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SZOCIÁLIS BIZTONSÁG INTÉZMÉNYEI 

ÉS TÍPUSAI 

4. hét 

Készítette: Nyilas Mihály 

Szociális biztonsági rendszerek osztályozása 

Esemény (kockázat) ILO konvenció No. 102 EU 1408/71 rendelet 

    

Betegség 2. orvosi ellátás   

 3. táppénz a) táppénz + anyasági 

  8. anyasági juttatás   

Rokkantság 6. fogl. baleset e) munkahelyi baleset 

  9. rokkantjáradék b) rokkantjáradék 

Öregség 5. öregségi juttatás c) öregségi juttatás 

Támogató halála 10. túlélők juttatása d) túlélők juttatása 

   f) temetési segély 

Munkanélküliség 4. munkanélküli juttatás g) munkanélküli juttatás 

Gyerekszülés 7. családi pótlék h) családi pótlék 
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I. Definíció 

 Pontos leíró definíció lehetetlen 

 Szociális kockázatok 

− „Hagyományos” kockázatok (betegség, rokkantság, idős kor, munkanélküliség, 

támogató elvesztése, gyerekszülés) 

− „Új” kockázatok (pl. idősgondozás, egyszülős család, kirekesztés) 

 Politikai eszközkészlet; cél: meghatározott szociális kockázatok pénzügyi 

következményeinek kompenzálása 

 Jövedelempótló rendszerek (pl. táppénz, nyugdíj, mn. ellátás) 

 Jövedelemkiegyenlítő (pl. eü. ellátás, anyasági ellátás) 

 Prevenció – kompenzáció 

− prevenció: prev. eü., munkahelyi biztonság, foglalkoztatáspolitika; általában: 

öngondoskodásra való képesség erősítése 

− mi az oka, hogy a kialakult állami szociális rendszerek túlnyomórészt 

kompenzatórikus jellegűek 

II. Determinánsok 

 Ipari forradalom   

− átalakulnak az életkörülmények  

− átalakul a társadalom szerveződése  

− „szociális kérdés” = „munkáskérdés” 

 nagyipari munkásság kialakulása („veszélyeztetett” és „veszélyeztető” osztály → 

szervezkedés; intervenció) 

 Az ipari forradalom kettős hatása 

− tények szintjén (mobilitás, munkakörülmények, urbanizáció stb. – nincs szociális 

védelem) 

− vélemények/attitűdök szintjén (önbecsülés, szolidaritás, állami intervenció) 

 Szociális biztonsági rendszerek bevezetése 

− miért először Németországban? 

− elterjedés (a kulturális faktor meghatározó szerepe) 

− részrendszerek bevezetési sorrendje (1. és 2. generációs részrendszerek) 
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III. Alapvető típusok 

1. Korábbi technikák 

− Tradicionális technikák 

 magánfelhalmozás, tartási kötelezettség,  

 Kötelező felelősségbiztosítás, gyerekszám 

 lokális közösségek, vérségi kötelékek; egyház 

− Szociális segélyezés  

 caritas  

 állam 

 önkéntes; diszkrecionális 

− Magán (piaci) biztosítás 

a kockázat kalkulálása: K = V + KM 

önkéntes/egyéni; bizt. díj; szerződés; redisztr. Jellege 

magánbiztosítás problémái a szociális védelem szempontjából 

(piaci kudarcok) 

 nincs biztosítás (kockázatszelekció, nem biztosítható kockázatok) 

 túl magas biztosítási díj („rossz kockázatok”, alacsony jövedelműek; eredmény: 

nem biztosítottak, alulbiztosítottak)  

Állami beavatkozás (a magánbiztosítástól eltérő logikával) 

 nem biztosítható kockázatok fedezete 

 teljes/részleges kockázatkiegyenlítés 

 jövedelemarányos juttatás 

↓ 

 redisztribúció 

 jó és rossz kockázatok között (horizontális szolidaritás) 

 magasabb és alacsonyabb jövedelmek között 

(vertikális szolidaritás) 
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2. A rendszer alapkérdései 

 A juttatás 

− Kik kapják (eligibility: lefedett népesség) 

 pl. munkavállalók; állampolgárok 

− Jogosultság (entitlement: juttatás szintje és időtartama) 

 szint: bérarányos, egyösszegű, szociális mimimum 

 időtartam: rögzített, „korlátlan” 

− Kötelezettségek (a juttatás feltételeként) 

 Pl. álláskeresés, munka-teszt 

 A rendszer működtetése 

− Finanszírozás: adók, járulékok (pay-as-you-go, funded) 

 központi kormány, települési önkormányzatok, munkáltatók és munkavállalók 

− Adminisztráció (pénzügyi + igények elbírálása) 

 központi kormány, települési önkormányzatok, munkáltatók és munkavállalók, 

piaci szervezetek 

− Irányítás 

 központi kormány, munkáltatók és munkavállalók 

Juttatások tipológiája 

 Két alapszempont 

− Jogosultsági elv (szükséglet; elismert társadalmi kockázat – ETK) 

− Finanszírozás (közalap; vásárolt - járulék) 

 Szükséglet  ETK 

Járulék TB 

Közalap Szoc. Segély Demogrant 

− Segély 

Közalap, szükséglet (rászorultság); fakultatív és diszkrecionális →  normatív. 

Alapszerkezet: szükségletfelmérés (means-test), garantált minimumszint 

létminimum).  
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− Tipikus kérdések 

 means-test (szerkezete, hatása) 

− szegénységi és munkanélküliségi csapda; non-take-up (információhiány, 

stigma) 

 adminisztratív diszkrecionalitás 

− „személyre szabott juttatás” 

 juttatás szintje 

− szegénység-ellenes cél hatékonysága – munkaösztönzés  

− Társadalombiztosítás 

Kötelező/kollektív; járulék nem függ a kockázat mértékétől; szerződés; 

„szolidaritási faktor” (redisztribúcó, a) jó és rossz kockázatok, b) magas és 

alacsony jövedelmek között) 

Nem biztosítható kockázatok bevonása; kockázatkiegyenlítés; jövedelemarányos 

juttatások. 

Finanszírozási típusok 

− Tipikus kérdések 

 Kockázat-teszt: munkanélküliek, rokkantak 

 Járulék-teszt: munkavállalás (work-record) (életkor)  

 Juttatási szint: helyettesítési ráta, családi kiegészítések 

 Juttatás időtartama: pl. táppénz, munkanélküli juttatás 

 Insiders – outsiders 

 Hatás a munkaerő-piaci részvételre 

− Demogrant (univerzális juttatás) 

A „hibrid”megoldás oka 

Minimális védelem (egyösszegű ellátás) + vitán felüli „érdemes kockázat” 

− Tipikus kérdések  

 Kockázat-teszt: állampolgárság vs adott országban lakás 

 Juttatási szint: egyösszegű (mennyi?), +/- jövedelemarányos komponens  

 Alacsony helyettesítési arány a közepesnél magasabb jövedelműeknek 

(→ opting out?) 
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3. Szociális biztonsági rendszer típusok 

A) 

 Beveridge (atlanti, angolszász) 

 Bismarck (kontinentális, német, porosz) 

jogosultsági elv (állampolgárság – vásárolt jog) 

előzmény (szegénytörvények – önkéntes biztosítás) 

alapvető cél (abszolút biztonság – relatív biztonság) 

finanszírozás (költségvetés – járulék) 

juttatások (egyösszegű – keresetarányos) 

adminisztráció (állami – munkavállaló/munkáltató) 

 2. vh. utáni fejlődés 

 

B) 

 Szociális biztonsági ellátások három tradíciója 

Szükséglet 

meghatározása 
  minimum szint alatt 

 

 elért szint 

(munkajövedelem) 

elvesztése 

 

 átlagos jól-lét szintje 

alatt 
 

Ellátás célja 

 

 szegénység 

csökkentése  

 

 státusz megőrzése

  

 

 jól-lét (életminőség) 

segítése 

 

 

 

Szoc. biztonság 

tradíció 

 szociális segélyezés 

 

 társadalombiztosítás 

 

 univerzális ellátások 

 

 

Szociális jog 

típusa  
 szegénység 

(rászorultság) alapú 

  

 

 reciprocitás alapú 

  

 

 állampolgári alapú   

Szociálpolitikai 

elvek 
 szelektivitás 

 

 járulékfizetés  

ekvivalencia  

biztosítási elv 

reciprocitás 

 

 univerzalizmus 

feltétel nélküliség 

 

Ideáltipikus 

rendszer- 

jellemzők 

 – adófinanszírozás 

– állami felelősség 

– minimális juttatás   

– means-test 

  

 

 – járulékfinanszírozás 

– állam + szociális 

partnerek 

– egyösszegű/fizetés 

   arányos juttatás 

– kockázat + járulék  

teszt 

  

 

 – adófinanszírozás 

– állami felelősség 

– (közel) egyösszegű  

ellátások 

– kockázat +  

   állampolgárság teszt 

 

 

Jóléti rezsim 

  

 

 liberális 

 

 konzervatív 

 

 szociáldemokrata 
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IV. Újraértelmezési kísérletek 

1.  

R. Titmuss 

− Állami ellátások 

− Adóügyi jóléti ellátások („fiscal welfare”) 

− Vállalati (munkaerő-piaci) jóléti ellátások („occupational welfare”) 

A „welfare mix” elosztási hatásai 

2. Prevenció  

„Helyes” sorrend:  

prevenció  helyreállítás (reparation)  kompenzáció 

Prevenció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Szituációs definíció (A. Sinfield) 

Középpontban: elérendő helyzet 

WHO egészség definíciója alapján (fizikai, mentális, szociális jólét) 

   

„Erőforrások (anyagi források) elvesztésével szembeni teljes védettség állapota.”  

Politika Valóság Politika 

Prevenció 

 

Emberi veszteség 

(Szociális kockázat) 

Kártalanítás 

– helyreállítás 

– kompenzálás 
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kereset 

életkor 


