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XIX .B. A SZOCIÁLIS-JÓLÉTI ÁLLAM 
FORRÁSOK: A Beveridge terv; Gøsta – Esping Andersen: The Three worlds of Welfare 
Capitalism;  T. H. Marshall: Class, citizenship and Social Development; F. A. Hayek: 
„Szociális” vagy elosztási igazságosság; R. M. Titmuss: Essays on the Welfare State; Len 
Doyle – Ian Gough: Emberi szükségeletek és szociális jóléti politika; H. Glennerster: Ár 
ellen a szociálpolitika kilátásai; R. Segelman - D. Marsland: A bölcsőtöl a sírig.   

A jóléti állam a modern polgári társadalom és a tőkés gazdaság újkori, válságokkal 
kísért fejlődése során, fokozatosan alakult ki. Adekvát meghatározása már abból a 
szempontból sem könnyű, hogy országonként eltérő fogalmakkal jelölik: 
Németországban a szociális állam, az angolszász területeken a jóléti állam, 
Franciaországban, pedig a gondoskodó állam kifejezése a legelterjedtebb. A fogalmak 
sokfélesége mellett komoly nehézséget jelent, hogy a jóléti államnak nem létezett 
semmiféle előzetes terve, nem található olyan komplex és gazdag elmélet, amely a 
vizsgálódás kiindulópontjául szolgálhatna. Ezeknek a nehézségeknek az oka abban 
rejlik, hogy a jóléti állam fokról fokra, az ipari kapitalizmust kísérő gazdasági 
válságok, illetve a válságok nyomán keletkezett szociális problémák hatására jött létre. 
A szabad versenyes kapitalizmus piaci mechanizmusára épülő társadalom a kezdetektől fogva 
olyan szociális problémákkal küzdött, mint például a hosszú munkaidő, az alacsony munkabér, a 
női- és a gyermekmunka tömeges méretű gyáripari alkalmazása, az egészségtelen 
lakáskörülmények, a munkanélküliség, vagy a társadalombiztosítás hiánya.  

A szociális feszültségek mögött a klasszikus liberális nézetek emberfelfogása állt, amely 
egyfelől az egyén autonómiáját és szabadságát hangoztatta a jogegyenlőség állapotának elérésével 
és a rendi kiváltságok eltörlésével, másfelől lebontotta az egyén hagyományos közösségi 
kapcsolatrendszerét és a piaci mechanizmus mindent átható törvényszerűsége mentén az embert 
puszta gazdasági lényként fogta fel, akit gazdaságilag racionális motívumok – a szükségtől való 
félelem és a nyereségvágy – hajtanak. Ehhez az emberfelfogáshoz szervesen illeszkedett a liberális 
ideológia azon nézete, amely a magántulajdon szentségének tiszteltben tartásával 
elképzelhetetlennek tartotta az állam beavatkozását a gazdasági folyamatokba. A szabadversenyes 
kapitalizmus és az ennek megfeleltethető klasszikus, liberális teória ennek következtében felemás 
helyzetet eredményezett, egyfelől biztosította a gazdasági növekedést, a technikai civilizáció 
fejlődését, másfelől állandósította, majd újratermelte a nyomort.  

19.B.1. A SZOCIÁLPOLITIKA  

A SZOCIÁLPOLITIKA MEGKÖZELÍTÉSMÓDJAI  A szociálpolitika XIX. századi 
megjelenése azzal függ össze, hogy a gazdasági növekedés ellenére egyre inkább 
bővült azoknak a szükségleteknek a köre, amelyek csak a piac megkerülésével 
nyerhettek kielégítést, illetve egyre nőtt azoknak az embereknek az aránya is, akiknek 
a szükségletei csak az állam fokozatos beavatkozásával valósulhattak meg. Bár a 
szociálpolitika arculata történeti korszakonként változott, mégis létezik néhány, az 
aktuális korszaktól független elméleti megközelítése.  

A szociálpolitika ún. pragmatikus meghatározási kísérlete a szociálpolitika 
intézmény-centrikus felfogását tükrözi, s arra helyezi a hangsúlyt, hogy az 
állampolgárok szükségleteit a piac részleges vagy teljes megkerülésével hogyan lehet 
megfelelő módon megvalósítani. Ebben a  megközelítésben a szociálpolitika feladatai 
közé tartozik az egészségügyi ellátás, az oktatásügy, a társadalombiztosítás és a 
közsegélyezés, az állami lakásépítés- és fenntartás, illetve a személyes szociális 
szolgáltatások széles köre, mint például a szociális munka, a házi vagy intézményi 
gondozás, a család és a gyermekvédelem. Ezeket a feladatokat lehet egyfelől 
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közpénzek felhasználásával, másfelől intézményekkel és cselekvési rendszerek 
együttesével megoldani.  

A szociálpolitika ún. funkcionalista megközelítése a szociálpolitikai tevékenységek 
értelmezésénél arra helyezi a hangsúlyt, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá az adott 
társadalom zavartalan működéséhez, az új feltételek zökkenőmentes átvételéhez, 
illetve a társadalom egységének fenntartásához, az adott strukturális viszonyok 
újratermelődéshez.  

A szociálpolitika dinamikus-strukturális meghatározási kísérlete a szociálpolitikai 
tevékenység struktúraként való felfogásából indul ki, s ezen a szerkezeten belül 
vizsgálja az állam és az állampolgárok közötti viszonyt. Ez a felfogás számba vesz 
olyan meghatározó tényezőket, mint az adott társadalom gazdasági-társadalmi 
fejlettsége, a társadalom erőviszonyai és a közösség értékrendje. Ezek a tényezők 
ugyanis nagymértékben belejátszanak abba, hogy egy adott korszakban hogyan 
definiálják a szükségletek vagy a szociális szolgáltatások fogalomkörét, milyen 
eszközöket vesznek igénybe a jólét megteremtésére, illetve kikre irányul a 
szociálpolitikai cselekvés. 

A szociális-jóléti állam kialakulása szempontjából döntő fontosságú előzmény, 
hogy a szociális kérdésekre adott különböző válaszkísérletek a szociálpolitika 
pragmatikus, funkcionalista, vagy éppen dinamikus- strukturális felfogását helyezik-e 
előtérbe. Történeti korszakonként több periódust különíthetünk el, amelyek számos 
lényeges szempont alapján határolhatóak el.  Minden egyes szakaszban szükséges 
megvizsgálni, hogy (a) kikre irányult elsődlegesen a szociálpolitika, (b) kik voltak 
annak fő szereplői, (c) hogyan határozták meg azokat a szükségleteket, amelyeket e 
politika megpróbált kielégíteni, (d) milyen szociálpolitikai eszközök élveztek 
elsőbbséget, (e) mi volt az ellátáshoz való hozzájutás jogának alapja, illetve (f) milyen 
volt a szociálpolitika gazdasághoz való viszonya.  
A SZOCIÁLPOLITIKA ÉS AZ ÚN. JÓLÉTI RENDSZEREK KORSZAKAI  Az első szakasz az ipari 
kapitalizmus XVI-XVII. századi megjelenésétől a XIX. század közepéig tartott. A szociális 
problémák megoldásai csupán a magán-és közjótékonyság előmozdítására és a közrend 
fenntartására irányultak. Az 1800-as évek elején születő első ipartörvények (Anglia: 1802, Svájc: 
1810; Franciaország: 1841 a gyermekmunkáról, 1872 a gyárfelügyelőkről; Magyarország: 1872 a 
gyermekmunkáról és a munkásvédelem elemi kérdéseiről, 1884 új ipartörvény a gyárfelügyelőkről) 
ellenére, a szegények mint a szociálpolitika fő szereplői a társadalom marginális elemeit alkották, 
akiknek a közösségen belül elfoglalt helyzetére a megbélyegzés és a kiszorítás volt a jellemző. Ezt 
alátámasztja az a tény, hogy a szükségleteken a hivatalos kormányzati politika a szegények elemi 
létfenntartását értette, melyet szegény- és dologházak létesítésével, illetve adomány jellegű 
segélyekkel megoldhatónak vélt. A szociális kérdés kezelése egyenértékű volt a szegénypolitikával, 
mivel az ellátáshoz az egyéni elbírálás elve alapján, minden kivívott jog nélkül, jutottak a 
rászorulók. A szociálpolitikát egyértelműen a gazdaságnak alárendelt tényezőként kezelték. Jól 
jellemzi ezt a korszakot a „munkáskérdés” és a „szegénység” azonosításának nem ritka törekvése, 
illetve a szegénység erkölcsfilozófiai alapon való megragadása. Herbert Spencer (1820-1903) és 
Emile Durkheim (1858-1917) szociológiai munkássága kifejezetten elvetette a szociálpolitikát, de 
az 1870-es évek elején megjelenő tanulmányaiban feleslegesnek tartotta azt a fiatal magyar 
közgazdász Földes Béla (1848-1936) is.  

Spencer úgy vélte, hogy a közösségen belül olyan egyént kell megfelelő erkölcsi neveléssel 
kifejleszteni, aki személyes erőfeszítéssel, takarékoskodással és előrelátással gondoskodik önmaga 
jólétéről. Elutasította az állami beavatkozás minden formáját, mivel a társadalmi haladás 
szempontjából fölösleges tényezőnek minősítette. Az állam által nyújtott szociális szolgáltatások az 
embereket könnyelmű szokásokra nevelhetik, s precedenst teremtenek további szociális 
szolgáltatásokra. Durkheim a társadalmi szolidaritás újkori megalapozását tekintette ideális 
megoldásnak a modern ipari társadalommal együtt járó szociális problémák leküzdésében. Úgy 
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vélte, hogy a szakmai céhek megújított, a nagyipar struktúrájához alkalmazkodó rendszere olyan 
segítségnyújtási funkciók kifejlesztésére lehetne alkalmas, mint amilyet a családok látnak el. A 
társadalmi szolidaritás azonban csak akkor képes szociális rendeltetésének megfelelni, ha mögötte 
az egyén erkölcsi nevelése áll. Durkheim is úgy vélte, hogy az embereknek rendelkezniük kell az 
önfegyelem és a társadalmi rend iránti engedelmesség jellemzőivel. Elutasította az állami irányítást 
a szociális kérdések megoldásában, az olyan társadalmat pedig, amelyben „betegesen túlteng az 
állam”, „szociológiai szörnynek” nevezte. Ezek az erkölcsfilozófiai alapok Földes Béla fiatalkori 
műveiben is nyomon követhetőek. A klasszikus liberális nézetek talaján állva a magyar közgazdász 
úgy vélte, hogy a technikai fejlődés és a gazdasági növekedés hosszú távon orvosolja a 
társadalomban keletkező szociális problémákat. A rövid távú megoldást a munkások erkölcsi és 
szellemi színvonalának emelésében vélte felfedezni.   

A XIX. század utolsó harmadától a II. világháború végéig tartó hosszú periódusban a 
munkásmozgalom politikai erővé szerveződése, illetve az a törekvése, hogy a politikai élet szerves 
részévé váljon a szociális kérdés eltérő megközelítését eredményezte. A szociálpolitika fő 
szereplőjévé a munkásosztály lépett elő, amely egyfelől „veszélyeztetett” társadalmi réteg volt, 
mivel a legjobban kiszolgáltatott a szociális problémákkal szemben, másfelől „veszélyes elem” is, 
mely a szocializmus tanai alapján a politikai hatalom megragadására törekszik. Az állam mellett 
megjelentek a szocialista-szociáldemokrata munkáspártok és szakszervezetek, amelyek egész 
máshogy értelmezték a szükségletek fogalmát és a szociálpolitikai cselekvés eszköztárát. Az elemi 
létfenntartás mellett az egyént érintő és a munkavégzését akadályozó kockázatokkal – baleset, 
betegség, rokkantság, aggkor, árvaság, öregség, özvegység és munkanélküliség – szembeni 
intézményesített védelem a baloldali pártok programjának központi elemévé vált. Ez a 
szociálpolitika fogalmának bővülését eredményezte, bár a gazdasághoz fűződő viszony 
aspektusában alárendelt szerepet töltött be. A munkáspártok mindenhol elítélték a kormányzati 
szegénypolitikát. Olyan állami szociálpolitikát sürgettek, amely biztosítja a társadalombiztosítás 
különböző ágainak kiépítését, az egészségügy, a közoktatásügy és a lakásügy állami támogatását, a 
maximált nyolc órás munkaidőt, a szabadidőhöz és pihenéshez való jogot és a megélhetéshez 
elegendő munkabér törvényi biztosítását is. Ezekhez a szociális szolgáltatásokhoz az egyén a 
munkavállaló és a munkaadó között létrejövő ún. „gazdasági szerződésre épülő” „vásárolt jog” 
alapján juthat hozzá.  

Megjegyzendő, hogy ezeket a követeléseket fogalmazta meg az I. világháborút lezáró 
békeszerződések Munka című fejezete és a békekonferencián felállított Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal is. A párizsi békekonferencián aláírt békeszerződésekben számos modern szociális 
alapelvet fogalmaztak meg. Ilyen volt például: a munka nem áru, mindenkit megillet a szabad 
szervezkedés joga, a tisztességes megélhetést nyújtó munkabér, a nyolc órás munkanap, a 48 órás 
munkahét és a 24 órás, megszakítás nélküli heti munkaszünet. Síkra szálltak a gyermekmunka 
megszüntetése, a nők és a férfiak egyenlő bérezése, a munkaügyi jogszabályok betartása, valamint 
a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok állampolgárságtól független betartása mellett.  A 
Hivatal az egyes államok kormányai számára kötelező érvényű szociális egyezményeket írt elő, 
amelyek számos szociális alapelvet és jogot tartalmaztak. 

A korszak megértése szempontjából a szociális alapelvek nemzetközi megjelenése mellett döntő 
jelentőségű a gazdasági világválság (1929-33) hatása, mivel a válság nyomában járó társadalmi 
dezorganizáció ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a tömegtermelés korában a társadalom 
zavartalan működéséhez szükség van a fogyasztóképes kereslet biztosítására, a munkaerő 
magasabb szinten való újratermelésére, amelynek költségeit az állam a tőke megadóztatása révén 
biztosíthatja.  

A keresletélénkítő beavatkozás eszköztárának elméleti kidolgozója az angol John Maynard 
Keynes (1883-1946) gazdaságelmélete volt. Keynes A foglalkoztatás, a kamat és a pénz elmélete 
(1936.) című művében bírálta a kapitalista gazdaság zökkenőmentes működésének a tanát. A 
termelés és a foglalkoztatás fenntartásához Keynes szerint mindenképpen szükséges az állam 
keresletélénkítő politikája. Az állami beavatkozás politikája a gazdasági válságelhárítás 
legmegfelelőbb eszközének bizonyult. Fontos megjegyezni azonban, hogy a gazdasági szférába 
való állami beavatkozás direkt formája már az I. világháború alatt a hadigazdaság intézményében 
megvalósult. A két világháború közötti időszakban azonban – a gazdasági világválság hatására – 
minden államban, vagyis a totalitáriánus, az autoriter és a liberális uralom alatt is kíséreteztek a 
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szociális állam kiépítésével. Kiemelkedő jelentősége mégis az Egyesült Államokban a válság 
hatására F. D. Roosevelt (1933-1945) elnök első elnökségi ciklusa (1933-1937) idején bevezetett, 
New Deal néven ismerté vált kormányzati politikának volt, melynek lényegét a jövedelmek állami 
segítséggel történő újraelosztása és az állami keresletélénkítés alkotta. Az elnök szociális jóléti 
programja baleseti- és nyugdíjbiztosítást, munkahelyteremtő intézkedéseket tartalmazott, kísérletet 
tett a munkaviszonyok átfogó jogi szabályozására, s eredetileg a gazdaság alapstruktúrájának, a 
tulajdonviszonyoknak a megváltoztatását célozta meg, ám ez utóbbi törekvése nem valósult meg. A 
II. világháború megakadályozta a New Dealhez hasonló programok megvalósulását. Ugyanakkor 
ezt a II. világháborúig tartó viszonylag hosszú periódust a kormányzati szociálpolitika eredményei 
szempontjából az önkéntes vagy kötelező társadalombiztosítás bevezetése jellemezte, amely 
korántsem terjedt ki minden társadalmi rétegre, sőt a szolgáltatások köre is korlátozott maradt. 

Ebből a periódusból kiindulva többféle leágazás volr elképzelhető. Az egyik változatot a 
kommunista pártok és az egykori Szovjetunió képviselte, majd a kelet-európai szocialista 
országokban kísérleteztek vele, amely a tőkés társadalmi és gazdasági rendszer szerkezetének 
radikális átalakítására tett kísérletet. A tőkés tulajdon és piac felszámolásával a gazdaság- és 
szociálpolitika összeolvadása egy ún. társadalmi gazdaság kialakítását mozdította elő, az egyén 
termelővé és fogyasztóvá vált egy személyben. Ezzel szemben az európai szociáldemokrata és 
munkáspártok többsége egy másik alternatívaként nem a kapitalizmus felszámolására törekedett, 
hanem a tőke és a piac korlátozására, illetve a tőke és a munka ellentétének csökkentésére a 
parlamenti demokrácia eszköztárával. Végül a gazdaság és a piac korlátozása, amely a 
keynesianizmus és a Beveridge terv alapján a tőke és a piac kiegészítését valósította meg állami 
eszközök igénybevételével a II. világháború után létrejött nyugat-európai demokráciák zömének jól 
bevált gyakorlata lett. 

A II. világháborút követő néhány évtized a tulajdonképpeni jóléti állam kiépülésének 
időszaka. Ezt az 1980-ig terjedő periódust a társadalombiztosítási rendszer 
kiteljesedése, a biztosítottak körének kiszélesítése, illetve az állam által átvállalt 
feladatkörök növekedése jellemzi. A jóléti állam szereplői nem meghatározott 
társadalmi rétegek, hanem a társadalom minden egyes tagja. A korszak alapját a II. 
világháború alatt megjelent Beveridge terv jelentette. Az angol jogász-közgazdász, 
Lord Beveridge (sz.: 1879) 1942-ben közzétett elképzelése a nyomor megszüntetésére 
egy olyan komplex szociálpolitikát javasolt, amely szervesen illeszkedett a korábbi brit 
szociálpolitikához, mégis számos ponton komoly többletet eredményezett.  

Beveridge legfontosabb célkitűzése a mindenki számára elérhető szociális biztonság 
megvalósítása volt. A szociális biztonság középponti eleme a szociális biztosítás 
intézménye, amely három ponton lépett túl a korábbi szociálpolitikai gyakorlaton. 
Kiterjesztette a biztosítottak körét és a biztosítás tartalmát, valamint megemelte a 
szolgáltatások összegét. A szociális biztosítás a minden állampolgárra egyformán 
kiterjedő társadalombiztosítás lett. Ugyanakkor a terv leszögezte azt is, hogy a 
szociálpolitikának csak egyik összetevője a társadalombiztosítás intézménye. 
Szükségesnek tartotta egy átfogó egészségügyi- és munkaképességet helyreállító 
szolgálat létesítését, valamint a tömeges munkanélküliség elkerülését a foglalkoztatás 
fenntartásával. A rendszer támogatta a gyermeknevelési pótlékok juttatását, az 
ingyenes orvosi ellátást és a foglalkoztatás megteremtését. A terv készítője tisztában 
volt azzal, hogy egy ilyen szociálpolitika csak az egyén és az állam együttműködésével 
valósulhat meg. Az állami beavatkozás mellett fontosnak tartotta a közjótékonyság 
feltételeinek megteremtését, az önkéntes biztosítás intézményrendszerének kiépítését 
és a takarékoskodásra épülő egyéni magatartásminták elsajátítását.  
Ezt a korszakot a társadalombiztosítási rendszer mellett jellemezte a nem biztosítás alapú, a 
korábbi jótékonysági logika szerint működő ún. jóléti juttatások széles köre is, melyeket rendszeres 
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jelleggel a társadalom legrosszabb helyzetű tagjai számára nyújtanak, vagyis azok számára, akik 
valami oknál fogva kiestek a biztosítás nyújtotta biztonsági hálón.  

A nyugati demokráciákban az 1950-es évek óta egyre erőteljesebben bővül a szociálpolitikai 
elosztás. A fogyasztói társadalom zavartalan működéséhez azonban, a korábbi korszakra jellemző 
szociális szolgáltatások mellett, feltétlenül szükségesek a vásárlóerő fokozását célzó intézkedések, 
illetve a munkaerőpiacot szabályozó kormányzati intézkedések is. A szükségletek fogalma tovább 
bővül, amennyiben a társadalom minden tagjára kiterjedő elemi és általános (fogyasztói) 
biztonságot, illetve a munkalehetőségek biztosítását értik rajta. Az ellátáshoz való jog alapja a 
léthez való egyéni jog lett, amely kiegészítette az előző korszakok egyedi elbírálásának elvét és a 
gazdasági szerződésre épülő „vásárolt” jog mechanizmusát. A szociálpolitika ebben a periódusban 
már nem alárendelt szerepet tölt be a gazdasággal szemben, hanem közel egyenrangú, 
tárgyalópartneri viszony van a két szféra között. 

Ugyanakkor a nyugat-európai országokban az 1970-es évek közepén bekövetkező olajválság 
hatására egyre többen és egyre erőteljesebben beszéltek a szociális-jóléti állam válságáról is. Az 
állam szerepvállalása a gazdasági világválság hatására bekövetkező neokonzervatív politikai 
fordulat és neoliberális gazdaságpolitika hatására csökkent, ezzel párhuzamosan az első és második 
periódusra jellemző megoldások felerősödnek. A szociálpolitika továbbra is az állampolgárként 
felfogott egyénekre irányul, ám fokozatosan elkülönítik és megkülönböztetik a társadalom 
perifériájára sodródott elemeket az állampolgároktól. A szociálpolitika gazdasággal szembeni az 
első és második periódust jellemző alárendelt pozíciója előtérbe kerül. Ehhez az időszakhoz 
köthetőek például az Egyesült Államokban elindított, ún. jóléti függőségben élő társadalmi 
csoportokat elemző szociológiai-pszichológiai-gazdasági vizsgálatok, amelyek azzal az 
eredménnyel zárulnak, hogy feltérképezik a szegénység újratermelődését szolgáló tudatos emberi 
tényezők (vagyis az egyéni magatartásminták) káros következményeit. Ebben az időszakban 
újraértelmezték a szükségletek fogalmát, amennyiben elfogadtáka az elemi és általános biztonság 
kategóriáját, de lemondtak a munkabiztonság eleméről. Egyre inkább előtérbe került az első 
periódust jellemző szegénypolitika eszköztára és a második szakaszban uralkodóvá váló állami, 
szűken értelmezett szociálpolitika. Az ellátáshoz való hozzájutás jogának meghatározásában is ezek 
domináltak. 

Néhány állam esetében azonban, mint például Finnországban nem a jóléti szolgáltatásokkal való 
egyre erőteljesebb szembenállás, hanem a jóléti államnak a jóléti társadalom irányába történő 
meghaladása jellemző. Lényeges ismertetőjegyei közé tartozik, hogy a szociálpolitika elsősorban 
az állampolgárokra és közösségeikre irányul, az állam szerepe csökken az állampolgárok 
kezdeményező szerepével szemben. A jólét megteremtésének preferált formái a társadalmi 
szervezetek, amelyek egyre erőteljesebben veszik igénybe a szociálpolitika alakításában a 
kezdeményezés, a kontroll és a részvétel szerepkörét. Ez a jóléti társadalom modell a legtágabban 
értelmezi az egyéni szükséglet fogalmát, mivel nemcsak elismeri az elemi és általános biztonságra 
való jogot, hanem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az egyén képes legyen legyőzni a nehézségeket. 
Ez csak abban az esetben következhet be, ha az államon kívül a társadalom együttműködő 
képessége is helyet kap. Talán nem véletlen, hogy Finnország az 1980-as évekre a legfejlettebb 
ipari országok egyike lett, ahol 1988-ban az egy főre jutó nemzeti termék (21.189 dollár) a hatodik 
legjobb teljesítmény volt a világon, megelőzve az Egyesült Államokat, a Német Szövetségi 
Köztársaságot és Svédországot is. Az ipari és mezőgazdasági termelés együttes növekedésével 
párhuzamosan emelkedett az életszínvonal, az 1980-as évek végére 28%-kal nőtt a háztartások 
reáljövedelme, a munkanélküliek aránya 1990-ben csupán 3,5% volt. A növekvő jóléttel 
párhuzamosan az egészségügyi ellátás tökélesedésével a finn társadalomban leszorították a 
csecsemőhalandóságot és nőtt az átlagéletkor is. (Megjegyzendő ugyanakkor az is, hogy az 1990-es 
évek elejére az exportra szoruló finn gazdaságban válságtünetek jelentkeztek, amelyek a jóléti 
kiadások megnyirbáláshoz vezettek. A finnek az 1950-es évek óta megszokták, hogy nem fizettek 
az óvodai ellátásáért, a házi gondozásért vagy a kórházi kezelésekért, most nemcsak komoly 
összegeket áldoztak ezekre a szociális szolgáltatásokra, hanem megvonták a lakástámogatást is. A 
gazdasági válság azzal a következménnyel járt, hogy jelentős mértékben csökkentek a háztartások 
megtakarításai, illetve a rendszeres állami segélyben részesülők száma megkétszereződött. Ennek 
ellenére a gazdaság mutatói változatlanul kedvezőek.)     
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19.B.2. A JÓLÉTI ÁLLAM FOGALMA ÉS MODELLJEI 

A „SZOCIÁLIS ÁLLAMPOLGÁRISÁG”   A jóléti állam eszmei magját T. H. Marshall 
azon nézete alkotja, amely szerint a szociális állampolgáriság XX. századi 
megjelenése mérföldkő volt a szociális kérdés megoldásában.  

Marshall – különböző tanulmányaiban, ill. a Class, citizenship and Social 
Development (1950) című művében – az állampolgárság fogalmának három elemét 
különböztette meg: a XVIII. században megvalósuló polgárit, a XIX. századi politikait 
és a XX. századi szociálist. Elmélete szerint szerint az újkori politikai fejlődés első 
lépcsőfokán a rendi kiváltságokon alapuló feudális társadalmat először a polgári elem 
váltotta fel, amelyet a XIX. században a politikai szabadságjogok fokozatos kivívása 
követett. A század első felében még a jogegyenlőség kivívása volt a közvetlen politikai 
cél, amelyet a század második felére és végére egyre inkább a politikai részvételi 
jogokért való harc, a választójogi küzdelem váltott fel. A politikai jogok alanya 
mindvégig az önálló individuumként felfogott egyén volt. Ezzel szemben a XX. 
században a szociális törvényhozás és a társadalombiztosítás fokozatos térhódításának 
lehettünk a tanúi. Persze az sem mellékes, jegyezhetjük meg itt, hogy a szociális 
alapjogok előfeltétele a választójog kivívása volt: a szociális kérdés akkor és ott vált 
politikai kérdéssé, ahol bevezették az általános választójogot. Mivel a XIX-XX. század 
fordulójára a szekularizálódás következtében az egyház szerepe egyre inkább háttérbe 
szorult a hagyományos közösségek felbomlottak, az állam szerepvállalása nőtt, 
feladatköre pedig bővült. A szociális törvényhozás általános állampolgári jogokat 
érvényesített a bérszabályozással, a törvényes munkaidő korlátozásával, a női- és a 
gyermekmunka tilalmával, illetve a munkabér minimumának törvényi szabályozásával. 
Marshall ide sorolta az oktatás kiterjesztését is. Szerinte az oktatáshoz való jog döntő 
motívum egy olyan társadalomban, amelyben minden egyén státusza és jövedelme 
attól függ, hogy képzettségének megfelelően milyen helyet tölt be a társadalmi 
munkamegosztás szerepében. Nem mellékes ugyanakkor, hogy Marshall az oktatáshoz 
való jogot nem a gyermek jogának tekinti, hanem a felnőttek „visszavetítési jogának” 
arra, hogy rendes nevelésben és képzésben részesülhessenek gyermekeik. 

Marshall elemzéseit R. M Titmuss azzal egészítette ki, hogy a jólét fogalmát három 
szinten ragadta meg, nevezetesen szociális jóléti, pénzügyi (adóügyi) jóléti és 
foglalkoztatási jóléti szintekről értekezett. A csoportosítás alapja a komplex, 
individualizálódó társadalmak növekvő munkamegosztása. Rámutatott arra, hogy nem 
elegendő szociális jóléti szolgáltatásokról beszélni, mivel a társadalmon belül egyre 
inkább bővül azoknak az embereknek a köre, akik hosszabb-rövidebb ideig rá vannak 
utalva különböző eltartás-formákra. Az eltartást igénylő állapotok növekedése, 
automatikusan növeli és differenciálja az ezeket az állapotokat kezelő ellátások körét. 
A XX. század egyik legmeghatározóbb társadalmi sajátosságai az egyén életének egyre 
több szakaszában érzékelhető kiválasztás és elutasítás. Az emberek az oktatásban, a 
munkában, a szakképzésben, a szakmai status megszerzésében, a lakáshoz vagy a 
nyugdíjhoz való hozzájutásban egyaránt szembekerülhet ezekkel. Titmuss továbbá arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a szociálpolitika nem merül ki a szociális szolgáltatások 
puszta elosztásában, nem hagyhatja figyelmen kívül a méltányosság kérdését sem. 
Tisztában volt azzal, hogy a méltányosság fogalma heves vitákhoz vezet. A 
méltányosság konszenzuson alapuló meghatározása és a gyakorlatba való átültetése 
azonban elkerülhetetlen ahhoz, hogy jóléti államról beszélhessünk. A szociálpolitika 
ugyanis – bármily meglepő – könnyen előidézheti a társadalmi egyenlőtlenségek 
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további fokozódását is. A munka növekvő megosztásával, a specializálódás növekvő 
szintjével, a gyermekkor és az öregkor tudatos meghosszabbításával a társadalom 
további differenciálódhat, ami a társadalmi egyenlőtlenségeket inkább elmélyíti, nem 
pedig csökkenti: „Az az ember – fogalmazott –, aki az egyéni foglalkozási 
tevékenységek mind szakosítottabb tartalmára épülő megosztó folyamatok 
középpontjában áll, egyre inkább függővé válik. Egyéni életcéljai követése során mind 
jobban tudatára ébred függőségének, egyre több kudarcnak és fájdalomnak van kitéve. 
Ha egy társadalom túl sokat fordít értékeiből és erényeiből egyes egyének 
felemelkedésének biztosítására, ennek következménye mások egyéni kudarca, 
valamint a kudarcok egyéni tudatosodása lesz.” Az igazi kihívás éppen ezért a 
szociálpolitika számára a jelen kor növekvő társadalmi egyenlőtlenségeinek leküzdése 
lehet.  
A R. M. Titmuss által uralkodóvá vált szemléletet többek között H. Glennerster illette komoly 
kritikával a Ár ellen: a szociálpolitika kilátásai (1989) című munkájában. Véleménye szerint 
Titmuss tevékenysége következtében a szociálpolitikát a szociális igazgatás tanulmányozásaként 
fogták fel; a szociálpolitika spektruma azonban ennél jóval szélesebb. A Titmuss féle szemlélet 
nem képes választ adni két lényeges kérdésre. Egyfelől arra, hogy melyek a társadalmi cselekvés 
területei, másfelől mennyiben helyénvaló a társadalmi cselekvés, illetve melyik a leghatékonyabb 
módszer céljainak elérésére. Ehhez meg kell határoznunk az egyéni és a közösségi cselekvés 
határait. Glennerster óva intett a túlzó magatartásoktól: az „utópista” individualizmus és az 
„utópista” kollektivizmus egyaránt veszélyeket hordoz magában – állította, azt hangsúlyozva, hogy 
korunk változó társadalmában a szociálpolitika gyakorlatában egyik sem alkalmazható 
megszorítások nélkül.   

JÓLÉTI ÁLLAM ÉS „DEKOMMODIFIKÁCIÓ”   A jóléti állam elméletét dán közgazdász 
és társadalomtudós, Gøsta Esping-Andersen (sz.: 1947) mélyítette el, aki Marshall 
szociális állampolgáriságra vonatkozó elméletét a dekommodifikáció fogalmával 
egészítette ki. A szociális állampolgáriság fogalma – hangsúlyozta egyebek között a 
The Three Worlds of Capitalism [A kapitalizmus három világa] (1990) című művében 
– önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a jóléti állam lényegi sajátosságát 
megragadjuk. A Marshall által alkalmazott teória nem tartalmazza a szociális jogok 
biztosításának aktusát, illetve nem tárgyalja azt sem, hogyan fonódnak össze az állami 
tevékenységek a piac viszonyaival és a család szociális ellátásban játszott szerepével. 
A jóléti állam differenciáltabb megértéséhez, mindenekelőtt a szociális jogok újszerű 
megközelítése szükséges. Esping-Andersen szerint a prekapitalista társadalmakban az 
egyén élete nem volt kizárólag piachoz kötött, a tőkés gazdasági rend megjelenésével 
azonban a piac univerzálissá vált, a munkás jóléte a pénzkapcsolatoktól kezdett 
függővé válni. Az emberi tényező a munkán keresztül áruvá vált. A szociális jogok ezt 
az árujelleget próbálják meg fellazítani abban az esetben, ha a jogok nem a 
teljesítmény alapján, hanem az állampolgári mivolt alapján illetik meg a társadalomban 
élő egyént. Ebben a kontextusban a dekommodifikáció értelmezhető folyamattá válik, 
mivel a szociális jogokkal felruházott egyén képes a piacra való támaszkodás nélkül 
saját létét fenntartani. A dekommodifikáció a munkást erősíti, a munkaadó pozícióját 
gyebgíti. Amennyiben a szociális szolgáltatások színvonala túl alacsony, akkor a 
dekommodifikáció társadalmi megbélyegzéssel (stigmációval) jár együtt.  

A JÓLÉTI ÁLLAM TÍPUSAI   A dekommodifikált jogok eltérő mértékben fejlődtek ki a 
modern jóléti államokban. Az angolszász országokban a leggyakrabban a 
szükségletekhez kapcsolódnak, illetve arra épülnek, aminek következménye a piac 
megerősítése lett. A német nyelvű országokban a szociális jogokat a 
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munkateljesítményhez, a foglalkoztatottsághoz és a befizetésekhez kötik, míg a 
skandináv államok az állampolgári juttatás tényezőjével kalkulálnak, mindenkinek 
egyenlő nagyságú, alapvető juttatást biztosítanak a keresettől, a hozzájárulás 
mértékétől és a teljesítménytől függetlenül.  Ezen jogok alapján három különböző 
modellről beszélhetünk: a liberális, a konzervatív-korporativista és a szociáldemokrata 
modellről. 

A liberális modell főleg az angolszász országokban terjedt el, vagyis az Egyesült 
Államokra, Nagy Britanniára, Kanadára és Ausztráliára jellemző. Az alsóbb 
néprétegek számára a tisztes szegénység relatív egyenlőségét igyekszik megteremteni, 
a többség számára azonban a jövedelmek arányában differenciált jólétet biztosít. A 
szociális segélynyújtás a bizonyítható szükségletekhez, nem pedig a 
munkateljesítményhez kötődik, ebből következően a rászorultság aprólékos és 
részletes vizsgálata jellemzi. A juttatások elsősorban az alacsony jövedelmű, általában 
a munkásosztályhoz tartozó, az államtól függő helyzetben lévők fenntartásáról 
gondoskodnak. Ebben a modellben a szociális reform előbbre haladási lehetőségeit 
behatárolják a hagyományos, liberális munkaetika normái. Általában megfigyelhető a 
szolgáltatások alacsony színvonala, a kérvényezők és a rászorultak megbélyegzése. Az 
ilyen modellben nem korlátozzák a munkaerő áru jellegét és mély szakadékot vonnak a 
középosztályok és alsóbb társadalmi rétegek közé. Ebben a helyzetben az állam 
támogatja a piacot (akár passzívan is) azáltal, hogy csak egy minimális ellátást biztosít, 
illetve (aktívan) a magánjellegű jóléti rendszereknek nyújtott szubvenciókkal. A 
végeredmény egy olyan rétegződési rendszer, amelyben az állami a jóléti ellátás 
alanyainak egy tisztes szegénység mentén érvényesülő relatív egyenlőséget biztosít, a 
többség számára pedig a piac által differenciált jólét alapjait teremti meg. 

A konzervatív-korporativista modell Németországban, Ausztriában, Olaszországban 
és Franciaországban terjedt el. Ez a kötelező társadalombiztosítás rendszerét jelenti 
erős jogosítványokkal, ahol is a juttatások mértéke a befizetésektől, a 
munkateljesítménytől és a foglalkoztatottság mértékétől függ. Ezekben az államokban a 
piaci hatékonyság liberális eszméje sohasem volt kiemelkedő jelentőségű, a szociális 
jogok létét ebből következően nem vitatták. Ezzel szemben a státusz-különbségek 
megőrzésére irányuló törekvés mindvégig domináns maradt, ami egyben azt is 
jelentette, hogy a jogok biztosítását osztályokhoz és statusokhoz kötötték. A korporatív 
alapú rendszerekben az egyház jelentős szerepet játszik, illetve a hagyományos 
családkép eszméje is fennmaradt. Ez utóbbi számos érdekes következménnyel jár: a 
társadalombiztosítás például tipikusan nem terjed ki a munkaviszonyban nem álló 
feleségekre, a családi pótlékok összegei ösztönzik az anyaságot; a bölcsőde 
szembetűnően fejletlen, a szubszidiaritás (kiegészítőlegesség) elve annak a 
hangsúlyozására szolgál, hogy az állam csak abban az esetben avatkozik be, ha a 
család lehetőségei tagjai számára már kimerültek. 

A szociáldemokrata modell a skandináv államok sajátja. Ezekben az országokban a 
szociáldemokrácia alkotja a szociális reform mögött álló domináns erőt. A 
szociáldemokraták az állam és a piac, illetve a munkásosztály és a középosztály 
dualizmusa helyett egy olyan jóléti állam megvalósítására törekedtek, amely magas 
szinten képes az egyenlőség biztosítására, nem pedig a minimális igények 
kielégítésének egyenlőségét garantálja. A szolgáltatásokat és juttatásokat olyan magas 
szintre emelték, hogy az új középosztály igényeinek is megfelelhessen, a munkások 
pedig ugyanolyan minőségű jogokban részesültek, mint a jobb módúak. Ez a modell 
kiszorítja a piacot, amely alapvetően univerzális szolidaritást hoz létre a jóléti 
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állammal. A cél az egyéni függetlenség elősegítése, amely határozott megkülönböztető 
jegye a konzervatív modelltől. Az ideális ebben a rendszerben nem a családra való 
rászorultság maximalizálása, hiszen megengedi a nőknek, hogy a munkát válasszák a 
háztartás helyett. Közvetlenül a gyermekeknek nyújt juttatásokat és közvetlen 
felelősséget vállal a gyermekek, az idősek, illetve az önmagukon segíteni nem tudók 
felett. Síkra száll a teljes foglalkoztatottság megvalósítása mellett, amely egyszerre két 
dolgot is jelent: egyfelől a munkához való jog a jövedelem megőrzés jogával azonos 
rangú, másfelől a jóléti állam fenntartásának hatalmas költségei miatt kénytelen 
minimalizálni a szociális problémákat és maximalizálni az állami bevételeket.  

RÁSZORULTSÁG – MÉLTÁNYOSSÁG – UNIVERZALIZMUS  Esping-Andersen arra is 
rámutatott, hogy a dekommodifikált jogok minősége nemcsak a szociális 
szolgáltatások különbözőségének leírására alkalmas, hanem egy sajátos társadalmi 
rétegződést hív életre. A jóléti állam nem csupán egy egyszerű korrekciós, beavatkozó 
mechanizmus, amely csökkenti az egyenlőtlenségek mértékét, hanem aktív erő a 
társadalmi viszonyok alakításában, maga is létrehoz egy sajátos rétegződési rendszert. 
Ebben a tekintetben is jól elkülöníthető a három modell.  

Már a XIX. századi szegénygondozás és a rászorultsági elv alapján kiosztott 
segélyek is kifejezetten erősen hatottak a társadalom szerkezetére. A szegények 
megbélyegzése és elkülönítése a társadalmon belül előmozdította a munkásmozgalom 
ellenszenvét, illetve a társadalom megosztottságát. A konzervatív reformer Bismarck 
(1871-1890), vagy von Taffe (1878-1893) olyan szociálpolitikát hívott életre, amely 
egyfelől a bérből élők közötti különbségek megszilárdítására törekedett, másfelől 
képes volt az állam iránti egyéni lojalitás kialakítására is. Külön programokat alkotott 
a különböző osztályhelyzetűek számára, egyedi jogokat és privilégiumokat biztosítva 
mindenki számára. E hagyomány egyik legfontosabb eleme a közalkalmazottak 
privilegizált, jóléti ellátásának megteremtése volt. Törekvésük a konzervatív 
modellben él tovább. 

A munkásmozgalom a kezdetektől ellenségesen viszonyult ehhez a modellhez, ám 
az általuk első ízben kínált alternatíva sem volt probléma mentes. A munkásság az 
önszerveződő baráti társaságok vagy párt- és szakszervezetei révén lépett fel a kezdeti 
hivatalos szegénypolitikának minősülő kormányzati szociálpolitikával szemben. 
Esping-Andersen ezeknek a szervezeteknek legfontosabb hátulütőjét abban vélte 
felfedezni, hogy gyakran osztály-gettóvá váltak, s olyan gettó szellemet képviseltek, 
amely inkább megosztotta, semmint integrálta a munkásokat. Az önsegélyező 
társadalmi modell számos esetben sértette a munkásosztály politikai szerveződésének 
céljait. A munkáspártok kormányra kerülve a koalícióalkotás nehézségei miatt 
rákényszerültek szociális elképzeléseik újrafogalmazására. A II. világháború végig a 
jóléti állam megvalósítása nagyrészt azon múlott, hogy az adott államban hogyan 
megy végbe a kormányzás megszerzéséhez szükséges koalícióalkotás. A hagyományos 
munkásosztály önmagában nem volt képes egyedül huzamosabb időn keresztül 
választási többséget szerezni. Ennek a korszaknak a legérdekesebb ellentmondása 
abban ragadható meg, hogy a munkáspártok falusi rétegek felé nyitása határozta meg a 
szociális reformok kimenetelét. A politikai többség megszerzése azon múlott, hogy a 
munkáspárt képes-e a mezőgazdasági rétegek megnyerésére. A svéd belpolitikában 
egyedülálló példa a szociáldemokrata párt kormányzásának folytonos volta (1932-
1976, illetőleg 1982-1991 között), amelyet a koalícióalkotás sikerességnek 
köszönhetett. 
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A II. világháború utáni időszakban a munkáspártok felkarolták az univerzalizmus 

elvét és a Beveridge modell számos elemét. Az univerzalizmus azt jelentette, hogy 
minden állampolgárt hasonló jogok illetnek meg, osztály- vagy piaci helyzettől 
függetlenül. Ez a megközelítés előmozdította a státusegyenlőséget, bár ez a típus is a 
társadalom egy sajátos rétegződési mechanizmusára épült. Feltételezte, hogy a 
népesség túlnyomó többségét „kisemberek” alkotják, akik számára elegendő egy kis 
mértékű juttatás. Ha ez a feltétel nem teljesült – már pedig a II. világháború utáni 
skandináv országok esetében ez volt a helyzet –, a munkásosztály életszínvonalának 
emelkedésével és egy új középosztály létrejöttével újból előállt a társadalom 
megosztottsága. Egyik oldalon helyezkedtek el a jobb módúak, akik a magánbiztosítás 
rendszerében és a béren kívüli egyéb juttatásokban részesültek, anyagi helyzetük 
javítása érdekében igénybe vették a piac mechanizmusát, a másik oldalon viszont ott 
maradtak az államra hagyatkozó szegények, akik számára csak a piac mechanizmusán 
kívüli segítség biztosította a létfenntartást. 

Mind a rászorultsági elvhez kötött segélyezés, mind a korporatív, illetve az 
univerzalizmus eszméjén alapuló megoldás szembekerült a társadalomszerveződés 
sajátosságaival. A különbség abban áll, hogy eltérő válaszokat adtak a növekvő anyagi 
jólétre és a középosztály bővülésére. A konzervatív társadalombiztosítási hagyomány 
viszonylag egyszerűen oldotta meg a helyzetet, mert a méltányosság szellemében 
javított a korábbi rendszeren. Az Adenauer által bevezetett nyugdíjreform (1957) 
kitűnő példája ennek a konzervatív megoldási lehetőségnek. A járulék-befizetésekhez 
kötött juttatások helyett áttért a keresethez kötött juttatások rendszerére, így meghagyta 
a korábbi státuskülönbségeket. A szociális segélyezés és az univerzalizmus eszméje 
mentén elköteleződött államok esetében ezeket a problémákat vagy a piac, vagy az 
állam oldotta meg.  

Az egyik alternatívát az angolszász országok jelentették. Ezek az államok a szerény 
méretű állami univerzalizmus mellett döntöttek, és lehetővé tették, hogy a piac 
uralkodjék el a nagyobb jólétet követelő társadalmi rétegek érdekében. Ez a politika 
azzal a következménnyel járt, hogy a közkiadások növekvő tételét az ún. magánjóléti 
programok részére adott támogatások alkotják, ami azzal a következménnyel járhat, 
hogy a középosztály részéről mind kevesebb támogatásban részesül. A másik 
megoldás a skandináv országokban valósult meg, ahol az univerzalizmus eszméjét a 
piac megkerülésével az állam kívánta megvalósítani. Ebben az esetben egy idő után a 
juttatások egyenlőtlenségeivel kell számolni. 

19.B.3. A JÓLÉTI ÁLLAM VÁLSÁGA – ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK 
Az 1970-es évek elején bekövetkező gazdasági válság hatására kezdetét vette a tőkés gazdaság 
szerkezeti átalakulása, amely egy tőkeigényes, új beruházási ciklust indított el. Ezt a jóléti államok 
az adózáson keresztül próbálták meg finanszírozni. A gazdaság szerkezeti átalakulásával 
párhuzamosan megjelent a neokonzervatív ideológiai és politikai fordulat, amelynek egyik iránya a 
jóléti kiadások lefaragása volt.  

FRIEDMAN ÉS HAYEK KRITIKÁJA  A jóléti állam klasszikus liberális elvekre 
alapozott neokonzervatív kritikáját Milton Friedman és  Friedrich Hayek (1899-1992) 
fejtette ki. 

Friedman szerint a jóléti kiadások egy sajátos egyoldalú szerződést jelentenek a 
generációk közötti jövedelem újrafelosztására. A sokféle jóléti program helyett csupán 
egyetlen egységes, regresszív jövedelemadó rendszert kell bevezetni. Ez egy könnyen 
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áttekinthető és egységes rendszert jelentene, amelyben a jövedelmeket a költséges 
bürokrácia és nyilvántartás nélkül át lehetne csoportosítani. Ő maga a pozitív 
jövedelemadó kiegészítését javasolta olyan negatív jövedelemadóval, amelyben csak 
egy bizonyos szint felett fizetnének az emberek adót, ezen szint alatt pedig arányosan 
kiegészítenék az érintett rétegek jövedelmét a mindenkori társadalmi minimum 
szintjére. Ezzel szemben – hangsúlyozta – a jelenlegi rendszer alapvetően hibás, mert a 
legszerényebb jövedelműek, általában a munkások kezdenek biztosítást fizetni. Ők 
azok, akik hosszabb ideig fizetnek a szolgáltatásokért, holott általában rövidebb ideig 
élnek, ezért tulajdonképpen a jóléti szolgáltatások jelentős részét nem a szegény 
rétegek, hanem a középosztály tagjai élvezik. Ugyancsak kritikával illette a jóléti állam 
egyén feletti gyámkodó szerepkörét, amely a túlzott szociális gondoskodással 
leszoktatja az egyént a felelős viselkedésről. A jóléti kifizetésekben részesülő egyének 
elveszti autonómiájukat és önállóságukat.  

Álláspontja egyezett F. A. Hayek osztrák-amerikai közgazdász neoliberális 
nézeteivel. Hayek a klasszikus liberális nézetek alapján megkérdőjelezte a szociális 
igazságosság, valamint a társadalmi érték fogalmát. Úgy vélte, hogy a szociális 
szolgáltatásoknak, bárhogyan is osztják szét a társadalomban, nincs általános 
társadalmi értéke. Az adott szolgáltatásokat mindig az egyes ember élvezi, mindig az 
egyén számára rendelkezik értékkel. „Ha a szolgáltatásokat másként ítélik meg 
fejtegette a „Szociális” vagy elosztási igazságosság [1984] című művében –, akkor a 
társadalmat nem szabad emberek spontán rendjének tekintik, hanem olyan 
organizációnak, amelynek minden tagja a célok egyetlen hierarchiáját szolgálja. Ez 
szükségképpen totalitárius rendszer lenne, amelyből hiányozna a személyes 
szabadság”. Hayek számára magától értetődő volt, hogy egy szabad társadalomban a 
gazdasági folyamatok hatásai nem az igazságosság elvei szerint oszlanak meg. Ez nem 
jelenti azonban azt, hogy valaki személy szerint felelőssé tehető a jövedelmi 
különbségekért. Sőt, a jövedelemkülönbségek nem minősíthetőek igazságosnak, vagy 
igazságtalannak, mivel különböző egyének és csoportok helyzetét az adott társadalmon 
belül nem valakinek a szándéka eredményezte, illetve egy társadalmon belül az 
egyének és csoportok helyzete nem alakítható önkényesen, egy általánosan szabály 
szerint. Ugyanakkor Hayek is tisztában van azzal, hogy a fennálló piaci rendben 
nemcsak az eredmények, hanem az egyes egyének indulási esélyei is különbözőek.  

Az esélyegyenlőség – hangsúlyozta – illuzórikus fogalom, mivel nézete szerint 
megvalósíthatatlan feladat elé állítja az államot. Ennek eléréséhez a kormányzatnak 
ellenőriznie kellene minden egyén egész természeti és emberi környezetét. Komoly 
bírálatban részesítette a szocializmus elosztási igazságosságra vonatkozó nézetét is, 
amely szerinte nem más, mint a felsőbbrendűek magatartási szabályainak ráerőltetése 
az alattvalókra. Hayek végkövetkeztetése szerint egy szabad társadalomban nem lehet 
a személytelen piac mechanizmusait felfüggeszteni, kiváltképp valamilyen eszme 
nevében. A legtöbb, amit egy kormányzat biztosíthat, az a védelem a súlyos 
nélkülözéssel szemben, akár meghatározott minimális jövedelem formájában, akár 
olyan alapszínvonal révén, ami alá senkinek sem szabad süllyednie. 

TOVÁBBI KRITIKÁK  A jóléti állam kritikájához érdekes adalék R. M. Titmuss nézete 
a gazdasági növekedés és a szociálpolitika szerepköréről. Kritikai észrevételei azonban 
nem a jóléti állam létjogosultságát tagadják, hanem annak helytelen szociálpolitikai 
magatartását. Álláspontját arra alapozta, hogy az anyagilag gazdagabb, nagyipari 
tömegtermelésre épülő nyugati, jóléti társadalmakban a gazdasági növekedés nem jár 
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együtt „szociális növekedéssel.” Mit jelent az ez a szociális növekedés? „Olyan 
helyzetet – írja a Szociálpolitika és gazdasági haladás(1968) című munkájában –, 
amikor társadalmaink arányosan többet költenek az oktatási szempontból hátrányosan 
lévőkre, mint a többiekre; amikor a szegények lakáshelyzete gyorsabb ütemben javul, 
mint a középosztályé; amikor arányosan több orvosi ellátást kapnak a krónikus 
betegek, mint az „átlagos betegek”; amikor több szociális munkást vonz  a közpénzből 
fedezett program, mint a gyermekek részére nyújtott szociális tanácsadást nyújtó 
magánklinika; amikor a mainál kisebbek a vagyoni és jövedelmi különbségek 
gazdagok és szegények, színesbőrűek és fehérek között.” Titmuss a jóléti államok 
legnagyobb veszélyét abban látta, hogy az elkövetkezendő évtizedekben a különböző 
társadalmi rétegek színvonala emelkedni fog, de ez a folyamat nem lesz egyenértékű a 
társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésével. Ennek legfőbb oka nézete szerint egy olyan 
hibás szociálpolitikai szemlélet, amely a szociálpolitikát a gazdasági növekedés puszta 
függvényének tekinti, és a juttatások elosztására helyezi a hangsúlyt, a jogok rögzítése 
helyett. 

A neoliberális kritikához csatlakozott R. Segelman és D. Marsland A bölcsőtől a 
sírig (1989) című írása, melyben az Egyesült Államokban jelentkező, a jóléti 
államokkal együtt járó szociális problémák bemutatására vállalkoztak. Behatóan 
elemezték az amerikai szociológiai, pszichológiai és gazdasági kutatások eredményeit 
a jóléti államok visszáságairól. Rámutatnak arra, hogy a jólétinek mondott államban 
számos szociális probléma létezik: nagyarányú munkaképtelenség, magas 
munkanélküliség, az állami költségvetés nagy hiánya, a leépítéseknek ellenálló 
hatalmas bürokrácia, a bűnözés és kábítószerfogyasztás növekedése, a képzett 
dolgozók elvándorlása, időnkénti lázadó magatartás és a nagyfokú elidegenedés érzése, 
a házasságon kívüli kapcsolatok és születések számának emelkedése, valamint a 
gyenge oktatási eredmények. Részletes elemzést adtak arról jelenségről, hogy a 
legtöbb jóléti államban sok olyan fiatalkorú él, akik nem akarnak dolgozni és nem 
rendelkeznek semmilyen határozott jövőképpel. Döntő többségük munkanélküli 
segélyből él, az állami juttatásoktól vagy családtagok jövedelmétől függnek. A fő 
problémát abban látták, hogy ez a „jóléti államtól függő” magatartás számos esetben 
generációkon keresztül öröklődik.  
Állításaikat statisztikai adatok támasztják alá. Az Egyesült Államokban az 1960-as években a 
lakosság 10%-a, az 1970-es években 20%-a, az 1980-as években 43%-a tartozott ebbe a csoportba, 
miközben az állami kiadások 60%-át terhelték. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a nekik kifizetett 
segélyek és juttatások ellenőrizhetetlenek és arra használják fel, amire akarják. A jóléti 
függőségben élő családok élete számos vonatkozásban sérül. Az ő esetükben gyorsabban nő a 
válások száma, gyengül az apa pozíciója, iskolázatlanabbak a gyermekek, nő az agresszív 
magatartásminták aránya, a felnövekvő generációk érzelem-sivárabbak, hiányzik a nevelésükből a 
tekintélytisztelet, a család költségvetésben nem játszik szerepet a takarékosság szelleme és a jövőre 
vonatkozó tudatos tervezés magatartása. 

A szerzők olyan radikális reformokat sürgettek, amelyekkel ezek a problémák 
visszaszoríthatóak. Az eredményes kormányzati szociálpolitikát nem a szociális szolgáltatások 
körének és az igényjogosultságok kibővítésében, hanem sokkal inkább annak megnyirbálásában 
látták. Felléptek a családok és helyi közösségek támogatása, a szakképzés és a pályaválasztási 
tanácsadás átalakítása érdekében. Támogatták a vállalkozások létrejöttét, amely az egyénben az 
önálló és felelősségteljes magatartás kialakítását mozdítja elő. 

ÉRVEK A JÓLÉTI ÁLLAM MELLETT  Az 1980-as évek folyamán számos szerző a jóléti 
állam konzervatív kritikájával szemben foglalt állást, „a jóléti állam kritikájának 
kritikáját” nyújtva. A neokonzervatívok elleni egyik támadási felületet a 
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szociálpolitika alapmotívumának, a szükségletek fogalmának meghatározási kísérlete 
nyújtotta. A szociálpolitika története és a  jóléti állam lényege megragadhatatlan 
anélkül, ha nem kérdezünk rá a szociális kérdés mögött meghúzódó szükséglet-
fogalomra. Mióta szociálpolitikáról beszélhetünk, azt mindig valamilyen társadalmi 
réteg szükségleteinek kielégítésének az igényével hozzuk kapcsolatba. Abban senki 
sem kételkedik, hogy egy társadalom akkor működik jól, ha nincsenek nagy 
egyenlőtlenségek az egyén fizikai és társadalmi életesélyeiben. A kérdés csupán az, 
hogyan érhető el egy ilyen társadalmi állapot?  

Len Doyle és Ian Gough – a Emberi szükségletek és szocialista jóléti politika [A 
jóléti állam, 1991.] (1989) című munkájukban – az igazságos társadalom elérésének 
alapfeltételeként az embernek mindenfajta kiszolgáltatottság és elnyomás alóli 
felszabadítását jelölték meg. Az egyén kiszolgáltatottságát – állították – két 
alapszükségletének fel nem ismerése, és ennek hiányában kielégítetlensége okozza. Az 
egyik a fizikai és mentális értelemben vett egészség, a másik pedig az autonómia 
képessége, amely az alkotó tudat alapszükséglete. A fizikai egészséghez ételre, italra, 
ruhára, alvásra, mozgásra stb. van szükségünk, míg a mentális egészség az emberi 
kapcsolatok, az érzelmi támasz, az érzelem kifejezési lehetőség és a magánélet 
tapasztalati minimumait tükrözi. Az autonómia révén vagyunk képesek azon célok és 
stratégiák megfogalmazására, amelyek révén megfelelően élhetünk. Az 
alapszükségletek biztosítása mindig tanulási folyamat eredménye.  
Ignatieff ezzel szemben úgy vélte, hogy mindez kevés. Elsősorban a jóléti államra vonatkozó 
konzervatív kritikával szemben arra a lényeges különbségre mutat rá, hogy a jóléti állam alapja a 
politikai és szociális jogok nyelvén kifejezhető szükségletek tartalma. A legtöbb politikai vita azon 
kérdés körül forog, hogy milyen lakásra, ruházati cikkekre, munkabérre vagy éppen munkahelyre 
van szükségünk. A konzervatív megközelítés nehézségét abban látta, hogy az nem foglalkozik azon 
szükségletek körével, amelyeknek nincs közük a szociális jogokhoz: „Az egyénben nemcsak a 
jogait kell tisztelnünk. Korunk közigazgatásának jó lelkiismerete láthatólag úgy működik – 
fejtegette a The Needs of Strangers (1984) című írásában –, hogy tiszteli az egyén jogait, de azt 
nem, hogy tisztelettel bánjanak velük… .A modern jóléti állammal szembeni legáltalánosabb 
kritika, éppen az, hogy minthogy mindenkivel ugyanúgy bánik, a végén mindenkit tárgynak 
tekint.”  

A szociálpolitika erkölcsi motívumára hivatkozva Ignatieff azt hangsúlyozta, hogy a jog nem 
írhatja elő a tiszteletet, a megbecsülést, a részvét és a szolidaritás gesztusait. Megfelelő példa erre, 
hogy a nyugdíj és a jogszerű orvosi ellátás szükséges, ám nem elégséges az idősek önbecsüléséhez 
és méltóságához. Gondolataiban a korai, XIX. század végi szociálpolitika morális aspektusai 
tükröződnek vissza. Azt ő maga is fontosnak tartja, hogy a szociális jogokra épülő jóléti állam 
szolgáltatásai az 1950-es években megszüntették az előző korszakok ajándék-szemléletét, ám az 
egyéni élethez nélkülözhetetlen szolidaritás-szükségletet nem elégítették ki.  

R. Castel A szociális kérdés alakváltozásai (1995) című munkájában körültekintően 
elemezte az 1970-es évek óta jelentkező, a jóléti államra vonatkozó kritikai 
észrevételeket, illetve a szociális feszültségeket. Következtetése azonban nem a jóléti 
állam háttérbeszorításának az igényét eredményezezte, hanem annak a változó 
feltételekhez való alkalmazkodását. Elemzésnek alapja a munkához való viszony 
történelmi alakváltozásainak a bemutatása volt, mivel az egyénnek a társadalmi 
struktúrába való beilleszkedésében a munka egyre meghatározóbb tényezővé vált. 
Castelt elsősorban azok a folyamatok érdeklik, amelyek a létbizonytalanságban élő és 
onnan kikerülni nem tudó egyének mögött rejlenek, annál is inkább mivel az 1970-es 
évek óta jelentkező létbizonytalanság egyre nagyobb méretű és több rétegű jelenség. A 
létbizonytalanság egyfelől az eddig stabil helyzetben élő munkásrétegek és alsó 
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középosztálybeli emberek leszakadását, másfelől a bizonytalanná váló helyzet 
állandósulását, harmadsorban pedig a társadalmi struktúrán belüli pozíciók hiányát 
jelentik Castel úgy vélte, hogy a jelenség mögött a társadalmi munkamegosztásban 
való részvétel hiánya és a közösségi kapcsolatoktól való megfosztottság a döntő 
motívumok.  

Castel tehát a szociális államot a munkaviszonyok vizsgálata alapján ragadta meg. 
Az újkori, polgári társadalom gazdasági aspektusait vizsgálva arra a következtetésre 
jutott, hogy a XVIII. század végén kezdődő munkavállalás szabadsága a tőkés 
társadalmon belül a tömeges sebezhetőség állapotát eredményezte, amelyet a XIX. 
században a „hivatalos kormánypolitika” a gyámkodás és pártfogás elve mentén 
próbálta meg orvosolni. A gyámkodó kormánypolitikát a 19/XX. század fordulóján a 
szerződéses munkaviszony aspektusa váltott fel. A szociális állam gyakorlata a II. 
világháború utáni időszakban azon az elképzelésen alapult, hogy a munkaviszony köré 
szilárd szociális intézményeket létesített. Ez a gyakorlat azonban nem tudta kivédeni az 
egyén sebezhetőségét, sőt az 1970-es évek eleje óta inkább fokozta azt.  

A szociális állammal szemben három lényeges ellenvetést fogalmazott meg. (a) A 
szociális intézmények kiépítése és a társadalom minden tagjának szociális 
szolgáltatásokban való részesítése addig működött, amíg gazdasági növekedés állt 
mögötte. A növekedés azonban az 1970-es években bekövetkező gazdasági válsággal 
véget ért. (b) Az állam egyre több területen történő beavatkozása komoly 
homogenizáló tényezővé vált. Az állam mély szakadékot hozott létre az egyén és a 
természetes közösségek között, mivel az ember egyetlen támasza a szociális 
kockázatokkal szemben az állam volt. (c) Az állandó állami jelenlét miatt az egyén 
kezdeményező képessége, saját sorsán változtatni akarása komoly károsodást 
szenvedett. Az ellenvetések Castelt egy ún. „stratéga állam” megteremtésére késztetik. 
Nézete szerint meg kell találni az állami beavatkozás azon új módszereit, amelyek az 
egyént hatékonyabban meg tudják védeni a sebezhetőséggel szemben.  

A jóléti állammal kapcsolatos kritikák nem vezettek az ilyen típusú államok 
felszámolásához. Bár az ellenérvek egy része elgondolkodtató, mégis egy olyan 
rendszer fennállásáról van szó, amely a legmagasabb fokon képes az ember szociális 
problémáit orvosolni.    

19.B.4. A JÓLÉTI ÁLLAM INTÉZMÉNYRENDSZERE  

A jóléti államok mindenütt a XX. század folyamán komoly szociális ellátási rendszert 
építettek ki, amelyek fő szereplője az állam volt. Az intézményi struktúra elemeit a 
társadalombiztosítás és egyéb szociális intézmények alkotják. Ez az intézményi 
struktúra hosszú történeti folyamat eredménye volt, melynek kezdőpontja a 
szociálpolitika XIX. század utolsó harmadában megjelenő kormányzati 
szociálpolitikához köthető.  

Bár a szociálpolitika első megjelenése óta egyre inkább az állam szociális ellátási 
rendszere – s ezen belül a társadalombiztosítás komplex intézménye – játszik 
meghatározó szerepet, mégis az egyén szociális ellátásának több színtere lehetséges: a 
család, a kisközösségek (mint pl. a lakóhelyi , vagy munkahelyi közösségek), illetve az 
önkéntes biztosítás keretei között tömörülő személyek csoportja. Ezeket az alternatív 
szociális ellátás szempontjából lényeges színtereket egyetlen modell sem nélkülözi. A 
„kisközösségi szociálpolitika” alapja az a nézet, hogy az egyén szükségleteit leginkább 
a körülötte élő emberek ismerik, a közvetlen környezetben találhatóak azok a 
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tartalékok, amelyek a közvetlen segítségnyújtásra leginkább alkalmasak. Maguk a 
szociálpolitikával foglalkozó gondolkodók is úgy vélik, hogy az egyének közvetlen 
akciókban könnyebben megmozgathatóak mások segítése érdekében. Ugyanakkor 
széles körű és átfogó szociálpolitika nyújtására leginkább az állami szociálpolitika 
alkalmas. Az állam intézményi szociálpolitikája alkalmas a specifikációra is, amelyet a 
fokozatosan elkülönült egészségügyi ellátás és az oktatás is alátámaszt.  

AZ ÁLLAMI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FŐ TÍPUSAI  Az állami szociális ellátás két 
alaptípusba sorolható: a biztosítási (azaz kommutatív) és a segélyezési (azaz 
disztributív) rendszerek csoportjába. A II. világháború utáni időszakban egy harmadik 
megoldás is megjelent, sőt egyre dominánsabbá vált, ez az állampolgári jogon 
biztosított ellátások széles körű rendszere.  

A biztosítási típusú, vagyis a korábbi jövedelmi színvonal megőrzésére irányuló 
rendszer modellje azt jelenti, hogy az ellátásra szoruló egyén a kockázati eset 
bekövetkeztekor különleges hozzájárulások alapján kap bizonyos szolgáltatásokat, 
függetlenül a személyi rászorultságról. Ezt az elgondolást azok az államok részesítik 
előnyben, ahol sikerült elfogadtatni, hogy a szervezett szociális intézményrendszert 
elsősorban a munkájukból élők számára kell megszervezni. Ebben az esetben a 
társadalom tagjait két csoportra kell osztani attól függően, hogy milyen módon jutnak 
hozzá a megélhetésükhöz szükséges javakhoz. Az egyik csoportba azok az emberek 
tartoznak, akik a létük fenntartásához szükséges javakat munkájuk révén szerzik meg, a 
másikba azok, akiknek a szükséges javai saját tevékenységüktől függetlenül is 
rendelkezésre állnak (például eltartottak, vagy olyan vagyonnal és egyéb 
jogosítványokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a megélhetésüket). A biztosítási 
rendszerek fő jellemzője, hogy ugyanazok a személyek részesülnek a védelemben, 
akik az ezzel járó terheket is viselik. A védett személyek köre mindig pontosan 
meghatározott. Az állam a védett személyek részére kötelező biztosítást rendel el, előre 
rögzítik azokat a feltételeket is, amelyek beállta esetén az érintett személyek 
megélhetési zavarhelyzetben lévőnek tekintik. A védelem körébe tartozó helyzetek 
megfelelnek a bérből és fizetésből élők életútja során tipikusan előforduló zavaroknak. 
Az ellátás mértéke a kieső jövedelem nagyságához igazodik. Az ilyen típusú ellátási 
rendszerek alanyi jogokat biztosítanak a kedvezményezetteknek. Az alapok képzése és 
az ellátások folyósítása pénzügyi tranzakciókból adódik (a természetbeni ellátás 
atipikus). A befizetendő hozzájárulások nagysága is a jövedelemtől függ. Ezek a 
rendszerek általában a biztosítottak közreműködésével szervezett (szakmai) 
önkormányzati irányítással működnek.  

A segélyezési típusú szociális ellátási rendszerekben ezzel szemben a rászorultság 
alapján nyújtott ellátások játszanak központi szerepet. Ha egy állampolgár nem tudja 
saját forrásaiból megszerezni a megélhetéshez szükséges javakat, az állami 
költségvetésből olyan méretű ellátást nyújtanak számára, amellyel létét képes 
fenntartani. Ebben a típusban a védett személyek köre meghatározatlan, kiterjedhet az 
egész népességre is, ha nincs más ellátási rendszer. A segélynyújtás szubszidiárius és 
individualizációs jelleggel rendelkezik. Az ellátások mértékét az egyén szintjén 
határozzák meg, megvizsgálják a segélyt igénylő személy rendelkezésére álló forrásait, 
majd ezeket kiegészítik a megélhetéshez szükséges minimum szintig. A finanszírozás 
adóeszközökből történik.  

Többnyire egyik intézményi struktúra sem fordul elő tiszta formában, a legtöbb 
állam a vegyes, vagyis a két alaptípust ötvöző rendszerekhez tartozik. Hogy egy 

 15



II. kötet V. rész 
XIX.B fejezet 

 
országban melyik modell érvényesül inkább, azt történelmi, társadalmi és kulturális 
tényezők együttese dönti el. Az európai államok döntő többségét – így a magyar 
szociálpolitikai rendszert is – a biztosítási típusú elemek elsőbbsége jellemzi.  

A II. világháború utáni években dominánssá vált az állampolgári jogok alapján járó 
ellátások szociális intézményi rendszere, amely a népesség meghatározó csoportjainak 
nyújt meghatározott alapellátásokat. Jellemzője, hogy általában a konvencionális 
megélhetési minimumot és egységes ellátást biztosít, melyet többnyire az állami 
költségvetésből old meg. Ugyanakkor nem kívánják meg az előzetes hozzájárulások 
befizetését, ráadásul olyan személyeket is védelem alá vonnak, akik nem voltak 
korábban biztosítottak. E megoldások a Beveridge terv elveit követik, s legfőképp a 
skandináv államokban, valamint Hollandiában és Belgiumban népszerűek. A svéd, a 
dán és a holland kormány az összes nyugdíjkorhatár feletti idős korú személy 
alapnyugdíjának biztosítását, a dán és a holland kormány pedig a rokkantsági 
nyugdíjszolgáltatást ezen elv alapján végzi. Belgiumban széles körben alkalmazzák az 
állampolgári jogon járó alapellátások, a népnyugdíjak, az állampolgári jogon nyújtott 
családi pótlékok és egyéb ellátások rendszerét. 

PÉLDÁK ÉS MODELLEK  A fenti – általános – megoldási lehetőségek különböző 
történeti és politikai okoknál fogva eltérő modellekben öltöttek konkrét formát. Ezek 
közül négyet ismertetünk. 

Európa számos országában az állam által működtetett szociális ellátási rendszerek 
egyik klasszikus példája a német modell, mely bismarcki társadalombiztosítási 
rendszerként vált ismertté.  
Elnevezését a XIX. századi német kancellár szociálpolitikai tevékenységéről kapta. Az akkori 
társadalombiztosítás alapelemei az 1883-ban elfogadott betegségi biztosításról, az 1884-ben 
megjelenő üzemi baleseti biztosításról rendelkező, illetve az 1889-es öregségi és rokkantsági 
biztosítás szabályait tartalmazó szociális törvények voltak. Ezeket 1911-ben egyesítették és 
hatályukat a munkásokon kívül kiterjesztették az alkalmazottakra is. 1927-ben a szociális biztosítást 
kiegészítették a munkanélküliség esetére szóló biztosítással.  

A bismarcki rendszer jellemző tulajdonságai a mai napig meghatározóak. A szociális biztosítás 
kedvezményezettje minden ipari munkás, illetve alkalmazott, akinek a jövedelme nem halad meg 
egy jogszabályban rögzített szintet; az ellátásra jogosultság feltétele, hogy a dolgozó valamelyik 
biztosítási ághoz (betegség, baleset, öregség, munkanélküliség következtében) tartozó ok miatt nem 
tud munkát végezni, ennek fejében a korábbi bérével arányos összeget kap ellátásként. A 
magánbiztosítás intézményét a rendszer a kötelező társadalombiztosítás megléte ellenére 
viszonylag magas szintre fejleszti, a pénzügyi alapok képzésénél pedig speciális elveket alkalmaz. 
A hozzájárulás mértéke a munkabérrel arányos, azaz a hozzájárulás nagyságát a betegségi 
biztosítás területén a dolgozóknak kifizetett bér 3 és 6%-a között lehet meghatározni, amelynek 
2/3-át a munkáltató, 1/3-át a munkavállaló fizette. A balesetbiztosítás terheit kizárólag a 
munkáltató viselte, a rokkantsági és nyugdíjbiztosítás területén a bér 1/7-ét kellett befizetni, s ez 
egyenlő arányban oszlott meg a munkaadó és a munkavállaló között. A betegségi és 
balesetbiztosítás finanszírozása kizárólag hozzájárulásokból történt, a nyugdíjbiztosítás alapjaihoz 
azonban már a kezdetektől hozzájárult az állami költségvetés. Ez azt jelentette, hogy a német 
társadalombiztosítási rendszerben a pénzügyi alapok képzésénél nincs szerepe annak, hogy ki 
milyen veszélyes tevékenységet folytat, vagy adott esetben milyen egészségi állapotban van. Az 
állam garanciát vállalt az ellátások felett, hiszen ha a pénzügyi alapok nem elégségesek a 
megállapított ellátások fizetéséhez, az állam a költségvetésből pótolja a hiányzó összeget. A 
szociálpolitikai intézmények irányításában a kezdetektől fogva jelentős szerep jutott az 
önkormányzati irányításnak (melyet csak 1933 és 1945 között helyettesítettek a „Führer-prinzip” 
elvével).  
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A II. világháború utáni újjáépítésben először 1954-ben a családi pótlék rendszerét vezették be, 

majd 1957-ben módosították az öregségi és rokkantsági biztosítást szerkezetét, amennyiben 
erősítették a rendszer bérhez kapcsolódó voltát és bevezették az inflációt követő indexálási 
rendszert. A német szociális rendszer szempontjából meghatározó jelentőségű az 1975-ben 
kidolgozott átfogó reformterv, amely a szociális intézményi rendszert a következő nagy részekre 
osztotta. Ezek az (a) általános rész, (b) a képzési támogatások, (c) a munkához jutás (különösen a 
hátrányos csoportok támogatása), (d) a társadalombiztosítás (a betegbiztosítás, a munkahelyi 
balesetbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és a mezőgazdaságból élők időskori segélyezése), (e) a 
szociális kártalanítás, (f) a családi pótlék, (g) a lakástámogatások rendszere, (h) a fiatalkorúak 
segélyezése, valamint (i) a szociális segély játszottak meghatározó szerepet   csak 9! 

1992-ben az egyesült Németország nyugdíjreformot hajtott végre, majd 1995-ben bevezette az 
egyedülálló, időskorú gondozásra szoruló személyek ún. ápolási biztosítását. Ez a bismarcki minta 
szolgált alapul a társadalombiztosítás kiépítésben Ausztria, Magyarország, Franciaország, 
Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Csehszlovákia, Románia vagy Lengyelország esetében. 

Az amerikai szociális intézményi struktúra –, melyet az Egyesült Államok 
államszervezete is meghatározott – számos ponton  eltér a némettől. 
Ennek alapját a Social Security Act szabályai jelentik, melynek első változata 1935-ben született. 
Az Egyesült Államokban a társadalombiztosítás két irányban épült ki, egyfelől a munkanélküliség 
leküzdését célozta meg, amelyben a központi kormányzat meghatározott egységesítő normákat 
alkotott, majd adókedvezményekkel szubvencionálta az egyes tagállamokban az erre szolgáló 
pénzügyi alapok kialakítását. A tagállamok ezt leszámítva önállóan szervezik meg a 
munkanélküliek ellátását. Másfelől a szövetségi kormány az öregek és hátramaradottak számára 
kötelező biztosítási rendszert szervezett. Ez utóbbi kedvezményezettjei valamennyi bérből élő 
társadalmi réteg, pénzügyi forrásait pedig a munkáltatók és a munkavállalók hozzájárulásaiból 
képzik. Az intézményi struktúra további alapegységei az ellátátlan öregek és a gyermekes családok 
támogatására szolgáló segélyezési rendszerek, amelyeket a szövetségi kormány a központi 
költségvetésből finanszíroz.  

A rendszert 1954-ben kiegészítették egy munkaképtelenségi, rokkantsági biztosítási 
programmal. A nők 1956-tól a férfiak 1961-től kedvezményesen 62 éves kortól vonulhattak 
nyugdíjba, arányosan csökkentett mértékű ellátások folyósítása mellett. 1965-ben bevezették a 
Medicare programot, amely a 65 éves vagy annál idősebb amerikai állampolgárok részére lehetővé 
tette az egészségügyi ellátások költségeinek biztosítási keretekből történő fedezését. A német 
szociális ellátási rendszerhez hasonlóan 1972-től itt is áttértek az inflációkövető indexálási 
rendszerre, majd lépésről lépésre növelték az ellátásokat. Ezzel szemben az 1980-as években 
adókötelessé tették a társadalombiztosítási ellátásokat, növelték a hozzájárulások mértékét és 
előirányozták a nyugdíjkorhatár felemelését 65-ről 67 évre. Jelentős lépese ennek az időszaknak a 
társadalombiztosítás ügyeivel foglalkozó szervezet független ügynökséggé alakítása. A rendszer 
komoly hiányossága viszont, hogy nem tartalmaz rendelkezéséket a kötelező betegségi 
biztosításról. 

Angliában, valamint a liberális jóléti állam modelljébe tartozó más államokban az 
1942-ben kidolgozott Beveridge terv alapelemei érvényesülnek a szociális ellátás 
területén, annak ellenére, hogy a rendszert a mai napig nem sikerült maradéktalanul 
megvalósítani.  
A terv alapgondolata a nyomor elleni küzdelem szisztematikus megtervezése volt. Beveridge a 
kedvezményezettek körét az egész munkaképes korú lakosságra kiterjesztette azon az alapon, hogy 
a társadalom tagjait hat csoportra osztotta: a munkavállalók, az egyéb keresőtevékenységet 
folytatók (önálló kisvállalkozók, kereskedők) a háztartásbeli nők, az egyéb aktív korú, de munkát 
nem végző személyek, a munkaképeskor alatti rétegek (gyermekek, fiatalkorúak), illetve a 
munkaképeskor feletti egyének (nyugdíjasok) rétegére. A csoportbontás azt eredményezte, hogy 
minden egyén a társadalombiztosítási ellátási fajták különböző összetevőjű kombinációira tarthatott 
igényt. Valamennyi csoport átfogó orvosi ellátásban, rehabilitációs támogatásban és temetési 
segélyekben részesült. A munkaképes kor feletti személyek öregségi nyugdíjat, a gyermekek és 

 17



II. kötet V. rész 
XIX.B fejezet 

 
fiatalkorúak pedig a családi pótlék rendszer keretei között kaphattak támogatást. Ugyanakkor 
minden munkavállaló jogosultságot szerezhetett munkanélküli ellátásra, rokkantsági-, öregségi 
nyugellátásra és temetési támogatásra. A háztartásbeli nők anyasági támogatást, özvegységük, 
illetve házasságuk felbomlása esetén speciális támogatásokat, valamint hozzájárulás fizetése esetén 
öregségi nyugdíjat kaphattak. Az ellátás nagysága mindenkinél igazodik a létfenntartási 
minimumhoz, az ellátás időtartama a szükséglet teljes időtartamára vonatkozik.  

A terv a hozzájárulásokat három forrásból kívánta összegyűjteni: a munkavállalók és a 
munkáltatók befizetésein túlmenően az állam is hozzájárul a költségekhez. Munkavállalóknál a 
befizetés mértéke egységes összegben határozható meg. Ugyanakkor a kötelező 
társadalombiztosítás mellett kiépült a rászorultsági elv alapján működő segélyezési rendszer azon 
személyek számára is, akik a társadalombiztosítás kereti között nem kaptak ellátást. Az egységes 
társadalombiztosítás, illetve a segélyezési szisztéma az illetékes minisztérium felügyelete alatt 
működik. Ez a szerv koordinálja az önkéntes kiegészítő biztosítások rendszerét. 

A svéd jóléti modell a fejlett szociálpolitikai intézményrendszer mintaképe. A szociális 
ellátási rendszer a lakosság minél szélesebb körét igyekszik átfogni, az ellátásokat a 
rászorultság vizsgálatától függetlenül állapítják meg, állampolgári vagy alanyi jogon 
nyújtják, illetve a kockázatok széles körét fogják át.  
A svéd modell szinte minden szükségletet és ellátást felölel. További jellemzője, hogy az állami 
rendszerek csak alapellátást nyújtanak, ezeket kiegészítik a kollektív szerződésekben megszabott 
biztosítások és magánbiztosítások. Az intézményi struktúra szolgáltatás-orientált, ami azt jelenti, 
hogy a pénzbeli juttatások széles köre mellett nagy szerepet játszanak a közfinanszírozási 
természetbeni szolgáltatások. Ebben a rendszerben játszik legnagyobb szerepet a szociális 
partnerség. A munkavállalók és munkáltatók erős érdekképviseleti szervekkel rendelkeznek, a 
kormány tagjaival napi tárgyalások során alakítják ki álláspontjukat. Bár a jóléti modell intézményi 
struktúrája a gazdasági világválság idején hatalomra került Per-Albin Hansson (1932-1946) vezette 
szociáldemokrata kormány szociálpolitikai tevékenységével vette kezdetét, fénykorát a II. 
világháború után élte. 1955-ben bevezettek egy nemzeti betegségi biztosítási rendszert, amely a 
korábbi jövedelemhez igazodó pénzbeli ellátásokat és támogatott orvosi egészségügyi 
szolgáltatásokat tartalmazott. 1960-ban létrehoztak egy, a korábbi jövedelemhez kapcsolódó 
nyugdíjrendszert, 1964-ben, pedig (a világon elsőként) a gyermekeket egyedül nevelő szülőknek 
nyújtandó támogatást. Az 1990-es években reformterveket készítettek elő a rendszer egyes 
elemeinek átalakítására, amelynek eredménye 1999-ben a nyugdíjrendszer megváltoztatását célzó 
törvény volt. Ez utóbbi az egész életút során megszerzett jövedelmen alapul, rögzíti a hozzájárulás 
összegét és tőkefedezeti struktúrával kalkulál. 

19.B.5. A JÓLÉTI ÁLLAM JOGA – A  SZOCIÁLIS JOGOK 
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789) tudatosan megkülönböztette az ember személyes 
autonómiáján, cselekvési szabadságán nyugvó ún. emberi jogokat, az embernek, mint polgárnak, 
azaz a politikai közösség tagjának azon jogaitól, amelyek az önkifejezés, az érdek- és 
véleménynyilvánítás, valamint a közéleti és a társadalmi cselekvéssel kapcsolatosak. Ezek az ún. 
első generációs jogok a polgári forradalmak eredményeként Európa számos államában a XIX. 
század folyamán részben, vagy teljes egészében megvalósultak. Az alkotmányozási folyamat 
mellett megjelenő liberális politikai gondolkodás szintén a jogegyenlőség, a törvénytelen 
letartoztatás és fogságban tartás tilalma, az ártatlanság védelme és a tulajdon szentsége mellett 
érvelt. 

A XIX. század utolsó harmadában az emberi és polgári jogok mellett egyre erőteljesebben 
jelentkezett a gazdasági- szociális és kulturális jogok iránti igény. Ebben rendkívül nagy szerepe 
volt az ipari forradalomnak, az urbanizálódásnak és a népességrobbanásnak. A társadalomban, a 
tőkés gazdaság szabad piaci jellege és a „be nem avatkozó állam” együttes következményeként 
megjelenő pauperizmus a katolikus egyház és a munkásmozgalom érdeklődésének középpontjába 
került. Részben a konzervativizmus és a szocializmus eszmerendszerének „nyomására” a 
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századfordulón megjelentek az ún. második generációs jogok, amelynek érvényre jutását az 
1929/33-as gazdasági világválság gyorsította fel.  

A gazdasági- szociális és kulturális jogok mögött azonban egy lényegesen eltérő 
szemléletmód állt, lleve áll ma is. A klasszikus állampolgári jogok az államhatalomnak 
és az állampolgárnak olyan viszonyát fejezik ki, amelyben az előbbi korlátozva van az 
utóbbi javára, az államhatalom köteles az individuálisan szabad egyén autonómiáját 
tiszteletben tartani, s erre külön jogi-intézményi biztosítékokat teremtett. A 
személyiség autonómiájával szemben a második generációs jogok ezt a viszonyt 
eltérően értelmezik. A munkához való jog, a testi- és lelki egészséghez való jog, a 
szociális biztonsághoz való jog, vagy az oktatáshoz való jog minden esetben feltételezi 
az állam beavatkozását az egyén magánszférájába éppen abból a szempontból, hogy az 
egyén jogai érvényesülhessenek. Az állam ebben az esetben kötelezettséget vállal az 
anyagi javak egyfajta újraelosztására a redisztribúció által. A második generációs 
jogok egyúttal azt is sugallták, hogy az egyénnek – ahhoz, hogy a társadalom és az 
állam biztosíthassa ezen jogokat a számára – szintén vannak kötelességei a 
közösséggel szemben. 

A szociális jogok önmagukban rendkívül szerteágazóak, és túlmutatnak az 
alkotmány rendelkezésein. A legáltalánosabb szinten két nagy csoportjuk különíthető 
el: a testi- és a lelki egészséghez való jog, illetve a szociális biztonsághoz való jog. Ez 
utóbbi tartalmazza a szociális ellátás formáit és a szociális igazgatás különböző 
intézményeit. Amíg a történelmi fejlődésben ezeket a jogokat az állam nem vállalta fel, 
addig csupán a civil- és karitatív szervezetek alkalmi jellegű, eseti 
szegénygondozásáról beszélhettünk. Amikor azonban az egyén már megszerzett 
jogokon keresztül részesül a szociális biztonság valamelyik részelemében, a szociális 
állam váltja fel a társadalom kizárólagos tevékenységét. A szociális állam a szociális 
jogokat az esélyegyenlőség, illetve a társadalmi igazságosság jegyében biztosítja 
állampolgárainak. Bár a szociális jog és a mögötte álló állami szerepvállalás 
önmagában nem számolja fel az állami szférán kívül elhelyezkedő különböző 
társadalmi tevékenységformákat, mégis az állami szociálpolitika válik meghatározóvá. 
Fontos megjegyezni, hogy a szociális jogok rendszere a szociális államban együtt jár a 
gazdasági jogokkal (mint például a munkához való jog, mely egyfelől a foglalkoztatás, 
másfelől a megélhetés jogát hordozza magában), és a kulturális jogok komplex 
rendszerével. Ahhoz azonban, hogy a második generációs jogok maradéktalanul 
érvényesülhessenek az államnak szociális és kulturális intézmények megteremtésére 
kell vállalkoznia. E feltételek teljesülése ugyanakkor nem független a gazdaság és a 
kormányzat teljesítményétől, a mindenkori költségvetés állapotától. Ebből kifolyólag a 
szociális jogok elleni legfőbb ellenérv a XX. század során több alkalommal a szociális 
szolgáltatások költségessége, az állam eladósodása volt. 
A második generációs jogok továbbá nemzetközi jellegűek. Az I. világháborút lezáró Párizs 
környéki békék során életre hívott Nemzetközi Munkaügyi Hivatal az egyes kormányokat arra 
sarkallta, hogy ezeket a jogokat minden állampolgár számára törvényileg biztosítsa. A nemzetközi 
egyezségokmányok az állam szerepvállalása mellett e jogok államhatárokon átívelő jelentőségére 
figyelmeztetnek. Ebből a szempontból új történelmi fejezetet jelenthet az Európai Unió szociális 
kartája, mely a jogok érvényesítésének fő eszközéül a törvényhozás és a kollektív szerződés 
formáit ajánlotta az államok számára, s hangsúlyozta, hogy a második generációs jogok köre 
sokkal szélesebb, semhogy egy deklaratív típusú normaalkotással megoldható lenne. 
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