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Inequalities in 
China and the EU 



 
Három javaslat a szegénységet enyhítő eszközökre 
 
Segélyrendszer átalakítása 
-  részletes szabályok 
-  kiegészítő intézkedések 
-  költségek 
-  fokozatos bevezetés 
 
További részletek a kutatás zárótanulmányában és a 

Budapest Intézet háttértanulmányában 
 

Miről lesz szó? 
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§  Szerteágazó a probléma: átfogó stratégiát igényel 

§  Első lépésekre teszünk csak három javaslatot 

1.  megelőzés: koraszülött gyerekek fejlesztése 

2.  megelőzés: óvodáztatási támogatás bővítése 

3.  segélyrendszer átalakítása 

Javaslat a szegénységet enyhítő eszközökre   
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§  rászorulókat elérje, összege a szükségletekkel arányos  
- gyakran elmarad a szükségletektől (Firle-Szabó 2006) 
- hozzáférés nem egységes (Szalai 2007) 

§  több és hatékonyabb segítség a munkába álláshoz 
- tartós munkanélküliek termelékenysége alacsony 
- kevés/gyenge szolgáltatást kapnak  (Nagy 2008) 
- elégtelen munkaerőkereslet (Köllő 2009) 

§  nagyobb ösztönzés a munkába állásra 
- kínálat nem pénzbeli ösztönzőkkel is növelhető 
(Micklewright–Nagy 2004), (OECD 2007)  

Segély átalakítása: kiindulópontok és célok 
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à Kitérő a jóléti ellátásokról 
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§  rászorulókat elérje és összege arányos legyen 
- fix összeg helyett rászorultság szerint  
- jogosultság határa ~ alsó jövedelmi decilis 
- szigorúbb fogyasztási egység skála 
- kistérségi munkaügyi kirendeltség adja 

§  több és hatékonyabb segítség a munkába álláshoz 
- esetgazda, személyre szabott programok 
- távoli falvakban: mobil iroda, kihelyezett fogadóóra 
- munkaügyi kirendeltség ösztönzése  

§  nagyobb legyen az ösztönzés a munkába állásra 
 

Segély átalakítása: a javaslat részletei  I. 
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§  elérje a rászorulókat és összege arányos legyen 

§  több és hatékonyabb segítség a munkába álláshoz  

§  nagyobb az ösztönzés a munkába állásra 
- háztartás minden munkaképes aktív korú tagja 
  együttműködik a kirendeltséggel/családsegítővel 
- képzés, állás felajánlása 
- szankció: segély fele, egy hónapig 
- munka mellett is lehet igényelni 
- munkába álláskor: a jövedelem 20%-ának figyelmen 
kívül hagyása (disregard) és 2 hónap továbbfolyósítás 
- fél évig igénylés nélkül megújítható a jogosultság 

Segély átalakítása: a javaslat részletei  II. 
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§  munkanélküli járadék idejét hat hónapra emelni 

§  személyre szabott aktív programok bővítése 

§  tömeges aktív programok érdemi csökkentése 

§  lhh kistérségekben: komplex térségi fejlesztés 

§  tb járulék csökkentése 2%ponttal 

§  START (bértámogatás) célzott bővítése 

§  minimálbér differenciált csökkentése 

Segély átalakítása: kiegészítő eszközök 
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§  célzás: munkaügyi kirendeltségeken profilingot javítani 

§  kirendeltség/családsegítő: kapacitás bővítése, képzés 

§  családsegítő kistérségi (járási) szintre emelése 

§  második esély iskola hálózat, megyei szinten 

§  felnőttképzés minőségbiztosítása:  
kimenetek mérése, közzététele 

Segély átalakítása: intézményi fejlesztések 
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" Kitér! a kirendeltségek kapacitásáról 

www.budapestinstitute.eu   

ee

gr

fr

lv

lt
hu
pt

sk

se

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0 5 10 15 20

m
un

ka
pi

ac
i 

sz
ol

gá
lta

tá
so

k 
(G

DP
 

ar
án

yá
ba

n)
, 

%

munkanélküliségi ráta (15-64 évesek), %

ee

grgrgr

lvlv

ltlt
hu

sksk



Javaslat többletköltségei négy év alatt, Md ft 
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feladat 1 2 3 4
munkaerő-kereslet növelése 187 187 187 187
aktiválás 2 -80 47 47
  intézmény/eszköz fejlesztés 2 -80 -80 -80
  új segély és 6 hónapos járadék 116 116
  együttműködés szigorítása 11 11
összesen 189 107 234 234



A bevezetés első lépése: pilot és mérés 
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AB Pilot  
(2 kistérség) 

AC Pilot  
(2 kistérség) 

ABC Pilot  
(2 kistérség) 

Kontroll  
(3 kistérség) 

A Gyakoribb 
jelentkeztetés, 
családtagoknak is 

A Gyakoribb 
jelentkeztetés, 
családtagoknak is 

A Gyakoribb 
jelentkeztetés, 
családtagoknak is 

Nincs beavatkozás 

B Segélyt a 
kistérségi munkaügyi 
kirendeltség bírálja 
el, összege a 
szükséglettől függ 

C Személyre szabott 
segítség a munkába 
álláshoz 

B Segélyt a 
kistérségi munkaügyi 
kirendeltség bírálja 
el, összege a 
szükséglettől függ 
C Személyre szabott 
segítség a munkába 
álláshoz 



Bevezetés főbb kockázatai 
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Eszköz	   Kockázat	   Kockázat kezelése	  
gyakoribb jelentkeztetés, 
családtagoknak is	  

ügyintézők ellenállnak:  
pszichés költségek	  

családsegítő bevonása: több 
információja és eszköze van	  

segélyt a kistérségi 
munkaügyi kirendeltség 
bírálja el, összege a 
szükséglettől függ	  

önkormányzat ellenáll  
(hatalma csökken)	  

csomagban eladni: felelőssége is 
csökken, komplex fejlesztésbe 
bevonni, tranzit programba 
bevonni, hozamból részesedést 
ígérni	  

személyre szabott segítség a 
munkába álláshoz	  

nincs elegendő szakember a 
szolgáltatások biztosításához	  

felkészülés: képzők képzése és 
non-profit szolgáltatók 
kapacitásfejlesztése induljon el a 
pilot idején	  



§  nem egyszerű 

§  nem azonnal hat 

§  de biztosan közelebb visz a megoldáshoz 

Összegzés 
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Köszönöm a figyelmet! 

www.budapestinstitute.eu                                                                        Budapest, 2012. március 
29. 

 
 
A javaslatokat megalapozó háttértanulmány elérhető 
lesz a Budapest Intézet honlapjáról: 
 

http://www.budapestinstitute.eu  




