközök között az egyik fontos elem a civil szervezetekkel való folyamatos 

kapcsolattartás és ezen szervezetek támogatása. Ebben a körben az uniós szervek igyekeznek 

közvetlen kapcsolatot kialakítani a civil szervezetekkel, illetve elvárják, hogy a nemzeti kormányok 

vonják be azokat saját döntéshozatali folyamataikba akár uniós eszközökről, akár nemzeti 

eszközökről van szó. 

 

További fontos eszköz még a pénzügyi alapok megnyitása vagy az intézményi tapasztalatok 

nemzetközi cseréje és az intézményi kapacitás fejlesztése. 

 

Az Európai Unió rendelkezik szociálpolitikai elképzelésekkel. Ezek mind a munka világa 

szabályozását, mind a kizáródás elleni küzdelmet szolgálják. Ugyanakkor teljesen 
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egységes és átfogó szociálpolitikát nem várhatunk el egy ekkora szervezettől és 

módszereiben is inkább a koordináció és a lágy kormányzás eszközei az uralkodóak. 

 

Az előzőekben mondottak érzékeltetéséhez álljanak itt történeti sorrendben az unió alakulásának 

főbb állomásai és azok szociálpolitikai tartalma: 

 Európai Szén és Acél Közösség (1951): foglalkoztatáspolitikai eszközök: nemzetek 

közötti információgyűjtés és konzultáció, valamint pénzügyi alapok a válság kezelésére (ez 

az első nagy nehézipari válság időszaka- tömeges munkanélküliséggel) 

 Euratom (1957): munkahelyi biztonsági intézkedések előírása és a megállapodást 

megszegő államokra alkalmazható általános szankciók alkalmazása ezen a területen is. 

 Római Szerződés (1957): Önálló szociális fejezet, francia követelésre. Inkább program 

jellegű megfogalmazások, de az Európai Bíróság jogértelmezésében kötelező erejűek ezek 

is. A Bizottság feladata a tagállamok közötti szoros együttműködés kialakítása jogi 

kötelezés nélkül. A munkaerő szabad mozgása ekkor kerül be a célok közé, amely cél 

igényli a vándorló munkások szociális biztonságának és szociális jogainak megteremtését, 

amely végső soron a társadalombiztosításban szerzett jogok megőrzését jelenti ennél a 

csoportnál. További szociálpolitikai szabály, hogy a nemek közötti bérkülönbségek 

csökkentése a Közösség célja. A Római Szerződés hozza létre Gazdasági Szociális 

Bizottságot, röviden ECOSOC, amely összefogja a részvételi joggal rendelkező 

szervezeteket – munkaadók, szakszervezetek, egyéb érdekcsoportok -, tanácsadó jogokkal 

ruházza fel őket az uniós döntéshozatalban. 

 Európai Szociális Alap létrehozása (1958): A római Szerződés alapján létrejött pénzügyi 

alap abból a célból, hogy segítse a belső piacon az elhelyezkedési lehetőségeket, főként 

képzéssel növelje az alkalmazkodást a változó gazdasági helyzethez. 

 Rendeletek a munkavállalók szabad mozgása feltételeinek megteremtésére (1968-

72). 

  Az Egységes Európai Okmány (1986): A Római Szerződés felülvizsgálata közben 

ismét francia kezdeményezésre fogalmazódik meg az „európai szociális tér” fogalma, 

amely jelentésében azt hordozza, hogy a szociálpolitika a gazdasági kohézió eszköze. 

Ezzel a Tanács lehetőséget kapott arra, hogy szociálpolitikai kérdésekben is minősített 

többséggel hozzon határozatokat, kivéve a szabad mozgás és a munkavállalói jogok 

védelme, ahol maradt az egyhangúsági szabály. A munkavédelmi ügyekben erősödik a 

jogharmonizáció, a szociális párbeszéd a politikaformálás alapvető eszközei közé kerül. 

Létrehozzák a kohéziós alapokat, azaz egységes kezelésbe kerülnek a korábbi pénzügyi 
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eszközök és újak is létrejönnek azért, hogy az elmaradott területeknek segítséget 

nyújtsanak. 

 

E korszak terméke az Adonnino-bizottság, amely azt járta körbe, hogy hogyan lehet 

közelebb vinni az embereket az Unióhoz. Tevékenysége eredményeként született meg: 

o az Unió himnusza, zászlaja, 

o 1992-ben a Schengeni Egyezmény a határellenőrzés megszűntéről az aláíró országok 

között.  

o az uniós állampolgárság, amely a maastrichti csúcson nyeri el jogi formáját. Ez a tagállami 

állampolgárság folyománya. Jogot ad arra, hogy mind az európai parlamenti, mind a helyi 

választásokon minden ott lakó uniós állampolgár választhasson, és jelölt lehessen akár az 

adott állam polgára, akár másiké; konzuli védelmet ad Unión kívüli országban bármely 

tagállam külképviseletén; petíciós jogot biztosít a Parlamenthez és a Parlament ombudsmant 

választ a panaszok kivizsgálásra. 

 Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól (1989): Az első kísérlet 

a szociális jogok egységes jogba foglalására. Főként munkajogi, de sok egyéb kérdés is már 

szerepel benne. Az angolok ellenállása miatt nem lett kötelező joganyag, csak politikai 

deklaráció. Fontos eleme, hogy a közösségi intézmények lehetőségeit fokozza a jogalkotás 

területén, amelyet kötelező erő híján is, de azóta is figyelembe vesznek szociális 

kérdésekben. 

 Maastrichti Szerződés (1991): Bár újra fogalmazza a Római Szerződést és megteremti a 

mai Unió jogi alapjait, de a szociálpolitikában újat csak annyiban hoz, hogy kimondja a 

hátrányos csoportok – elsősorban a nők – pozitív diszkriminációhoz való jogát az addigi 

merev egyenlősítő szemlélettel szemben, továbbá kiegészítő jegyzőkönyvben és 

megállapodásban pontosabban szabályozzák az Unió rendeletalkotási jogát a szociális 

területen 

 Amszterdami Szerződés (1997): Elsősorban foglalkoztatási szempontokból módosítja 

az új Római Szerződést, de új célokat is beemel – a kirekesztés és a szegénység elleni 

küzdelem, a fogyatékosok jogainak biztosítása. A Szerződés nyomán megindul a nemzeti 

foglalkoztatáspolitikák koordinációja, amelynek mára már igen aprólékos mechanizmusa 

alakult ki összekapcsolva a gazdaságpolitikai koordinációval Lisszaboni Folyamat néven – 

a 2001-es portugál elnökség idején zajlott csúcs nyomán. 

 Az Lisszaboni (Alkotmányos) Szerződés 2010-ben már tág szociális jogokat foglal 

magába. Főszövegében a szociálpolitikát beemeli a második körös közpolitikai témák 
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közé, az ”Európai Unió Alapjogi Chartája” című melléklete pedig lényeges 

előrelépést jelent mind a szociálpolitika, mind az alkotmányelmélet területén. 

 

6.2. Az Unió szociálpolitikai alapintézményei 

 

6.2.1. Az Európai Szociális Charta (1961) 

 

A Charta az európai szociális gondolkodás és jogalkotás meghatározó eleme, de nem az Unió 

joganyaga. Az Európa Tanács fogadta el, amely nem az Unió szervezete, attól független 

intézmény, de az Unió elvárja a tagjaitól a Charta ratifikálását és érvényesítését. 

 

Nem tévesztendő össze az 1989-es Munkavállalói Szociális Chartával. Miután az Unió elődjeiben 

nem volt egységes szociálpolitikai szemlélet, ezért e Charta helyettesítette azt, akkor, amikor a 

Közösség még csak inkább a migráns munkásokkal foglalkozott és a nemzetállamokra bízta a 

szociális jogalkotást. 

 

Tartalmában korábban inkább munkavállalói és családi jogokat fogalmazott meg, a belső jogot is 

meghatározó módon. Ma már azonban ez is tágabban értelmezi a szociális problémát, kiterjeszti 

a támogatandó és sajátos jogokkal rendelkező csoportok körét. 

 

A Charta tartalmában, a későbbi módosításokkal együtt 21 paragrafusból és három fő részből áll. 

Az első rész az ún. kemény mag, hét paragrafus, amelyekből a csatlakozónak mindenképpen 

ratifikálni és területén érvényesíteni kell ötöt. A választható paragrafusok: a munkához való jog, a 

szervezkedési jog, a kollektív alku joga, a vándorló munkások joga, a társadalombiztosításhoz, a 

szociális és az egészségügyi segítséghez való jog, valamint a család védelmének joga. A második 

rész a puha jogok halmaza, amelyekből szabadon választhat a csatlakozó állam, végül a harmadik 

rész az ellenőrzéssel és a panaszosok jogaival foglalkozik. 

 

Mi, magyarok tízévi vajúdás után 1999-ben tudtunk csatlakozni. Ennek fő oka az volt, hogy az 

öt szakaszt a kemény magból csak ekkor tudtuk teljesíteni. Magyarországon ugyanis a nemzetközi 

értelemben vett társadalombiztosítás még ma sincs, a családok védelme is csorbát szenvedett, 

valamint a migrációs szabályozásunkkal is voltak gondok. 
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Mik voltak a konkrét problémák? Társadalombiztosításunknak nem része a munkanélküliségi 

ellátás, s így egyébként az ENSZ normáknak sem felelünk meg. Két külön intézményrendszert 

hoztunk létre, elsősorban fiskális okokból. A családok védelmét elsősorban a lakásügy miatt nem 

tekintették elfogadhatónak, mindaddig, míg megfelelő lakástámogatási rendszer nem jött létre 

1998-at követően. A migránsokat pedig túl szigorúan kezeltük az elvárásokhoz képest. 

 

Az ellenőrzési rendszer alapja az, hogy az egyes csatlakozó államoknak nem kell minden 

paragrafust ratifikálni, maguk választhatnak a Charta előírásiból. Mint láttuk a kemény magból 

kötöttebben, másokból szabadabban. Független bizottságok feladata annak elbírálására, hogy a 

csatlakozottak teljesítik-e a vállalásaikat. Kétévente nemzeti beszámolót várnak az állami 

adminisztrációtól és 1991 óta az érintett szociális partner szervezetektől is– szakszervezetek és 

munkáltatók. Ahol problémát látnak, ott az adott államot felszólítják a változtatásra. Bár kemény 

szankciók nincsenek, de a meg nem felelés komoly presztízsveszteséget jelent, ezért azt mindenki 

igyekszik elkerülni. 

 

A beszámolás sajátossága, hogy nem csak azt várják el, hogy az adott állam a vállalásait teljesítse, 

hanem azt is, hogy a nem vállaltak területén is előrehaladást tudjon felmutatni. Ilyen elvárások 

egyébként is egyre inkább megfogalmazódnak az Unióban. 

 

6.2.2. Az emberek szabad mozgása az Unión belül 

 

Ez a terület azért is fontos számunkra, mert az Unión belül egyetlen tagállam sem szereti a 

szociális támogatást más államok polgáraira költeni. Ezt tükrözi az is, hogy a szabad mozgás csak 

háromhavi tartózkodásra jogosít.  

 

Mindez mögött az bújik meg, hogy az Unióban az emberek mozgása szabad ugyan, de a fogadó 

állam joga, hogy vizsgálja a letelepedni szándékozó megélhetési lehetőségeit, azaz, hogy van-e 

saját forrása a megélhetésre. A tagállamnak joga visszautasítani a letelepedést még más 

tagállamból jövőnél is, megfelelő feltételek hiányában. A vállalkozónak tőkét kell felmutatni, a 

munkavállalónak alkalmazót, a nyugdíjasnak nyugdíjat, a diáknak ösztöndíjat vagy gazdag 

szülőket. 

 

Három hónap után engedély kell a további tartózkodásra. Ezt ma már egy egységes igazolvány 

formájában adják meg a nemzeti hatóságok, jövedelemvizsgálat és érvényes betegbiztosítás 
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igazolása után. Elégséges a jövedelem, ha magasabb, mint a fogadó állam szociális segélyre 

jogosító jövedelemszintje. 

 

E megszerzett jogok átszármaznak a házastársra, a 21 évnél fiatalabb gyerekekre és más, eltartott 

családtagokra is. Munkavállalók esetében megtagadható az engedély, ha veszélyeztetett általa a 

közrend vagy a közegészségügy, vagy közhatalmi jellegű munkáról van szó.  

 

6.2.3. A közösségi munkajog 

 

A közösségi munkajog a belső vándorlás elősegítéséből indult ki. Az alábbi intézményeket és 

alapelveket tekintjük itt meghatározónak: 

 Az állampolgárságtól függő diszkriminációmentesség elve a legfontosabb alapelv. A 

migráns munkást olyan elbánásban kell részesíteni, mint a saját állampolgárt. 

 Munkavállaló a szabadfoglalkozású és az önfoglalkoztató is, másként mondva az egyéni 

vállalkozó is. A szociális biztonság alapja a járulékfizetés, így a védelem kiterjed a 

családtagokra, különösen az özvegyekre és az árvákra. 

 Egy állam jogának elve azt jelenti, hogy egyszerre csak egy állam joga alkalmazható a 

szociális ellátások területén. Ez rendszerint a munkavállalás szerinti ország, néha a 

lakóhely. 

 Az egybeszámítás elve azt jelenti, hogy a más országokban korábban megszerzett 

biztosítási időket figyelembe kell venni az ellátások biztosítása során. 

 Az ellátások exportálása azt jelenti, hogy a megítélt ellátásokat nem lehet elvonni 

költözés miatt, azt továbbítani kell külföldre is. Ez akkor is így van, ha az adott országban 

nincs ilyen ellátás. Általában tiltott az ellátások halmozódása, azaz azonos okból azonos 

ellátást több országtól felvenni, kivéve a nyugdíjat. 

 Eljárást könnyítő szabály, hogy nem az ügyfél jár utána korábbi nemzeti hatóságoknál 

jogai érvényesítésének, hanem az a hatóság keresi meg partnereit, ahol igényét benyújtja. 

 A rendelet kiterjed a munkanélküli ellátásokra is, de csak akkor, ha az adott államban 

lett munkanélküli valaki az ottani munkavégzés közben, azaz a munkanélküli turizmus 

kizárt. 

 

Később elkezdődött a tagállami munkavállalókra vonatkozó általános munkajogi szabályozás is: 
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 1975-ben készült irányelv a tömeges létszámleépítésről: Tartalmában előírja, ha 

legalább 5 dolgozót bocsátanak el egyszerre, akkor előzetes bejelentési kötelezettség kell, 

hogy mindenki felkészülhessen erre a helyzetre. 

 1977-ben készült irányelv biztosítja, hogy a cég eladásakor a munkavállalókat fölös 

hátrányok ne érhessék, azaz ez ne legyen elbocsátási indok. 

 1982-ben készült irányelv a csődbe jutott cégek munkavállalóinak bérét garantálja. 

 1991-ben készült irányelv a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét rögzíti a 

munkavégzés feltételeit illetően: munkakörről, munkahelyről, időtartamokról, díjazásról, 

stb. 

 1996-ben készült irányelv a kirendelt munkavállalók munkajogi és szociális minimális 

védelméről gondoskodik, különösen akkor, ha a kirendelés más országba történik. 

 1997-ben készült irányelv a részmunkaidősök védelmét jelenti, nevezetesen, hogy ne 

lehessenek rosszabb körülmények között foglalkoztatva, mint a teljes munkaidősök. 

 1991-ben készült irányelv az előzőhöz hasonló védelmet kíván garantálni az ún. atipikus 

foglalkoztatásnál, mint a határozott idejű szerződés, alkalmi munka, stb. 

 1993-ben készült irányelv igen fontos jogszabály. Ez határozza meg az Unióban 

alkalmazható munkaidőt, illetve a pihenő idők minimális mértékeit. A heti munkaidő ez 

alapján mindent összevéve 48 óra. Ebbe a túlóra is beletartozik. 

 1994-ben készült irányelv a fiatalok védelmét szolgálja. Ebben fogalmazódik meg, hogy 

15 évesnél fiatalabbak nem foglalkoztathatóak, fizikai munkával semmiképpen nem, még 

szakmai gyakorlat címén sem, kivéve a saját háztartást. 

 1994-ben készült irányelv az Európai Üzemi Tanácsokról. E szabályozás célja, hogy 

azokban a cégekben, amelyek telephelyei több tagállam területén vannak, lehetővé váljon 

a munkavállalók beleszólása a cég ügyeibe, ahogyan az a tagállamok többségében 

munkajogi norma. E szabály a munkavállalók egységes fellépési lehetőségét biztosítja. 

 1996-ban jelent meg rendelet a szülői szabadságról, amely a családok védelmére 

hivatott. 

 2005-ben jelent meg két újabb irányelv: a távmunkások védelméről és a munkáltató 

munkavállalók felé irányuló tájékoztatási kötelezettségéről a cég gazdasági ügyeit 

illetően. 

 

E rendeletek rendszeres felülvizsgálat alatt állnak, így az évszámok az első rendelet megjelenését 

datálják. Az átdolgozások alkalmazkodnak az újabb korszakok igényeihez. 
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Mindezek a kemény jogi szabályok kiegészülnek nagyon szigorú gazdaságpolitikai és 

foglalkoztatáspolitikai programokkal és koordinációval. Ennek csúcsa ma a Lisszaboni 

Folyamatként ismert éves tevékenység a tagállamok és a bizottság között., s emellett az Unió 

pénzalapjainak a nagy része is a foglalkoztatás segítését szolgálja. Mindezek keretében 

fogalmazódnak meg és kéretnek számon a tagállamokon éves foglalkoztatási tervek, valamint a 

többéves folyamatokat áttekintő Nemzeti Fejlesztési Tervek. 

 

A foglalkoztatáspolitika mára önálló szakpolitikává nőtte ki magát. Igen sok új elvet dolgoztak 

ki és fogalmaztak meg közösségi szinten. A teljesség igénye nélkül felhívjuk a figyelmet az 

élethosszig tartó tanulás programjaira, az idősek foglalkoztatására, az információs társadalom 

kialakulásának segítésére, a munka és családi élet összeegyeztetésére. Mindez elveket intézményi 

és pénzügyi támogatási javaslatokkal egészítették ki. 

 

6.2.4. A külső bevándorlás kérdései 

 

Ezek a kérdések a szociálpolitika kényes területei, de uniós szinten jelentősek. Bár tagállami 

kompetencia, de a közösségi szintű kezelése indokolt lenne alapvetően az egységes határ miatt. 

Hogy ez nem történt meg eddig, az inkább a félelmek kifejeződése. Az Unión belül erősödnek az 

elzárkózás jelei, elsősorban az illegális bevándorlás visszaszorításával, valamint a legális 

bevándorlás korlátozásával. 

 

Közös szabályozási kísérletekről ezen a területen inkább a kilencvenes években beszélhetünk, 

de ez sem volt igazán sikeres, továbbra is a nemzeti kezelési mód az uralkodó. Deklarációk és 

kísérletek jellemzik inkább ezt a területet, semmint a kialakult közös politika. Mindazonáltal 

kikristályosodott néhány alapelv: az illegális migráció elleni erélyes fellépés, a visszatelepülés 

támogatása, a gyorsabb és átláthatóbb ügyintézés, a kibocsátó térségek és országok gazdasági 

erősítése. 

 

A bebocsátás feltételei célhoz és igazolt jövedelemforráshoz kötöttek. A tartózkodási 

engedélyek időhöz kötöttek – két év vállalkozás esetén -, de ez hosszabbítható. A diákok esetében 

a tanulmányok befejezéséig tart. 
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A befogadási eljárás csak akkor fejezhető be, ha a kérelmező az eljárás befejezéséig végig az 

Unión kívül tartózkodik. 1996 óta egységes formájú engedély igazolja a tartózkodást egy tagállam 

területén, ez nem teszi lehetővé a szabad mozgást az Unióban. 

 

6.2.5. A szociális védelem egyéb kérdései 

 

Ebben a körben néhány ajánlást és programot szoktak egybefoglalni. Nevezetesen: 

 egy 1985-ből származó ajánlást a fejlődő országokban dolgozó önkéntes segítőkről, 

akik kvázi-munkavállalók, így társadalombiztosítási ellátásukat is biztosítani kell 

 1992-ben fogalmaztak meg két ajánlást is, amelyek az emberi méltóságról szólnak. 

Legfőbb jelentőségük, hogy igyekszenek definiálni a méltóság megőrzéséhez tartozó 

tisztes jövedelmet. Ez nem közvetlen mértéket jelent, hanem elvek rögzítését – 

tájékozódási lehetőségek biztosítása, megfelelő ügyintézés, megfelelő mértékek 

kidolgozása, munkapiaci beilleszkedés támogatása. 

 A szegénység elleni küzdelem harmadik programját szokták egyfajta mérföldkőnek 

tekinteni a szociális területen. Itt fogalmazódik meg először markáns célként a 

beilleszkedés segítése, a minden egyes állampolgárt megillető szociális segítség rögzítése: 

oktatás, szakképzés, foglalkoztatás, lakás, egészségügyi ellátás és egyéb közösségi 

szolgáltatások alapszintjének biztosítása formájában 

 Több ajánlás foglalkozik a fogyatékossággal élőkkel. A támogatás alapelve a 

diszkriminációmentesség és a foglalkoztatottság növelése, illetve ahol ez nem lehetséges, 

ott az állami gondoskodás. A Maastrichti Szerződés előírja, hogy a fogyatékosok 

igényeit minden jogszabályban figyelembe kell venni, ez vonatkozik a pénzügyi 

alapok felhasználására is. Alkalmazható a pozitív diszkrimináció, javasolt képesség becslés 

módszerei alapján a foglalkoztatás, bevezetik az uniós parkoló kártyát, támogatják az 

akadálymentesítő nemzeti programokat. 

 Az időseknél elsősorban a nyugdíjrendszerek fejlesztése és igényeik jobb figyelembe 

vétele, különösen a foglalkoztatásban, hangsúlyozódik az uniós dokumentumokban. Az 

Unió Idősügyi kapcsolattartó csoportot állított fel civil szervezetek képviselőiből, 

konzultációs jogokat adva a csoportnak. 

 A nők külön figyelmet érdemelnek az Uniótól. A diszkriminációmentességen túl előírják 

az egyenlő bérezést és az egyenlő munkahelyi kezelést az előmenetelben és a képzésben, 

illetve 1992-től az anyák védelmét a munkahelyeken. Új elemként írják elő a rejtett 
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diszkrimináció bizonyításában a fordított eljárást, nevezetesen a diszkriminálónak kell 

igazolni, hogy nem diszkriminált. 

 Itt kell említeni, hogy a diszkrimináció értelmezése következtében nő azoknak a 

csoportoknak a száma, akik ez alapján védelemre szorultnak ítéltetnek az Unióban. 

Ilyenek a romák, akikről már készül a program, illetve a hajléktalanság és a lakhatási 

problémákkal küzdők. 

 

6.2.6. Az Európai Unió Alapjogi Kartája 

 

A Charta legutóbbi fejlemény, de később a szociálpolitika legfontosabb intézménye lehet az Unió 

lakói számára. 

 

A Charta összefoglalja mind az úgynevezett elsőgenerációs jogokat – politikai jogok -, a második 

generációs jogokat – állampolgári jogok - , és a harmadik generációs jogokat – jóléti és szociális 

jogok. A harmadik generációs jogok egy része sok tagállami alkotmányban is szerepel, de nem 

mindegyikben, és nem egységes elvek szerint, hanem a korábbi politikai alkuk következtében. A 

Charta ebben tesz egyfajta rendet. 

 

A jóléti és szociális jogok a szövegben ennek ellenére szétszórtan szerepelnek. Bár létezik egy 

külön „Szolidaritás” című fejezete, amely igen sok minket érdeklő jogot tartalmaz, de lényeges 

jogok más fejezetekben is vannak, illetve itt is találhatóak más típusú jogok. Az egyikre példa lehet 

az oktatás, amely a „Szabadság” fejezetben található, mert a szülők oktatás befolyásoló szerepéről 

is szól, de a jogalkotó úgy gondolta, akkor már a jóléti típusú jogot is idehelyezi, hogy ne váljon 

szét az oktatási jogok egysége. A másikra példa a környezetvédelem, amelyet nem szoktak 

szolidaritási problémaként értelmezni. A Charta egésze útmutató, mert a legteljesebben foglalja 

össze a jóléti és szociális terület részeit. Ezzel bővíti és értelmezi a Szerződés közpolitikai 

állításait. A tankönyveken túl, talán a legrészletesebb felsorolás e területen. 

 

A Charta fontos része az utolsó, a Charta értelmezéséről és alkalmazásáról szól fejezete. Ebben 

néhol dodonai mondatokkal arról szólnak a részes felek, hogy mennyiben lehet általános jogként 

értelmezni a Chartát. Az Unió rendje szerint, az uniós jog addig tart, amíg azt az Unió rendelete 

előírja, a tagállam sok egyéb kérdésben másként szabályozhat még ha az Uniónak van is 

álláspontja a kérdésben. Ezt a helyzetet szokták úgy értelmezni, és ezt teszi a Charta is, hogy az 

uniós jog nem keletkeztethet ezekben a kérdésekben olyan új jogot, amely a tagállam 
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szabályozásán túlmutat. A Lisszaboni Szerződés kissé azonban más, mert sokan általános 

alkotmányként szeretnék látni. Erre azonban nem volt meg a politikai konszenzus. Így az Unió 

alkotmánya, de nem minden tagállamé és állampolgáré. 

 

Ilyenkor szokták alkalmazni azt a formulát, hogy az „Unió és tagállamai törekszenek” valamire. 

Reméljük, hogy ez a törekvés a jól-lét felé történik. 

 

6.3. A jövő kihívásai 

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a korábbi széttagolt intézkedéscsomag, ahogyan azt 

jellemeztük az előzőekben, átváltott új minőségbe, nevezetesen a koherens és átfogó 

társadalompolitikai gondolkodásba.  

 

A jelzett gondolati váltás azonban nem feltétlenül jelenti a gondoskodó állam eszméjének 

erősödését. Ebben az értelemben ugyanis az Unió követi a liberálisabb hagyományokat. 

Nevezetesen a jóléti politikáknak inkább a piacerősítő, az öngondoskodást és a munkára 

ösztönzést biztosító eszközeit igyekszik előtérbe állítani. Ennek több oka van. 

 

Az első, és talán a legfontosabb ok, hogy az Unió nem egységes állam, hanem tagállami 

felügyelet alatt álló intézmény. Ebből következően nincsenek eszközei arra, hogy a fiskális 

politikával bármilyen célokat elérhessen. A tagállamok ugyanis csak korlátozott eszközöket adnak 

át neki – alig 1,5-2%-át a termelt GDP-nek -, amelyek nem teszik lehetősé az államtól elvárt 

klasszikus gazdaság- és társadalom befolyásolási tevékenységek végzését. Legjobb példa erre az 

euró stabilitását biztosító kritériumok kidolgozása. Az államok általában a költségvetési súlyukkal 

és a pénzkibocsátási képességükkel tudják - ha akarják! – stabilizálni a pénzük értékét. E két 

eszköz egyike sem áll rendelkezésre az Uniónak, ezért kénytelen adminisztratív eszközökkel 

biztosítani a stabilitást – infláció rögzítése, eladósodottság mértékének előírása, stb. Ha nagyobb 

lenne a centralizált jövedelem, akkor ez utóbbiakra nem lenne szükség. 

Hasonló igaz a gazdasági programokra is. Nevezzük ezt „muszájból liberális” 

gazdaságpolitikának. Muszáj, mert nincs más eszköze az Uniónak arra, hogy valamifajta egységet 

biztosítson. Itt arra gondolunk, hogy az Unió végig kénytelen volt megküzdeni a tagállamok 

másik tagállammal szembeni diszkriminatív intézkedéseivel. Ha egységes piacot és működést 

akart, akkor elsősorban a belső akadályokat kellett ledönteni. 
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Erre a tagállami politikusok rá is játszottak. Kissé kétszínű magatartás jellemezheti őket –adott 

esetben-, így például ha valami nem tetszett a választóknak, úgy azt uniós előírásokkal 

magyarázták, nem említve, hogy ezen uniós intézkedés létrejöttéhez maguk is hozzájárultak, 

különben soha nem lehetett volna abból uniós szabály. Ugyanakkor az uniós sikereket 

természetesen kisajátították maguknak. Más szavakkal azt mondhatjuk, ha nehézségek 

jelentkeztek, akkor igyekeztek úgy viselkedni, mint akik mindent megtesznek a 

választóközösségük védelméért, a hazai piac és gazdaság támogatásáért. Ha nincsenek ilyenek, 

akkor nem akadályozzák az uniós egységesítő intézkedéseket. 

 

A tagállamok hagyományos gazdaságpolitikai viselkedésmintái váltják ki tehát az „uniós 

liberalizmust”. Ezzel persze nem kívánjuk azt mondani, hogy az Unió nem követ neoliberális 

célokat, csak azt mondjuk, hogy ez részben kényszer. Ugyanakkor nem állíthatunk semmit arról, 

hogy hogyan viselkedne az unió abban a helyzetben, ha a fenti kényszerek nem lennének, azaz a 

föderális vonal megerősödne, nőne az Unióban centralizált jövedelem részaránya és nem állna az 

Unió tagállami gyámság alatt. 

 

A jóléti politikák szempontjából ez az állapot azt is jelenti, hogy az Unió csak addig tud elmenni, 

amíg a tagállamok hajlandóak elmenni. Ebben az értelemben korábban az Egyesült Királyság 

akadályozta legfőképpen az Unió jóléti jellegének megformálódását, ahogyan azt láttuk a 

munkajogi szociális karta esetében. Mára mintha az új tagállamok is kevésbé lennének alkalmasak 

a „jóléti Unió” megformálására. Persze korábban is voltak egyes országok, vagy azon belül éppen 

kormányzati hatalomba került politikai csoportosulások, amelyek ellenezték a jóléti politikák 

kialakítását és éppen aktuális bővítését. Összességében azonban inkább a beavatkozó, 

gondoskodó államok voltak ilyen szempontból túlsúlyban, ha nem éppen döntő többségben. 

Mindazonáltal a hazai politikai versenyben fenntartották az elsődleges nemzeti kompetenciát e 

területen, de nem ellenezték az unió fokozatosan növekvő szerepvállalását. 

 

Az új évezredben viszonylag új jelenség a nemzeti radikalizmusok megerősödése Európában, 

és ezzel a növekvő unió-ellenesség. Ez a helyzet tartósnak bizonyul, ha magát az Uniót talán nem 

is fenyegeti. Ebben a lényeges elem a nemzeti jellegű életformák túlhangsúlyozása és ezzel a saját 

fejlemények egyediségének állítása. Ez talán visszahatás a terjedő globalizmusra, és nem is annyira 

az uniós eseményekkel van összefüggésben. Úgy gondoljuk, erre értelmes válasz a 

munkahelyteremtés és a képzés, mint uniós politika megfogalmazása. Ez ugyan a radikálisokat 

nem nyugtatja meg, de csökkentheti társadalmi bázisukat, akadályozva többséggé válásukat. 
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Vannak más irányú kihívások is az Unió számára. Ilyen volt például az alkotmányos 

szerződéstervezet elutasítása is. Ennek hátterében éppen a liberalizmus túlzott támogatásának a 

hite nyilvánult meg, elsősorban Franciaországban a mérsékelt baloldal és a szakszervezetek 

részéről. A centralizált francia államhoz szokott állampolgárok sokallták a liberális engedményeket 

a szerződéstervezetben és kevesellték a szociális biztonsági garanciákat, amelyek persze éppen 

csak kibontakozhattak erre az időre az Unió szintjén. A megkezdődött rendszereket még úgy 

értékelték, mint a régi rutinok újjáélesztését (gazdasági liberalizmus és egyszerű szociálpolitika), és 

nem értették úgy, mint egy új szakasz kezdeteit egy ellenmondásokkal és ellentétes érdekekkel teli 

világban. 
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