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VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLPOLITIKAI
RENDSZERBEN: BIZTOSÍTÁS,
ÁLLAMPOLGÁRI JOG VAGY
SEGÉLYEZÉS?
Magyarország a gazdasági-társadalmi átmenet egy nehéz időszakának
közepén jár. A gazdaság átalakulásának társadalmi költségei jelentősek,
meghaladják az előzetes várakozásokat. A gazdasági átmenet számos kihívást
jelent a szociálpolitikai intézményrendszer számára. A gazdasági rendszerváltás előtt a szociálpolitikai ellátások rendszere arra épült, hogy a látszólag teljes foglalkoztatottság mellett az alacsony jövedelemmel rendelkezők és a munkaerőpiacról kiszorulók számára elegendő a csak marginális
jelentőségű segélyezés, a többi problémára megnyugtató módon képes
reagálni a társadalombiztosítási alapon nyújtott és az állampolgári alapon járó
ellátások rendszere. A szociálpolitikai rendszer újraszervezésének egyik
kérdése ennélfogva az, hogy mennyire legyen biztosítási jellegű, mi maradjon
állampolgári jog és mekkora legyen a segélyezés szerepe. A következőkben
ennek a kérdéskörnek egy részét járom körül, négy nagyobb ellátási típusra, a
nyugdíjakra, a családi támogatásokra, a munkanélküliségi ellátásokra és a
segélyekre vonatkozóan.

A SZOCIÁLPOLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK FŐBB
IRÁNYAI
Növekvő kiadások, szűkülő bevételek. Noha a szociális közkiadások alakulására vonatkozóan sokféle tartalmú szám forog a köztudatban, nincs
egyértelmű definíciója annak, hogy pontosan mi is az a kiadási kör, amit a
szociális kiadások nagyságrendjének meghatározásához tekintetbe kellene
vennünk. Az OECD által legutóbb ajánlott számbavételi mód szerint a
„szociális véd6hálóra fordított kiadások” kategóriájába az egészségügyi
közkiadásokra, az idősekre fordított pénzbeni és nem pénzbeni kiadásokra,
továbbá a társadalom nem idős tagjaira fordított közösségi kiadásokra
fordított összegeket sorolhatjuk. E kiadásoknak a GDP-hez viszonyított
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aránya Magyarországon az időszak elején, 1988-ban mintegy 22% volt
(szemben az 1980-as 15% körüli nagyságrenddel). Az időszak végére már a
bruttó nemzeti termék mintegy 30%-át fordították szociális védelmi
kiadásokra .1
Ez az emelkedés természetesen csak a GDP százalékában tekinthető
jelentősnek, hiszen egyfelől a tételek többségének esetében itt valójában
reálértékben csökkenésről van szó, másfelől pedig az átmenet időszakában a
szociális kiadások iránti igények (a jóléti klientúra nagysága) is növekedtek.
Ugyanakkor a kiadások növekedése mögött az is meghúzódik, hogy a
szociális rendszerben nem történtek radikális reformok, így a kiadások egy
jelentős része változatlan szerkezetben, még a korábbi gazdaságpolitikai
környezethez igazítva „költődött el”, miközben megjelentek új szükségletek
és új ellátási formák is.
Összességében a pénzbeni társadalmi jövedelmek közül a munkanélküli
járadékok emelkedtek a legnagyobb mértékben a nemzeti össztermékhez
képest. Ezt, ismerve a munkanélküliek számának különösen az időszak első
felében tapasztalható drámai emelkedését, természetesnek kell tartanunk.
Szintén lényeges mértékben emelkedtek a szociális segélyezésre fordított
összegek, de markáns volt a nyugdíjakra és a családi támogatásokra fordított
társadalmi támogatások emelkedése is.
Ugyanakkor időközben a termelés és ennek következtében a GDP
visszaesése a rendelkezésre álló elosztható források szűkülését is magával
hozta. Az államháztartás bevételeinek csökkenése a növekvő kiadási elkötelezettségek mellett a GDP 6 – 8 %-ának megfelelő hiányt eredményezett,
aminek a további növekedése aligha engedhető meg, ha nem akarják veszélyeztetni a gazdaság fellendülését.
Erodálódó univerzális rendszerek, új, célzottabb ellátások. Az államszocialista rendszer filozófiájának megfelelően a rendszerváltás előtti
szociálpolitikát a mindenkire kiterjedő, univerzális rendszerek jellemezték. A
nyugdíjrendszer, a családi pótlék, az egészségügyi és oktatási rendszer
egyaránt az állam újraelosztó szerepére támaszkodott és a mindenkire kiterjedő ellátásokat preferálta. A rendszerváltás táján már többé-kevésbé
nyilvánvaló volt, hogy szükség lesz a szociálpolitika rendelkezésére álló
erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra, hogy azok jobban megtalálják az igazán rászoruló rétegeket. Ebben a helyzetben két alternatíva kí1

Hozzá kell tenni, hogy ezek a kiadások nem foglalják magukban a teljes jóléti kiadásokat,
hiszen ez utóbbiakba például bele kellene számolni az oktatásra és kultúrára fordított kiadásokat,
továbbá például a szociálpolitikai szempontokkal indokolt ártámogatásokat. Bővebben lásd Tóth
(1994).
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nálkozott: radikálisan megreformálni és új alapokra helyezni az ún. nagy
rendszereket, vagy hagyni őket erodálódni és fokozatosan bevezetni új, célzottabb ellátásokat. Magyarországon az utóbbi alternatívát választották.2 A
szociálpolitikai rendszert alapjaiban megváltoztató reformok nem történtek, a
nagy rendszerek által nyújtott ellátások fokozatosan erodálódtak, és egyes új,
célzottabb ellátások bevezetésére történtek kísérletek. Mindez persze nem
tudatos stratégia, hanem egyfajta átevickélés eredménye volt. Jó példa erre az
ártámogatások leépítésekor bevezetett kompenzációk esete 1991-ben. A
kormánya fogyasztói ártámogatások leépítésekor engedett a szakszervezetek
nyomásának és az ún. nagyrendszereken (nyugdíjon és családi pótlékon)
keresztül igyekezett kompenzációt nyújtani ahelyett, hogy célzottabb, és a
legrászorultabbaknak esetleg hathatósabb védelmet nyújtó ellátások
formájában igyekezett volna enyhíteni a nehézségeket. 1994 elején viszont
mégis a családi pótléknak a legrászorultabbakhoz való átcsoportosítása
mellett döntöttek.
Az érdemlői a szükségletek felé. Az univerzalitás ígérete ugyanakkor a
múlt rendszerben is csak látszólagos volt. A jogosultsági kritériumok sok
esetben megszabták például a foglalkoztatotti státust egy-egy ellátás igénybevételéhez, nem egyszer még az ágazati hovatartozás szerint is differenciáltak. Jó példa erre a nyugdíjrendszer vagy a családi támogatásokhoz
valóhozzáférés. A szóban forgó rendszerek azáltal voltak univerzálisak, hogy
magas fokú volt a foglalkoztatottság. Amint azonban feszültségek jelentkeztek a munkaerőpiacon és csökkenni kezdett a foglalkoztatottság, világossá
vált, hogy a foglalkoztatotti státushoz kötődő ellátások rendszere egyre több
emberről „feledkezik meg”, adott esetben esetleg pontosan a
legelesettebbekről. Szükségessé vált tehát az ellátások igénybevételét legalább részben elszakítani a foglalkoztatotti státustól. Ebben a szellemben
születtek meg elvileg a Szociális Törvény rendelkezései a „rászorultsági alapon járó” ellátásokról. Ugyanakkor ezek is csak féloldalas reformok voltak;
az újonnan bevezetett Gyermeknevelési Támogatás igénybevételéhez például
egyszerre kell eleget tenni egy foglalkoztatottsági kritériumnak (legalább 180
nap biztosítotti idő a megelőző két évben) és a jövedelmi tesztnek (az
igénybe vevő anya családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhat meg
egy bizonyos küszöbértéket, az öregségi nyugdíj-minimum háromszorosát).

2
A volt szocialista országokban találni példát ennek ellenkezőjére is: Csehországban például
jövedelemfüggővé tették a családi pótlékot, Lengyelországban pedig a munkanélküli ellátási
rendszer épít erőteljesen a jövedelmi teszt intézményére.
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Növekvő klientúra, alacsonyabb támogatások Az IMF-nek a magyar
szociálpolitikai rendszerről írott tanulmányának a nyugdíj rendszerre vonatkozó fejezete tömören úgy jellemzi a helyzetet, hogy a nyugdíjakat túl
korán, túl sok ember számára és túl alacsony szinten nyújtják. Úgy tűnik,
hogy ez a megállapítás nagyon találóan fejezi ki a lényeget: a szociális rendszer felvállalhatja, hogy sok embernek nyújt kevés, alacsony szintű támogatást, de azt is, hogy kevesebb embernek nyújt hathatósabb védelmet. Magyarországon az elmúlt években drasztikusan megnövekedett a potenciális
jóléti klientúra: felszökött a munkanélküliségi ráta, növekedett a létminimum
alatt élők száma. Ezzel párhuzamosan a kormányzati stratégia továbbra is az
maradt, hogy inkább minél többen kapjanak, még akkor is, ha ez csak
alacsony összegű támogatást jelenthet.

BIZTOSÍTÁS, ÁLLAMPOLGÁRI JOG, VAGY
SEGÉLYEZÉS: NÉGY SZOCIÁLPOLITIKAI
ALRENDSZER VÁLTOZÁSA
Összességében a nyugdíjkiadások rendkívül dinamikusan emelkedtek az
elmúlt évtizedekben. Az 1970-es 3,8%-os GDP-részarány 1992-re már több
mint 11 százalékra emelkedett. Emögött egyfelől az „időskori eltartottsági
hányad”, vagyis az időskorú népességnek az aktív népességhez viszonyított
arányának növekedése, másfelől a „jogosultsági hányad” (ami a nyugdíjban
részesülőknek az 55-60 év feletti népességen belüli arányát jelenti), valamint
a „transzfer-hányad” (a nyugdíjasoknak az aktívakhoz viszonyított relatív
jövedelmi pozíciója) javulása húzódik meg. E három tényező közül a
legnagyobb szerepe a jogosultsági hányadnak volt, és ez az utóbbi években is
folytatódott. Az utóbbi néhány évben felerősödött a nyugdíjba vonulási
hullám, és a kiadásnövekedés mögött inkább ez (a nyugdíjasok számának
emelkedése), semmint a demográfiai változások, vagy a relatív jövedelmi
pozíció változása játszotta a döntő szerepet.
Egy, az 1990-es évre vonatkozó EUROSTAT áttekintés lehetővé teszi,
hogy a hazai nyugdíjrendszer paramétereit közvetlenül összevessük az Európai Közösség országainak nyugdíj-formuláival (1. sz. táblázat). Eszerint az
áttekintés szerint az induló nyugdíj hányad (az első kapott nettó nyugdíj a
megelőző év havi nettó átlagkeresetének százalékában) az ipari átlagkeresetek szintjén a mediterrán országokban volt 1990-ben a legmagasabb (az
1. sz. táblázatban a kivastagított számokkal jelzett oszlopot). Ezekben az
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országokban az induló nyugdíj a megelőző év havi átlagkereseteinek kilencven százaléka körül vagy afölött is lehetett. Ezután következnek a kontinentális Európa országai 60-90% körüli induló nyugdíj hányaddal. Ebbe a
csoportba illeszkedett 1990-ben Magyarország is. Ennél lényegesen alacsonyabb nyugdíj hányadot biztosított a holland, a brit és az ír nyugdíjrendszer.
Az elmúlt egy-két évben történt néhány lépés, ami a nyugdíjrendszer
reformját célozta. 1992-től kezdve évente egy évvel meghosszabbodik az, az
időszak, ami alapján a nyugdíj megállapításához szükséges kereseteket kalkulálják. Ezzel párhuzamosan a referenciaidőszak korábbi kereseteit a nettó
bérek emelkedésével összhangban tervezik a nyugdíjazás előtti második év
kereseteinek szintjére igazítani. Ez a lépés azt célozza, hogy a nyugdíjak
számítása a jelenleginél jobban tükrözze az életpálya során elért kereseteket.
Másodsorban a nyugdíj skálát is „kinyitották” felülről 1992ben. Ez azt
jelenti, hogy ma már a negyvenkettedik szolgálati év utáni évek is
elismerődnek a nyugdíjkalkulációban. Ugyanakkor a nyugdíjkiadások
emelkedése arra kényszerítette a kormányzatot, hogy nem látványos módon
ugyan, de takarékoskodni próbáljon a költségekkel. A nyugdíjak kiszámítása
során a referencia időszak kereseteinek az inflációtól elmaradó valorizálása,
vagy a nyugdíjak reálértékének erodálása tekinthetők ilyen lépéseknek. Ez
utóbbi jelenségek jól mutatják a nyugdíjreform féloldalas voltát. Egyfelől
arra történnek kísérletek, hogy a nyugdíjrendszer paraméterei jobban
hasonlítsanak egy biztosítási alapú nyugdíjrendszer paramétereihez, másfelől
viszont, mivel ez roppant költséges, a „biztosítási elemek” érvényesülését
beépített fékekkel igyekeznek a finanszírozhatóság keretein belül tartani.
Magyarországon a nettó induló nyugdíj hányad folyamatosan csökkent az
1988-tól 1992-ig tartó időszakban (2. sz. táblázat).
Mindazonáltal összességében mégis azt kell mondanunk, hogy a nyugdíjaknak az átlagkeresetekhez viszonyított aránya nem csökkent az elmúlt öt
évben (3. sz. táblázat). 1989-ben az öregségi nyugdíjak átlaga a nettó átlagkereset 62%-ával volt egyenlő. Ez az arány 1992-re 59%-ra csökkent,
majd ismét 62%-ra emelkedett. Figyelmeztető viszont az, hogy az utóbbi
években az újonnan nyugdíjazottak átlagos nyugdíja immár tartósan alatta
maradt a nyugdíjas állomány átlagnyugdíjainak (3. sz. táblázat). Ma már tehát
csak korlátozottan igaz az a nyugdíj szakértők között közhelyszerű
igazságnak tekintett tétel, hogy a nyugdíjrendszerbe beáramlók magasabb
nyugdíja és a kihalók alacsonyabb nyugdíja automatikusan a nyugdíjkiadások
emelkedésével jár, még akkor is, ha közben minden egyes nyugdíjas a saját
ellátásainak csökkenését kénytelen megtapasztalni (nyugdíj-paradoxon). A
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beáramlók nyugdíjának visszaesése egyébként részben az időközben ismét
fellazított szolgálati idő elvárások miatt csökkenő átlagos szolgálati időnek,
részben a nyugdíj előtt állók relatíve rosszabb jövedelmi pozíciójának,
részben pedig nyilván az utóbbi időszak korábbiakhoz képest nagyvonalúbb
indexálási gyakorlatának a következménye.
A nyugdíjak reálértékének alakulása a vizsgált időszakban alkalmazott
indexálási, nyugdíjemelési gyakorlat következtében függ attól, hogy mikor
állapítottak meg egy adott nyugdíjat, mekkora volt a beszámításkor tekintetbe
vett átlagkereset, mennyi szolgálati ideje volt a nyugdíjasnak és hány éves az
illető. A 4. sz. táblázat az 1988-ban megállapított nyugdíjak reálértékének
alakulását mutatja 1989 és 1992 között. A vizsgált időszakban tovább
folytatódott az a korábbi években jellemző tendencia, hogy a reál értékvesztés annál nagyobb volt, minél magasabb volt a nyugdíj a megállapításkor és minél hosszabb szolgálati idő állt mögötte. Az alacsonyabb keresetek alapján és rövidebb szolgálati idők tekintetbe vételével megállapított
nyugdíjak nem elhanyagolható részének értékét a minimumnyugdíjjal kapcsolatos szabályozás vezérli. Az ipari átlagkeresetek kétharmadának szintjén
megállapított nyugdíjak reálértékének vesztése 1989 és 1992 között mintegy
25-28%-ot tett ki. Az ipari átlagkeresetek kétszeresének szintjén a
reálértékvesztés elérhette a 40%-ot is.
A már nyugdíjban levők nyugdíjainak eloszlására vonatkozóan meglehetősen kevés ismerettel rendelkezünk. Az 5. sz. táblázat az átlagos és a
mediánnyugdíjak nagyságát és e két érték hányadosát mutatja az 1988 – 1993
közötti időszakban, nemenként és ellátási típusonként. A medián nyugdíj
azoknak a személyeknek a nyugdíját jelenti, akiknél az összes nyugdíjas
közül pontosan annyian kapnak kevesebb, mint amennyien több nyugdíjat.
Ha az átlagos nyugdíj magasabb, mint a mediánnyugdíj, akkor az azt jelenti,
hogy a nyugdíjasok nagyobbik része kap az átlagnál kisebb nyugdíjat, tehát
az átlag feletti nyugdíjasok nyugdíja viszonylagosan „kiugrik” a többség
nyugdíjához képest. Ha e két mutató hányadosa közelebb kerül egymáshoz,
akkor jó okunk van azt feltételezni, hogy a nyugdíjarányok a szóban forgó
időszakban összenyomódnak, a nyugdíjak egyenlőtlensége csökken. Az 5. sz.
táblázat pontosan ezt mutatja. 1988-ban az öregségi nyugdíjak átlaga mintegy
11 százalékponttal volt magasabb a medián-nyugdíjnál. Ez a különbség 1993ra mintegy 4%-ponttal csökkent.
A családi támogatások (amelyek a különböző, anyasággal kapcsolatos
segélyeket GYES-t, GYED-et és a családi pótlékot foglalják magukban)
GDP-n belüli aránya a világon a legmagasabbak közé tartozik. 1992-ben ezek
együttesen, a személyi jövedelemadó gyermekkedvezményeit nem számolva
a GDP 4,4%-át emésztették fel. (A magas családi támogatások egyébként
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általában jellemzők voltak a kelet-európai országokra.) A családi
támogatások között a családi pótlék GDP-n belüli aránya 1,960 óta több mint
négyszeresére emelkedett.
A növekedésnek több oka is van: egyfelől emelkedett a családi pótlékra
jogosult gyermekek aránya (részben a szülőkre vonatkozó, részben pedig a
különböző „sorszámú” gyerekekre vonatkozó jogkiterjesztések következtében), másfelől (ciklikusan ugyan, de) emelkedett a családi pótlékok értéke:
igaz, e növekedés elmaradt az átlagbérek és a megélhetési költségek
emelkedése mögött is.
A családi támogatások területén az utóbbi években direkt költségtakarékosságra utaló jelek nem mutatkoztak. Először is a családi pótlékot 1990től kiterjesztették, ma már minden gyermek után jár, függetlenül a szülők
munkaviszonyától és foglalkoztatási státusától. A családi pótlék második
kiterjesztésére 1993-ban került sor, amikor a várandóssági pótlék
bevezetésével a még meg nem született gyermekek is jogosulttá váltak a
családi pótlékra. Az. anyasági támogatások eddigi rendszere egy újabb eszközzel bővült, 1993-tól azok az anyák, akiknek legalább három gyermeke
van és közülük a legkisebb három és nyolc év közötti, nyugdíjra jogosító
szolgálati éveket szerezhetnek úgy, hogy gyermekükkel otthon maradnak és
egy alacsony összegű gyermeknevelési támogatást kapnak.
1989-ben egy két szülőből és két gyermekből álló családban kapott családi pótlék a nettó átlagbérek 40%-ával volt egyenlő. 1993-ra ez az arány
35%-ra csökkent. Az ellátások eróziója tehát itt is tetten érhető: végső soron
ez volt az ára annak, hogy a családi pótlék továbbra is univerzális maradt (3.
sz. táblázat).
A munkanélküliségi ellátórendszerrel kapcsolatos igényeket döntően
azok a változások határozták meg az elmúlt években, amelyek a munkaerőpiac átalakulását jellemezték. A korábbi rendszerben jellemző túlfűtött
munkaerő-kereslettel és névlegesen teljes foglalkoztatottsággal jellemezhető
munkaerőpiac a kilencvenes évek elején drámai változásokon esett át. 1990
tavaszán fordult elő először, hogy a globális munkaerő-kínálat a munkaerőkereslet alá esett: a regisztrált munkanélküliek száma ettől kezdve haladta
meg tartósan a bejelentett üres álláshelyek számát. Az 1990-es évben
azonban a munkanélküliségi ráta még viszonylag alacsony szinten maradt,
1990 decemberében még mindig csak 1,7 volt. A munkanélküliségi ráta
drámai megugrása 1991-ben történt meg. Ettől kezdve (részben a
munkaerőpiac szereplőinek alkalmazkodása, részben a gazdaságpolitikai
váltás következtében) az 1991. januári 2,1 százalékról 1993 februárjára 13,6
százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta. Az 1993-as év a ráta
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stabilizálódását, majd enyhe csökkenését hozta magával. Az 1994-es év elejének fejleményei reményt adnak arra, hogy a munkanélküliség emelkedésének folyamata talán tartósan is megállt.
Ugyanakkor a munkanélküliség emelkedése a foglalkoztatottság még
nagyobb mértékű csökkenésével járt együtt. A különbséget az magyarázza,
hogy a munkaerőpiacról való ideiglenes kiszorulás mellett, úgy tűnik, nagy
méretekben jelent meg a tartós kiszorulás is, ami a foglalkoztatottsági ráta
csökkenésében és az inaktívak számának emelkedésében jelentkezett.
Az inaktívvá válás formái változatosak. Először is, a foglalkoztatottság
csökkenése az első időszakban azokat érintette, akik nyugdíj mellett voltak
foglalkoztatottak. Másodszor az aktív korúak egy részét képes volt felszívni a
társadalombiztosítás intézményrendszere, például a korai nyugdíjazáson vagy
a rokkantsági nyugdíjakon keresztül. Harmadrészt a fiatalabb generációk egy
része bennmaradt az oktatási rendszerben és ezzel elhalasztotta a
munkaerőpiacra való kilépését. Ugyanakkor jelentős volt azoknak a száma is,
akik egyszerűen kiszorultak a munkaerőpiacról és háztartásbeliek vagy egyéb
eltartottak lettek, esetleg az elbátortalanodott munkanélküliek számát
gyarapították.
Ebben a közegben a munkanélkülieket ellátó társadalompolitikai intézményrendszernek párhuzamosan több feladatnak kellett megfelelnie.
Elsősorban is jövedelemfenntartást kellett biztosítania azok számára, akik
ál1ásukat vesztették. Másodsorban gondoskodnia kellett azokról, akik tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról. Végül, de nem utolsósorban, preventív,
aktív eszközökkel kellett megelőznie a munkanélküliség még nagyobb
emelkedését. Az aktív munkaerőpiaci politikákkal (a munkaerő-kereslet és kínálat alakítását célzó eszközrendszerrel) itt a továbbiakban nem
foglalkozunk, figyelmünket itt csak a munkanélkülieket segítő intézményrendszerre korlátozzuk.
A munkanélküliségi segélyezés intézményrendszerének kialakításában
nagy előrelépést jelentett az 1991/1V törvény „A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról”. Ebben a törvényben a munkaügyi
szervezet létrehozásán, az aktív munkaerőpiaci eszközök rendszerének kibővítés én és az érdekegyeztetés intézményrendszerének kialakításán túl
létrehozták a munkanélküliek ellátási rendszerét is. Ezen belül a legnagyobb
szerepe a munkanélküliségi járadéknak van. A munkanélküliségi járadék
jogosultsági feltételeit és a járadék megállapításának szabályait úgy alkották
meg, mintha itt egy tényleges biztosítási rendszert hoztak volna létre. A
járadékra való jogosultság attól függ, hogy az adott munkanélküli korábban
rendelkezett-e munkaviszonnyal (kivéve a pályakezdőket, akiknek nem volt
módjuk korábbi munkaviszonyra). A járadékfolyósítás ideje attól függ, hogy
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a munkanélküliek a munkanélküliséget megelőző négy évben mennyi időt
töltöttek munkaviszonyban. A legalább egy év korábbi foglalkoztatottságot
felmutatók 1991-ben hat hónapig, 1992-ben 4,5 hónapig, 1993-ban pedig már
csak 3 hónapig kaphattak munkanélküliségi járadékot. Akik a megelőző
időszakban legalább négy évig voltak foglalkoztatottak, 1991-ben még két
évig, 1992-ben másfél évig, 1993-ban pedig már csak egy évig számíthattak
munkanélküliségi járadékra. A járadékra való jogosultsághoz nem csak a
munkaviszonyt, hanem a járulékfizetési kötelezettséget is megszabták a
szóban forgó időszakra (ami természetesen senkire vonatkozóan nem
teljesülhetett az első időszakban, hiszen a kötelező járulékfizetést is ugyanez
a törvény hozta létre). A járadék összege egy formula segítségével a
megelőző időszak kereseteihez kötődik: a kereset 75%-a, ha szolgálatiidőkövetelmény teljesül és 60%, ha nem, azzal a megszorítással, hogy a
járadéknak van egy minimuma (1993-ig a minimumbér, aztán egy rögzített
fix összeg) és egy maximuma (1991-ben a minimumbér háromszorosa, 1992ben kétszerese, majd 1993-tól rögzített fix összeg, a folyósítás első
szakaszában 18000 Ft, a második szakaszban pedig 15000 Ft). Az aktív
életkor kezdetén és végén két kiegészítő program működik egyes speciális
csoportok munkanélküliségi ellátására. A pályakezdők munkanélküli segélyét
azok a felső vagy középfokú végzettséggel rendelkező állástalan fiatalok
vehetik igénybe, akik másfél évnél nem régebben szerezték a végzettségüket,
de letöltötték a végzettség megszerzése utáni kötelező ”helybenjárást”.
Segélyük nem függ a megelőző keresettől, hiszen nekik ilyen nem volt,
hanem a minimumbér 75%-ának megfelelő fix összeg. Az aktív karrierjük
végén (a nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb három évvel) levő munkanélküliek
közül azok kaphatnak előnyugdíjat, akik már legalább hat hónapja
munkanélküliek és már nincs esélyük az elhelyezkedésükre, de megszerezték
a nyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati időt.
A munkanélküliségi ellátásokra vonatkozó ellentmondásos szabályok
megmutatkoznak a járadékban részesülők összetételében is (MicklewrightNagy, 1994). A munkanélküli ellátás szabályainak biztosításszerűségéből az
következne, hogy a munkanélküliek ellátásainak eloszlása a megelőző
keresetek eloszlásához hasonlatos képet mutasson. Ezzel szemben azt
figyelhetjük meg, hogy a „biztosítási jellegű” járadékrezsimbe (vagyis oda,
ahol a járadékot a járulék százalékában állapítják meg, a minimumra és a
maximumra vonatkozó korlátozások nélkül) elvileg is csak a férfiak 50,3%-a,
a nőknek pedig 55,4%-a kellene, hogy tartozzon. Gyakorlatilag azonban
ennél is kevesebb embert, a munkanélküli férfiak 40,9%-át, a nőknek pedig
mindössze 18,1 %-át érinti a biztosítási elvű munkanélküliségi járadék (6. sz.
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táblázat). A ténylegesen munkanélküliségi járadékban részesülők
munkanélküliségi járadékai rendre alacsonyabb járulékszinteken találhatók,
mint ahogy azt a keresetek eloszlásából becsülni lehetne. A keresetek
eloszlásából ugyanis az következne, hogy a férfiak 1,9%-a, a nőknek pedig
2,6%-a kapjon a minimumbérnél kisebb munkanélküliségi járadékot. Ezzel
szemben ténylegesen a munkanélküliségi járadékban részesedő férfiak
15,2%-a, a nőknek pedig 34,9%-a kapott a minimumbérnél alacsonyabb
járadékot 1992 márciusában. Hasonlóképpen, miközben a keresetek
eloszlásából az következne, hogy a férfiak 48,3%-a, a nőknek pedig 27,5%-a
kapjon maximális munkanélküliségi ellátást, valójában csak a férfiak 2,6 %-a
és a nők 0,8%-a kap maximális ellátást.
Az okok három főbb csoportját különböztethetjük meg (Micklewright Nagy, 1994). Először is, a munkanélküliség által érintettek összetétele adja az
egyik magyarázatot. A munkanélküliség elsősorban az alacsonyabb végzettségűeket, a képzetlenebbeket és a fiatalabb korosztályokat érinti. Ez már
azt is magával vonja, hogy a munkanélküliek jelentős része az alacsonyabb
kereseti kategóriákból kerül ki.
A másik okcsoport a járadékok megállapításának fent említett szabályrendszerével kapcsolatos. Nagyon vázlatosan ezt abban foglalhatjuk össze,
hogy miközben a szabályok úgy néznek ki, mintha itt valójában biztosítási
alapon megtervezett rendszerről lenne szó, a tényleges rendszer jobban hasonlít egy fix összegű ellátást nyújtó rendszerhez. Ez persze felveti azt a kérdést, hogy valójában miért van szükség arra, hogy költséges adminisztratív
eljárások fenntartásával imitálják a biztosítási rendszert. Erre azonban a
későbbiekben még visszatérünk.
Harmadszor pedig az ellátások alakulását az is befolyásolja, hogy a már
megállapított járadékok miképpen alakulnak a munkanélküliség hosszának
növekedésével, részben a különböző hosszúságú munkanélküliségi periódusokban alkalmazott eltérő szabályok, részben pedig az időközben bekövetkező makroökonómiai változások következtében.
Ez utóbbi jellemzőket jól modellezik a hipotetikus segély-bér arányra
vonatkozó számítások (7. sz. táblázat). Azok, akik 1992 januárjában lettek
munkanélküliek, a járadék megállapításához alapul vett keresetüknek átlagosan 75%-át kapták az első három hónapban, ha a korábbi keresetük az
átlag szintjén vagy az alatt volt. Ha a korábbi kereset az átlag kétszeresének
szintjén volt, ez az arány (a járadékmaximumra vonatkozó előírás szerint)
csak 41,6 lehetett. Ha a járadékokat a munkanélküliség időtartamának
előrehaladtával továbbra is a megállapításkor vett keresetekhez viszonyítjuk
(,,A” szcenárió), a szabályok szerint a segély-bér arány két év elteltével 1340%-ra csökkenhetett, a korábbi kereseti szint függvényében. Ha azt
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vizsgáljuk meg, hogy a munkanélküliségi járadék az idő előrehaladtával
miképpen viszonyul a megállapításkor vett keresetek reálértékéhez (másképpen megfogalmazva, azokhoz a bérekhez, amelyeket a munkaerőpiacon
bennmaradók kaphattak az adott időpillanatban), két év elteltével akár a
referenciacsoport kereseteinek kevesebb mint tíz százalékára is
csökkenhetett. Ennek a ténynek két szempontból is jelentősége van. Először
is: a munkanélküliségi járadékok elégtelen indexálása meglehetősen
hátrányosan érinti azokat, akik hosszú távon kénytelenek berendezkedni arra,
hogy munkanélkülivé váltak. Másodszor, a referenciacsoport bérei és a
munkanélküliek járadékai közötti rés növekedése elvileg arra ösztönzi a
munkanélkülieket, hogy minél előbb munkát találjanak.
Ugyanakkor, mint azt például a munkanélküliség hossza és a munkakeresés intenzitása közötti kapcsolatot firtató kutatások kimutatták, a munkakeresésre való ösztönzést nem csak a járadék és a bérek aránya, hanem a
járadékra való jogosultság puszta ténye is befolyásolja. Magyarul, a munkakeresés akkor válik intenzívebbé, amikor lejár(t) a munkanélküliségi járadékra való jogosultság.
A segélyezés keret feltételeinek alakulásában megkülönböztetett szerepe
van a bérek, társadalmi juttatások és a létminimum egymáshoz viszonyított
arányainak. Jól működő szociálpolitikai rendszert ugyanis akkor lehet
felépíteni, ha a szociális rendszerek egyszerre nyújtanak jövedelmi biztonságot a ténylegesen rászorulóknak és ezzel egyidőben a szociális ellátások
nem torzítják jelentős mértékben a munkaerőpiac működését. Nagyon
vázlatosan megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a szociális garanciáknak a
minimális megélhetés feltételeit biztosítaniuk kell, de nem lehetnek olyan
magasak, hogy a munkaerőpiacról való távolmaradásra ösztönözzenek.
1989 és 1993 között végbement néhány markáns változás a szóban forgó
sarokszámok értékeiben. Az 1. sz. ábra a bérek, a létminimum, az átlagos
munkanélküli járadék és a minimumnyugdíj reálértékének éves változását
mutatja 1989 és 1993 között. A nettó átlagbérek 1989-ben gyakorlatilag
stagnáltak, utána minden évben csökkent a reálértékük. Ez összességében oda
vezetett, hogy 1993-ban a nettó átlagbérek reálértéke mintegy 14%-kal volt
alatta az 1988-as átlagbéreknek.3 Az időszak folyamán a minimumbér 1989
és 1991 között reálértékben is növekedett (ami azt is jelenti, hogy növekedése
gyorsabb volt, mint az átlagbérek növekedése), utána viszont 1992 – 93-ban
3

Természetesen félrevezető lenne mindezt a reáljövedelmekre is vonatkoztatni, hiszen a bérek és
keresetek az összes jövedelemnek csak egy részét képezik. Mindazonáltal, a munkaerőpiaci
hatások elemzéséhez a bérek megfelelőbb támpontot jelentenek, mint a jövedelmek.
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jelentősen visszaesett. A szóban forgó sarokszámok közül a
minimumnyugdíjak reálértéke esett a legnagyobb mértékben. 1993-ban a
minimumnyugdíjak reálértéke mintegy 30 százalékkal volt alacsonyabb, mint
1988-ban. A létminimum, mint a hivatalosan definiált megélhetési költségek
mutatójának alakulása, egy kicsit más értelmezést igényel. A létminimum
változása lényegében a minimális megélhetéshez szükséges javak árainak
alakulását mutatja. A minimális megélhetési költségek 1992 kivételével
minden évben gyorsabban emelkedtek, mint az átlagos árindex. Ez az eltérés
1990-ben volt a legnagyobb mértékű.
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy nomiális értékben miképpen alakultak
ezek a főbb sarokszámok egymáshoz képest (2. sz. ábra). A létminimum
értéke 1989 – 93 között folyamatosan közeledett a nettó átlagbérekhez. A
munkaerőpiacon hivatalosan elérhető minimumbér 1991-ig emelkedett, majd
csökkenésnek indult. A legnagyobb mértékben a minimumnyugdíjak estek
vissza az átlagbérekhez képest. 1993-ra kialakult egy olyan helyzet, amikor a
gyermek nélküli kétfős aktív háztartások létminimuma (májusban 13459
forint) jelentősen meghaladta az átlagos munkanélküli járadékot (9558
forint), ami viszont fölötte volt a minimumbérnek. Ezek az arányok komoly
kérdőjeleket rajzolnak a létminimum valós szociálpolitikai tartalmát firtató
kérdés mellé. Ilyen arányok mellett ugyanis aligha lehetne garanciális
tartalmat követelni a létminimumnak. Ha ezt tennénk, egyfelől
finanszírozhatatlan, teljesíthetetlen ígéreteket kellene hangoztatnunk,
másfelől olyan helyzetet teremtenénk, ami a munkavállalással szembeni
komoly ellenösztönző hatásokkal járna. Minden bizonnyal ez vezérelte a
kormányhivatalokat is, amikor 1993 elején a Szociális Törvény parlamenti
vitájában a mindenkori minimumnyugdíj értékét javasolták a szociális
segélyezésre való jogosultság küszöbértékének.
A Szociális Törvény elfogadása az 1992-93-as évek talán legjelentősebb
szociálpolitikai eseménye volt, még akkor is, ha bírálói és támogatói egyaránt
csak részleges sikereket könyvelhettek el maguknak. A törvény elsősorban
újradefiniálta a szociálpolitikai ellátásokat, pontosabban azok egy részét. A
bírálók részben pontosan emiatt voltak elégedetlenek, hiszen a törvény
hatóköre továbbra is csak a szociális ellátások egy részére (az önkormányzati
segélyekre és az intézményi ellátásokra) terjed ki, de nem foglalja például
magában a családi támogatások jelentős részét (a GYES-t, a GYED-et, a
családi pótlékot). Másodsorban a törvény létrehozott új ellátásokat. Az egyik
ilyen ellátás a munkanélküli biztosítás ellátórendszeréből kikerültek
segélyezését célozza. A munkanélküliek jövedelempótló támogatásához azok
juthatnak hozzá, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj minimumának 80%-át. A segély havi
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összege ezzel az összeggel egyezik meg, feltéve, hogy a hosszútávú
munkanélkülinek nincsen más jövedelme.
A másik újonnan bevezetett támogatási forma a gyermeknevelési támogatás, aminek jogosultsági szabályairól már szóltunk a családi támogatásokról szóló részben. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ez utóbbi
támogatási formára való jogosultság jövedelmi határa lényegesen magasabb:
az öregségi minimumnyugdíj háromszorosának megfelelő egy főre jutó
családi jövedelem. Ezeken kívül még néhány kisebb jelentőségű új támogatási formát is bevezettek. Lakhatási támogatást azok számára, akiket az
önkormányzatok már egyébként is támogatnak, hiszen önkormányzati
lakásban laknak, átmeneti segélyt a súlyos válsághelyzetben levők számára és
temetési segélyt, ami korábban társadalombiztosítási járandóság volt, de a
törvény után odaítélhető, kérvényköteles támogatás lett belőle. Új támogatási
forma lett továbbá azoknak a segélye, akik nem jogosultak az időközben
„biztosítási alapokra helyezett” egészségügyi rendszer ellátásaira.
A szociális törvény elemzése egy külön tanulmányt is megérne, itt csak
néhány alapprobléma kiemelésére van mód. Az első és talán legfontosabb a
megállapított ellátásokra való jogosultság feltételei. A rászorultsági alapú
ellátásokra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó
jövedelmek ne haladjanak meg egy minimumot. Ezek a minimumösszegek
ellátásról ellátásra változnak: a gyermeknevelési támogatás és a temetési
segély esetén a minimumnyugdíj háromszorosa, a lakhatási támogatás esetén
annak kétszerese, a TB-kártya esetén a minimumnyugdíj, a munkanélküliek
jövedelempótló támogatása esetén pedig a minimumnyugdíj nyolcvan
százaléka. Az odaítéléshez az önkormányzatok jövedelemvizsgálatot
folytatnak. E vizsgálatnak előnye, hogy a helyi körülmények ismeretében
pontosabban meg lehet határozni a tényleg rászorultak körét, hátránya viszont
az, hogy önkényes döntésekre adhat módot. Ezt az eshetőséget súlyosbítja az,
hogy az önkormányzati hivatalok döntései nem támadhatók meg bírósági
úton.
A másik felvethető probléma a támogatások összegével kapcsolatos. A
támogatás összege a minimumnyugdíj összegével egyezik meg minden esetben, kivéve a jövedelempótló támogatást, amikor a minimumnyugdíj
nyolcvan százaléka ítélhető oda. Ezek az összegek rendkívül alacsonyak.
Emelésük azonban csak akkor lenne lehetséges, ha az önkormányzatok a
jelenleginél nagyobb forrásokkal rendelkeznének a szociális segélyezésre.
Ugyanakkor az önkormányzatok által a segélyezésre költött pénzek nagysága
nem csak attól függ, hogy mekkora támogatást kapnak a szociálpolitikai
normatíva révén a központi kormányzattól. A források allokációjában
282

Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás,
állampolgári jog, segélyezés?
ugyanis viszonylag szabadon dönthetnek, így könnyen előfordulhat, hogy egy
eredetileg szociálpolitikai céllal kapott támogatást olyan célokra költenek,
ami akkor és ott égetőbbnek tűnik. Pontosabban olyan célokra, amelyeknek
az alátámasztására hangosabb szavazó rétegek képesek megszervezni
magukat (például intézmények fenntartására, stb.).
A harmadik problémakör azzal kapcsolatos, hogy a jövedelmek számbavételének egysége a család. Itt azzal a feltételezéssel élnek, hogy a családtagok megosztoznak a jövedelmeiken. Azokban az esetekben, ahol ez nem
így van, előfordulhat, hogy egyes családtagok akkor is „gazdagnak” minősülhetnek a jövedelemvizsgálat során, ha nem azok. Ellenkező esetben (ha a
segélyezés egysége viszont az egyén lenne) persze azzal a problémával
kellene szembenézni, hogy egyes családtagok esetleg akkor is szegénynek
tűnhetnek, ha valójában nem azok.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a tanulmányban (a rendelkezésre álló terjedelem miatt csak nagyon
vázlatosan) azt tekintettük át, hogy miképpen változtak a hazai szociálpolitikai rendszer egyes ellátásai az elmúlt években. A szociális rendszer
alapvető karakterét látszólag továbbra is a biztosítási alapon nyújtott
keresetfüggő ellátások határozták meg. Ugyanakkor a tényleges juttatások
még azokban az esetekben is a keresetektől függetlenedő ellátásokként
működnek, amikor elvileg a szabályok mást mondanak. A jövőben esetleg
meggondolandó lenne intézményesíteni és jogilag szentesíteni az így kialakult helyzetet és elmozdulni a fix összegű ellátások irányába például a munkanélküli segélyezésben, az anyasági támogatások esetén vagy az egyébként
is tervezett háromelemű nyugdíjrendszer alsó pillérének, az állampolgári
alapnyugdíjnak a bevezetése révén.
Tóth István György

283

Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás,
állampolgári jog vagy segélyezés?

IRODALMAK:
Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (1992): 'Társadalmi riport 1992 TÁRKI,
Budapest, 1992
Andorka, R. - Kondratas, A. - Tóth, I. Gy. (1994): A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon:
felépítése, kezdeti reformok és javaslatok. A Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság
3. sz. gazdaságpolitikai tanulmánya. Kék Szalag Bizottság Alapítvány, Budapest, 1994
Andorka Rudolf - 10th István György (1992a): Szociális kiadások és szociálpolitika
Magyarországon Megjelent: Andorka - Kolosi - Vukovich (1992) 396-507. o.
Baranyai István (1994): Időskorúak, nyugdíjasok 1960-1990 MTA KTI kézirat, Budapest, 1994.
május
EUROSTAT/1993: Old age replacement ratios Volume 1. Relation between pensions and income
from emplozment at the moment of retirement Eurostat, Luxemburg
Förster, M. - 10th, 1. Gy. (1993): A háztartások jövedelmi szerkezete és a szociális újraelosztás
Megjelent: Sik - Tóth (szerk.: 1993): Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának
eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 3. sz. BKE-TÁRKI, Budapest, 1993. december 83-97. o.
Frey Mária (1994): Az állam szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a munkaerőpiaci programok
menedzselésében. ILO/Japán projekt, kézirat. 1994. április
Köllő János (1993): Background paper on unemployment and unemployment related expenditures The Blue Ribbon Commission: Budget and Social Policy Project May, 1993,
Budapest
Micklewright, John - Nagy Gyula (1994): How does the Hungarian unemployment insurance
system really work? European University Institute Working Papers 94/11 szám_ Firenze
Kopits,G. - Holzmann, R.-Schieber, G.- Sidgwick, E. (1990): Social security reform in Hungary.
Washington IMF
Scarpetta, Stefano - Anders Reutersward (1994): Unemployment benefit systems and active
labor market policies in Central and Eastern Europe in: OECD (1994): Unemployment
in transition countries: transient or persistent? Paris: OECD, 1994 .
Tóth István György (1992c): A szociális újraelosztás és a háztartások jövedelmi szerkezete
Megjelent: Sik - 10th (szerk.: 1992): Jelentés a Magyar Háztartás Panel 1. hullámának
eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 1. sz. BKE-TÁRKI, Budapest, 1992. december 74-87. o.
10th István György (1994): A jóléti rendszer az átmenet időszakában. Közgazdasági Szemle
1994/4. sz.

284

Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás,
állampolgári jog, segélyezés?
1. sz. táblázat
INDULÓ
NYUGDÍJHÁNYADOK
AZ
EURÓPAI
KÖZÖSSÉG
ORSZÁGAIBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 1990-BEN: AZ 1990.
JANUÁR 1-ÉN KAPOTT HAVI NYUGDÍJ AZ 1989. ÉVI
ÁTLAGKERESET SZÁZALÉKÁBAN, AZ IPARI ÁTLAGKERESETEK
KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN HÚSZ ÉV SZOLGÁLATI IDŐ, ILLETVE
TELJES KARRIER ESETÉN
szolgálati idők

20 év

teljes karrier

utolsó kereset
az ipari
átlagkereset
százalékában
Görögország
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Franciaország
Luxemburg
Németország
Belgium
Magyarország
Dánia
Hollandia
Egyesült
Királyság
Írország

66%

100%

200%

66%

100%

200%

118
70
56
56
52
48
32
34
65
82
66

81
73
53
56
50
48
34
39
53
59
49

68
71
58
56
49
44
28
34
46
36
27

125
98
89
91
96
86
12
81
73
83
66

107
97
94
89
88
78
77
73
71
60
49

97
97
102
94
75
69
63
53
63
37
27

31
57

28
42

23
26

53
57

44
42

30
26

Megjegyzések:
1. az adatok egyedül élő öregségi nyugdíjasokra vonatkoznak
2. teljes karrier (azoknak a szolgálati éveknek a száma, aminek elérése után a nyugdíj nagysága
már nem növekszik) az egyes országokban: Belgium: 45 év, Dánia: 40 év, Görögország: 35 év,
Spanyolország: 3'5 év, Franciaország: 37 év, Írország: 40 év, Olaszország: 35 év,
Luxemburg: 40 év, Hollandia: 40 év, Portugália: 37 év, Egyesült Királyság: 45 év,
Magyarország: 42 év
Forrás: EUROSTAT/1993 és saját számítások
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2. sz. táblázat
A NETTÓ INDULÓ NYUGDÍJHÁNYAD ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 1988 ÉS 1992 KÖZÖTI AZ IPARI ÁTLAGKERESETEK SZINTJÉN, TOVÁBBÁ AZ IPARI ÁTLAGKERESETEK
KÉTHARMADÁNAK ÉS KÉTSZERESÉNEK SZINTJÉN KÜLÖNBÖZŐ
SZOLGÁLATI IDŐK MELLET

a nyugdíj megállapításának éve
szolgálati idő
a megállapított induló nyugdíj az előző év havi
átlagkeresetének százalékában, ha az előző évi kereset
az ipari átlagkereset kétharmadának szintjén volt
10
20
30
40

1988

1989

1990

1991

1992

64
64
69
75

66
66
67
72

65
65
67
73

57
57
58
63

49
49
55
60

47
57
72
78

48
54
68
73

47
53
85
71

42
46
59
64

36
43
56
61

39
61
78
84

34
53
67
73

31
46
58
63

26
41
53
57

24
38
48
53

a megállapított induló nyugdíj az előző év havi
átlagkeresetének százalékában, ha az előző évi kereset
az ipari átlagkereset szintjén volt
10
20
30
40
a megállapított induló nyugdíj az előző év havi
átlagkeresetének százalékában, ha az előző évi kereset
az ipari átlagkereset kétszeresének szintjén volt
10
20
30
40
Forrás: saját számítások
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3. sz. táblázat
NYUGDÍJAK ÉS CSALÁDI PÓTLÉK A NETTÓ ÁTLAGKERESET
SZÁZALÉKÁBAN 1989 –1993

családi pótlék (két gyermekre)
öregségi átlagnyugdíj
rokkantsági átlagnyugdíj
alkalmazottak újonnan megállapított saját jogú
nyugdíja
alkalmazottként nyugdíjba mentek saját jogú nyugdíja,
állomány

1989

1990

1991

1992

1993

40
62
59

41
61
59

40
61
59

36
59
53

35
62
55

76

70

57

54

53

69

66

64

68

66

Forrás: KSH és OTF Statisztikai Évkönyvek alapján saját számítások
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4. sz. táblázat
1988-BAN
MEGÁLLAPÍTOTT
ÖREGSÉGI
NYUGDÍJAK
REÁLÉRTÉKÉNEK
ALAKULÁSA
1992-IG,
AZ
IPARI
ÁTLAGKERESETEK SZINTJÉN, TOVÁBBÁ AZ IPARI ÁTLAG
KERESETEK KÉTHARMADÁNAKÉS KÉTSZERESÉNEK SZINTJÉN,
KÜLÖNBÖZŐ SZOLGÁLATI IDŐK MELLETT
A nyugdíj reálértéke a megállapításkori érték százalékában, ha a megállapításhoz tekintetbe vett
átlagkereset az ipari átlagkereset kétharmadának szintjén volt
szolgálati idő, év

1989

1990

1991

1992

10
20
30
40

103
103
101
100

91
91
89
87

83
83
81
80

75
75
73
73

A nyugdíj reálértéke a megállapításkori érték százalékában, ha a megállapításhoz tekintetbe vett
átlagkereset az ipari átlagkereset szintjén volt
szolgálati idő, év

1989

1990

1991

1992

10
20
30
40

103
99
93
63

91
86
79
78

83
79
73
72

75
71
65
66

A nyugdíj reálértéke a megállapításkori érték százalékában, ha a megállapításhoz tekintetbe vett
átlagkereset az ipari átlagkereset kétszeresének szintjén volt
szolgálati idő, év
1989
1990
1991
1992
10
98
84
77
69
20
91
74
68
61
30
90
73
67
59
40
89
71
66
60
Forrás: saját számítások
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5.

sz. táblázat

MEDIÁNNYUGDÍJAK ÁTLAGNYUGDÍJAK ÉS AZ ÁTLAGNYUGDÍJAK ARÁNYA A MEDIÁNHOZ KÉPEST, 1989 – 1993

1988
1989
1990
1991
1992
1993

1988
1989
1990
1991
1992
1993

férfi
4710
5212
6331
8118
9503
12036

mediánnyugdíjak
öregségi nyugdíjak
nő
összesen
férfi
3564
4111
4292
4009
4589
4767
5206
5815
5965
6483
7319
7570
7695
8567
8027
9396
10638
9737

rokkantsági nyugdíjak
nő
összesen
3459
3947
3870
4393
5040
5583
6291
7049
7115
7529
8558
9112

férfi
5196
5751
6883
8820
10277
12817

átlagos nyugdíjak
öregségi nyugdíjak
nő
összesen
férfi
3907
4567
4755
4373
5070
5257
5509
6188
6381
7010
7903
8152
8261
9262
8734
10054
11407
10647

rokkantsági nyugdíjak
nő
összesen
3672
4360
4106
4832
5237
5945
6673
7583
7502
8278
9041
10042

férfi
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1,10
1,10
1,09
1,09
1,08
1,06

az átlagnyugdíj és a mediánnyugdíj hányadosa
öregségi nyugdíjak
rokkantsági nyugdíjak
nő
összesen
férfi
nő
1,10
1,09
1,06
1,08
1,07
1,07

1,11
1,10
1,06
1,08
1,08
1,07

1,11
1,10
1,07
1,08
1,09
1,09

1,06
1,06
1,04
1,06
1,05
1,06

összesen
1,10
1,10
1,06
1,08
1,10
1,10

Megjegyzés: az adatok 1988-ban és 1989-ben januári, 1990-ben, 1991-ben és 1993 -ban
márciusi, 1992-ben pedig áprilisi állapotot mutatnak
Forrás: saját számítások, az OTF „korforintos” statisztikái alapján, különböző évek
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6.

sz. táblázat

A MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRADÉK VÁRHATÓ (A KERESETEK
ELOSZLÁSA ALAPJÁN BECSÜLT) ÉS TÉNYLEGES MEGOSZLÁSA A
MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRADÉK KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZEGHATÁRAI
KÖZÖTT, 1992
a munkanélküliségi járadék
összeghatárai

minimálbér alatt
minimumbér szintjén
minimálbér és a maximum
között
a maximum szintjén
összesen

a munkanélküliségi járadék
várható eloszlása
férfiak
nők
1,9
7,5

2,6
14,5

15,2
41,3

34,9
46,3

50,3

55,4

40,9

18,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Forrás: Micklewright-Nagy (1993) 5. és 23. oldalak alapján
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tényleges eloszlása
férfiak
nők
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7. sz.

táblázat

HIPOTETIKUS MUNKANÉLKÜLISÉGI SEGÉLY – BÉR ARÁNY
MAGYARORSZÁGON 1992-BEN AZ ÁTLAGKERESETEK SZINTJÉN,
TOVÁBBÁ
AZ
ÁTLAG
KERESETEK
KÉTHARMADÁNAK
ÉS
KÉTSZERESÉNEK
SZINTJÉN.
A
MUNKANÉLKÜLISÉG
IDŐTARTAMÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN
a munkanélküliség időtartama, hónap
0–3
4–6

7 – 12

13 – 24

hipotetikus segély-bér arányok az átlagkeresetek kétharmadának szintjén
A
B

75,0
63,4

68,4
54,9

68,4
48,6

40,6
28,4

75,0
63,4

60,0
48,2

60,0
42,6

27,1
18,9

41,6
35,1

39,7
31,8

39,7
28,2

13,5
9,5

hipotetikus segély – bér arányok az átlagkeresetek
szintjén
A
B

hipotetikus segély-bér – arányok az átlagkeresetek
kétszeresének szintjén
A
B
Forrás: Scarpetta-Reutersward (1994) 290. oldal
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1. sz. ábra
A bérek, a létminimum, a munkanélküli járadék és a minimumnyugdíj
reálértékének alakulása 1988-as árakon az előző évhez képest

2. sz. ábra
Bérek, munkanélküli segély, nyugdíj és létminimum Magyarországon 1990–
1993

Megjegyzés: havi nettó átlagbér az adott évben, minimumbér és minimumnyugdíj az adott év
júniusában, a gyermek nélküli házaspárok egy főre jutó létminimuma az adott év júniusában
Forrás: KSH Statisztikai Havi Közlemények és OMK Munkaerőpiaci információk különböző
számai
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