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Vezetői összefoglaló 
 

 
Jelen tanulmány a hajléktalan-ellátó intézményrendszer szabályozásának 

és finanszírozásának megváltoztatására tesz javaslatot. Már a munka 

megkezdése előtt világos volt, hogy ha teljes körűen és a hajléktalan 

ellátórendszer célkitűzéseit is figyelembe véve akarunk eljárni, akkor nemcsak e 

részterülettel, hanem az egész személyes szociális szolgáltatási rendszerrel, 

valamint a pénzbeli ellátásokkal együtt érdemes a kérdéskörrel foglalkozni.1 

 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy állam nélkül nincs szociálpolitika. A hangsúly és vita 

nem is ezen van, hanem azon, hogy milyen mértékűnek és milyen irányúnak kell lennie 

az állami beavatkozásnak.  

A pénzbeli ellátások célja elsősorban a megszokott életszínvonal védelmén át, a 

szegénység enyhítésén keresztül, elég széles spektrumot ölel fel, míg a szociális 

közszolgáltatások célkitűzése főként az önellátó-képesség pótlása és/vagy a 

szegénység enyhítése. Persze a határ nem ilyen éles, a rendszerek együttesen, 

együttműködve fejtik ki hatásukat. És más aspektusból sem találkozunk éles 

határvonallal, jelesül az állami és a nem-állami szerepvállalás eseteiben, hiszen – az 

állami beavatkozás alternatívájaként - számtalan jóléti célt lehet elérni nem-állami 

eszközökkel is.  

 

A magyar ellátórendszerben egy sor bizonytalanságot, rossz működést lehet 

beazonosítani. Az 1993 óta eltelt időszak sorozatos átalakulás eredőjeként mára olyan 

szabályozási környezet alakult ki, amely egyszerre tartja össze és feszíti szét a 

szolgáltatási rendszert. Úgy véljük, hogy a főbb súlyponti problémák a központi 

szabályozás erőltetésének, és az önkormányzati rendszer széttagoltságának a 

következménye.  

A hazai szociális közszolgáltatási rendszerre elvben a szubszidiaritás jellemző. A 

jogszabályi szabályozás mindenképpen ezt az elvet szeretné megvalósítani. Ezen elv 

                                                
1 Nagyon nehéz éles határvonalat húzni, hogy mit tekintsünk hajléktalan-ellátó- és szolgáltató rendszernek, 
hiszen például ágazati értelemben és minisztériumi logikában a családok átmenti otthona a gyermekvédelem 

„territóriuma” (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról [Gyvt.] nevesíti és 
szabályozza), ám működését (funkcióját) tekintve a hajléktalanság megelőzését és/vagy az egyik stációját 

jelenti. A lehatárolás mellett más probléma is felmerül, mivel a hajléktalan-ellátó intézményrendszer egyik 
kitüntetett területe a különböző lakhatást biztosító támogatási formák (ezek – államigazgatási értelemben - a 

lakáspolitika részei), vagy speciális egészségügyi szükségletekre reagáló intézményrendszerek (ezek egy része 
pedig az egészségügyi ellátórendszer szabályai szerint működik). A téma az ellátási-intézményi struktúra 

rendszerszerű bemutatását indokolja, ezért – az önkényeskedés minimalizálása érdekében – az 
önkormányzatok által nyújtott, törvényi szinten meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokat , 

valamint a személyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokat vonom az elemzési körbe. Természetesen, 

ahol szükséges, ott külön kitérek a direkt „hajléktalan személyek” számára nyújtott juttatásokra is.     
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alkalmazása azonban a hazai szabályozásban ellentmondásos. Az ellentmondás 

lényege, hogy miközben az ellátások biztosításának felelőssége decentralizált, addig a 

központi állami szabályozási előírások évről évre egyre részletesebb eljárásokat, 

kötelezettségeket tartalmaznak, így teljesen lehetetlené teszi, hogy a szubszidiaritás 

elve érvényesülni tudjon. 

A dezorientáció másik nagy területe a különböző ellátó-struktúrák (ágazatok) 

összehangolásának teljes hiánya. E széttöredezettség tetten érhető az egész jóléti 

vertikumban (egészségügy, munkaügy, oktatás, lakásügy egy része stb.), és ezen 

belül a közszolgáltatások és pénzbeli ellátások rendszerén belül.  

A közszolgáltatások és a pénzbeli ellátás közötti kapcsolódásra a jelenlegi szisztéma 

kísérletet sem tesz.  

Az önkormányzati kiegyenlítő-politika döntően, és elsősorban a településekre 

koncentrál, valamint az újraelosztás központból vezérelt („vak” a helyi 

szükségletekre), ezért a feladatellátás és a vállalható kapacitások óhatatlanul 

elszakadnak egymástól. Azaz az elaprózott önkormányzati rendszer, és a település 

nagyságához, jogi státuszához kötött önkormányzati finanszírozási rendszer 

kombinációjában elveszik a kapcsolat a feladatellátás célszerű keretei (ellátás-

szervezés) és a településen felmerülő és közszolgáltatással kielégíthető szükségletek 

között.  

 

A közszolgáltatások bevételi forrása egyrészt központi normatívából, másrészt 

fenntartói hozzájárulásból, harmadrészt térítési díjból tevődik össze. E költségelemek 

belső megoszlása között jelentős eltéréseket találunk, attól függően, hogy milyen a) 

szolgáltatásról van szó; b) milyen az igénylő jövedelmi helyzete; c) milyen az 

önkormányzat teherbíró-képessége/közpolitikai elkötelezettsége. 

A kilencvenes évek elején meglévő négy normatíva típusból mára több mint két tucat 

normatív támogatási forma lett. Az átalakulás maga is több folyamat eredője, hiszen 

a kiinduló helyzethez képest egyes normatívák differenciálódtak, úgy is mondhatjuk 

„szétváltak”, míg más esetben új normatívákat hoztak létre. Ez az egyik 

változási/átalakulási folyamat. A másik, hogy az „új”, a „régi” és „átváltozott” 

normatívák értékeinek változása, és a tényleges működési költségek között csak 

véletlenszerű kapcsolatot lehet felfedezni, a normatívákat néha alul, néha pedig felül 

kalkulálták. A kép tehát elég homályos. Két dolog azonban világosan kibontható. 

Egyrészt, a normatív hozzájárulások és a valós teljesítések (szolgáltatások) között 

nincs olyan kapcsolat, amely az állami hozzájárulásokat az elszámolás alapjává 

tehetné, másrészt, trendszerűen azt látjuk, hogy az állami hozzájárulások értéke 

évről, évre kevesebb.    
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A közszolgáltatás megszervezése az egész ellátó-struktúra átalakításának egyik kulcsa. A 

javaslat középpontjában az ügyfél áll, illetve az elismert szükséglete. Ennek 

fényében az átalakítása célja: olyan intézményi környezet kialakítása, ahol a különböző 

típusú intézmények, valamint ágazatok közötti együttműködés rendszerszerű és 

professzionális, a főbb lépések előre meghatározottan történnek, úgy hogy a rendszer a 

szereplők számára mind funkcionális oldalról, mind a szabályzás, a felelősségi és 

hatáskörök szempontjából transzparenssé válik. A célok tehát: 

 „Intézményi szabályozás” helyett szükségleteken alapuló közszolgáltatás 

biztosítása.  

 A szociális ellátórendszerben a probléma-központú, differenciált szolgáltatás-

szervezés, mint központi funkció megteremtése, erősítése - kvázi-piacokon 

keresztül. Ennek egyik javasolt eleme a „kapu” és „diszpécser” funkció 

(esetmenedzser) megteremtése. 

 Az allokáció során jobban támaszkodni a különböző szinteken (makro, mezo és 

mikro szintek) meglevő erőforrásokra, kapacitásokra. 

 A szabályozás a finanszírozás – kapacitásszabályozás – felelősségi körök hármasa 

közötti kapcsolat erősítése, azaz a cél, hogy az allokáció során ez az elv legyen az 

egyik sarokpont. 

 Intézményes eszközökkel biztosítani a szállásnyújtó és az otthon közeli ellátások 

közötti átjárhatóságot.  

 A fizetőképes kereslet megteremtése. A pénzbeli ellátások és szolgáltatások 

funkcionális összehangolása (feladat-, felelősségi és hatáskörök kiépítése, 

szétválasztása). Új pénzbeli támogatási formák kialakítása – az állami normatívák 

kiváltására.  

 Generális segély bevezetése, és valamilyen szükségleti szinthez (pl. létminimum 

élelmiszerköltségei) kötése. 

 

A koncepció strukturális elve, hogy a szükségletekre adandó válaszok összehangolása 

a középszinten valósuljon meg. A szociális szolgáltatások körében úgy kell 

egyértelműbbé tenni – mind a hozzáférés, mind a szabályozás, mind a finanszírozás 

terén - a központi állami felelősségvállalás körét, hogy közben szakítani kell a helyi 

önkormányzatok központi állami kötelezésének konkrét szolgáltatások létesítésére és 

működtetésére irányuló gyakorlatával, mivel a középszint számára a működtetés, 

valamint a szolgáltatás-szervezés biztosítása érdekében a működési és eljárási 

szabályok, a prioritások, a döntési mechanizmus kiépítése, valamint a forrás-elosztás 

tekintetében erős autonómiával kell rendelkezni. Ezzel párhuzamosan, az igénybevevői 
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oldalról a nagyobb felelősségvállalás és kontroll funkciójának erősítése a pénzbeli, 

természetbeni ellátások nyújtásával erősíthető.   

 

A konstrukció lényege, hogy a központi állam egyrészt normatív módon garantáljon 

bizonyos javakat, másrészt biztosítja a források döntő részét. Emellett a középszinten 

működő forrásallokációért felelős szervezet feladata a szolgáltatások megvásárolása. 

A javaslat szerint a központi állam által biztosított javak az alábbiak:  

 alapszükséglet kielégítése (tájékoztatás, információszolgáltatás; étkezetés; 

lakhatás; a szükséges/megítélt ellátások elérhetőségének biztosítása; az 

ügyintézésben való segítségnyújtás); 

 tanácsadás, életvezetést segítő szolgáltatások; 

 közösségi munka, közösségi terek kialakítása; 

 rehabilitáció; 

 speciális támogatott lakhatási formák, valamint bentlakásos intézmények 

(gyerek, idős, fogyatékos, szenvedélybeteg, hajléktalan, vagy 

kényszerhelyzetbe került veszélyeztetett csoportok számára); 

 idősek számára személyes szolgáltatások (pl.: házi gondozás); 

 gyerekek és fiatalok segítése (napközbeni ellátás, gyerekfelügyelet, szabadidős 

programok, tanulási és képzési programok, életvezetési tanácsadás, prevenció 

stb.); 

 gyermekvédelem. 

 

Ezzel a szisztémával egy olyan, a mainál lényegesebben egészségesebb 

feladatmegosztás jönne létre a központi és a helyi (regionális, kistérségi, települési) 

szintek között, amely: 

 igazságos, mert létrejönne a központi állam által garantált és finanszírozott azon 

szolgáltatások köre, amely – a pénzbeli ellátások átalakított rendszerével - az 

alapvető biztonságot garantálja; 

 eredményes, mert egy a mainál színesebb, rugalmasabb és a szükségletekre 

reagáló szolgáltatási paletta jönne létre;  

 hatékony, mert intézményes (szabályozási és finanszírozási) keretek 

teremtődnének a szolgáltatások kooperáción alapuló, összehangolt működéséhez;  

 transzparens, mert esély nyílna egy probléma-központú, differenciált szolgáltatás-

szervezés kialakulására és egy átlátható döntés-előkészítési és allokációs 

szervezetrendszer kialakítására;  
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 összehangolt, mert az új struktúra lehetővé tenné a szolgáltatások egymásra 

épülését, azaz meggátolná egymással párhuzamosan működő ellátások 

működését. 

 

A szolgáltatások cél- és eszközrendszerének sokszínűsége megköveteli, hogy az ügyfelet 

ne csak a problémái megoldásában és szükségleteinek kielégítésében segítsék, hanem a 

tájékozódásban, a szakmai szempontból jogosnak ítélt szolgáltatások elérhetőségében, 

feltérképezésében. Ennek menedzselésére javasoljuk - a jólét más területén már létező – 

„kapu”-funkciót (is) betöltő intézményt. Ez az esetmenedzser. 

 

Az átalakítás fontos eleme, hogy a pénzbeli ellátások egy részének céljait 

összehangoljuk a közszolgáltatások működésével. Ez nem pusztán a 

szolgáltatásokért fizetendő díjak (díjfizetés) erősítését takarja, hanem a szabadon 

felhasználható pénzeszközök erősítését is.  A tapasztalatok azt igazolják, hogy a pénzbeli 

transzferekhez való hozzáférés eszközrendszere hatásosabb, mint a szolgáltatások 

esetében, valamint a potenciális igénybevevők elérése is könnyebb és olcsóbb. Azaz sok 

esetben a pénzbeli támogatások – mivel növelik a vásárlóképességet – a drágább és 

nehezebben szervezhető közszolgáltatások alternatívájaként jelenhetnek meg. Arról már 

nem beszélve, hogy egy sor szükségletet nagyon nehezen, vagy sehogy sem lehet 

közszolgáltatásokkal kielégíteni. Ezért szükséges és indokolt a mai segélyrendszert 

is gyökeresen átalakítani.  

 

Tudni kell, hogy semmilyen rendszer nem képes minden helyzetre megoldást nyújtani 

(pl.: bizonyos térszerkezetű térségek (aprófalvas térség, „igazi” központ nélkül), és/vagy 

településtípus /zsáktelepülés/), így mindenképpen számolni kell a (bizonytalan stabilitású 

és kevéssé tervezhető) programfinanszírozás módszerével. A programfinanszírozás 

céljainak kijelölése és a tervezés lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges források 

biztosítása központi kormányzati feladat. A források biztosításához – természetszerűleg – 

a középszintű forrásallokációból is hozzá kell járulni. 
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Bevezetés – Az ellátórendszer főbb súlyponti feszültségei 
 

Az elmúlt évek, évtizedek bővelkedtek a reform elképzelésekben, de – olykor sajnos, 

olykor nem – az ágazatban nem történt érdemi áttörés. „Érdemi áttörés” alatt olyan 

lépés-sorozatot értünk, amely lényegi elemeiben – ha tetszik strukturális 

alapfundamentumában –, és hosszú távra tervezve építette volna át a rendszert. Ilyen 

nem volt! Volt viszont évi, sőt hónaponkénti jogszabály-módosítás, valamint 

túlszabályozásból és szabályozatlanságból adódó, és évek óta tartó kvázi-intencionális 

folyamatok. 2006. tavaszán írt szakértői javaslat szerint „mára kialakult egy olyan ördögi 

kör, melyet ugyan – minden feszítő ellentmondása ellenére – belső logikája erősen 

összetart, azonban eljutott a határáig mind a finanszírozhatóság, mind a szociális 

problémák megoldhatósága szempontjából.” (Győri P. – Mózer P. 2006:4.) Ez a helyzet a 

mai napig fennáll!   

A jelenlegi helyzet a változtatásra egyszerre kedvező és kedvezőtlen. Kedvező, mivel 

ebben a formájában az ellátórendszer hosszú agóniára van kárhoztatva, ami – még 

hosszabb távon nézve – egyik szereplőnek sem érdeke, hiszen az eddigi módosítások 

többségének köszönhetően, valamint a területen zajló, illetve a területet érintő 

történések következményeként egy szétesett, logikájában és működésmódjában torz, 

céljaiban homályos rendszer áll fenn, melyre nagyságrendileg évi 350 milliárd Ft-ot2 

költünk.  

Kedvezőtlen, mivel a szétesettség, az anti-hatékony működés, és az átgondolatlan, ámde 

gyakori változások, hosszú ideje fennállnak, ezért a szereplők egyrészt minden új 

változással szemben szkeptikusok, másrészt a rossz működés olyan belső kohéziós erőt 

is felszínre hozott, amely komoly akadálya lehet egy rendszerszerű változtatásnak.  

 

A továbbiakban - mellőzve a részletes elemzést (erről ld. pl.: Cseresnyés Á. 2010., Győri 

P. 2009a., 2009b., Győri P. – Mózer P. 2006., Juhász G. 2009., Mózer P.,2006a., 2006b., 

2010.) - összefoglalom azon főbb súlyponti problémákat, melyek a rendszer 

funkcionális működését gátolják. Ezek az alábbiak: 

                                                
2 Pontos összeg nem áll rendelkezésre, mivel egyrészt a statisztikai adatgyűjtés igen gyenge, másrészt a 
személyes szociális szolgáltatások bevételi struktúrája nehezíti a tisztánlátást. A 2011. évi költségvetési 

törvényben lévő előirányzat a „szociális és jóléti intézményi szolgáltatások” soron feltüntetett összeg 350 
milliárd Ft. (Egyébként ez a várható GDP 1,3%-a.) Azaz ez egyszerre több és kevesebb, mint a szociális és 

gyermekjóléti rendszer. Több, mivel benne van a gyermekvédelmi rendszer is, és kevesebb, mert ezen összeg 

nem tartalmazza a fenntartói kiegészítéseket, valamint a jogosultak által fizetett térítési díjak összegeit.  
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a) Jogszabályi ellentmondás; az önkormányzati törvény és az elvben 

hozzákapcsolódó ágazati törvények (Szoctv.3, Gyvt.4) között számos tartalmi 

diszkrepancia feszül, valamint fogalmi tisztázatlanságok találhatók bennük. 

b) Az évek folyamán egyre inkább elterjedt a helyi önkormányzatok központi állami 

kötelezése, melynek következtében hihetetlenül elburjánzott a szolgáltatások 

központi szabályozása. 

c) Kontra-produktív az allokációs mechanizmus. Ennek egyik lényeges oka, hogy az 

ellátórendszerben a középszint gyenge felhatalmazással és alacsony 

hatékonyságú eszközrendszerrel rendelkezik. 

d) A hozzáférés és a szolgáltatások tartalmi definiálatlansága az átláthatóságot 

akadályozza. A szakmai tevékenységeket szabályozó kritériumok kidolgozatlanok. 

e) Alulfejlettségi probléma, mivel a jelenlegi ellátórendszer nem biztosítja az egyenlő 

hozzáférést. Sőt a rendszer inkább felerősíti a meglévő területi egyenlőtlenségek 

hatásait.  

f) A helyi önkormányzati rendszernek az egyik legnagyobb problémája, hogy a 

területi externáliák (méretnagysághoz rendelt kötelező feladatokból fakadó 

„túlcsordulások”) kezelésére immáron tartósan képtelen.  

g) A központi szabályozási kényszer és az ehhez társult finanszírozási logika egy 

olyan ördögi kört alakított ki, ahol a finanszírozás ellehetetlenülése mellett a 

szociális problémák megoldásának lehetősége is erősen korlátozódott. 

h) Az ellátórendszer struktúrája nem épül egymásra. Az alapszolgáltatások és a 

szakellátás rendszere nincs rendszerbe integrálva.  

i) Nincs összhang és kapcsolat más társadalompolitikai terület (pénzbeli ellátások, 

egészségügy, foglalkoztatáspolitika, gyermekvédelem, gyermekjólét) 

szabályozásával.  

 

Az 1993 óta eltelt időszak sorozatos átalakulás eredőjeként tehát mára olyan 

szabályozási környezet alakult ki, amely egyszerre tartja össze és feszíti szét a 

szolgáltatási rendszert. Úgy véljük, hogy az előzőekben említett főbb súlyponti 

problémák a központi szabályozás erőltetésének, és az önkormányzati rendszer 

széttagoltságának a következménye.  

A hazai szociális közszolgáltatási rendszerre elvben a szubszidiaritás jellemző. A 

jogszabályi szabályozás mindenképpen ezt az elvet szeretné megvalósítani. Ezen elv 

alkalmazása azonban a hazai szabályozásban ellentmondásos. Az ellentmondás lényege, 

hogy miközben az ellátások biztosításának felelőssége decentralizált, addig a központi 

                                                
3 1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról és igazgatósáról (Szoctv.)  
4 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt).  
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állami szabályozási előírások évről évre egyre részletesebb eljárásokat, kötelezettségeket 

tartalmaznak, így teljesen lehetetlené teszi, hogy a szubszidiaritás elve érvényesülni 

tudjon. A központi szabályozás annyira részletes, valamint olyan jellegű, hogy vajmi 

kevés mozgásteret teremt az önkormányzatok számára. A történet bája, hogy a központi 

szint szabályozási „mániái” mellé semmilyen ellátási felelősség nem társul. Sőt a 

kötelezően előírt intézmények fenntartási költségeit a kormányzat a központi 

költségvetés, a fenntartók, és az igénybevevő között osztja meg.  

Az ellátórendszer így illogikus, hiszen a felelősség osztatlan, a helyi döntéshozókat illeti, 

míg a központi szabályozás a forrásszabályozás során a helyi szintű mozgásokat erősen 

korlátozza. Igaz, a feladat- és hatáskörök gyakorlója az önkormányzat, ami nem jelent 

feltétlenül szolgáltatásnyújtást, mivel az önkormányzatoknak számos lehetőségük van 

arra, hogy ezt a jogszabályi kötelezettséget másképpen oldják meg. Viszont azt 

hangsúlyozni szükséges, hogy az ellátási felelősséget mindenképpen az önkormányzatok 

viselik.  

Közszolgáltatások azon szolgáltatásokra értendők, amelyek elfogadott (elismert) 
szükségleteket elégítenek ki.  ”A közszolgáltatás olyan intézmények együttese, 
melyeket lényegében az állam, vagyis az adófizetők finanszíroznak. Az „állam” 
országos vagy helyi szinten értendő. Nem határozható meg közelebbről, mekkora 
a közszolgáltatásban az állami finanszírozás aránya, mert a széleken elmosódnak 
a határok. Kevés viszont az olyan szolgáltatás, melyet teljes egészében az állam 
tart fenn. (…) A fő eszme a közérdek. [kiemelés: MP] Nem könnyű meghatározni, 
hogy adott összefüggésben mi képvisel közérdeket, s ez vita tárgya lehet. De ez a 
szempont akkor is alapvető fontosságú. A közszolgáltatásokat nem szabad 
leegyszerűsíteni és azonosítani az állammal, mert amit az állam tesz, az adott 

helyzetben lehet közérdekű, de lehet az ellenkezője is. Másrészt pedig a 
privatizáció - valamely szolgáltatás kereskedelmi szolgáltató kezébe adása - 
jobban szolgálja a köz érdekét.” (Giddens: 2007:98-100.) 

Ehhez járul az önkormányzati forrásszabályozás, valamint a széleskörű kiegyenlítő 

logika mai működésmódja. Az éves szintű szabályozás megnehezíti a megfelelő 

forrásallokációt, ráadásul a középszintű szereplőkhöz (főváros/megyék, megyei jogú 

városok, különböző regionális szervezetek) redundáns feladatok és gyenge allokációs 

jogosítványok társulnak, melyből következik, hogy a központi szinten megalkotott 

szabályok „messze vannak” a helyi szinten megjelenő működési módoktól, igényektől. 

Éppen az veszik el, amely egy szubszidiaritás logika erőssége, jelesül a rugalmas 

alkalmazkodás a helyi szükségletekhez. 

A mai finanszírozási rendszer másik nagy hátránya, hogy a központi állam által biztosított 

hozzájárulásoknak az év világon semmi közük nincs az intézményi fenntartás, a 

szolgáltatások valós anyagi fedezetéhez. Nincs, hiszen a normatívák és egyéb 



A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER ÚJ, 
HATÉKONYSÁGÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁNAK 

LEHETSÉGES FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
10 

 

hozzájárulások megállapításának folyamatában az adott költségvetési alkuk során 

kialkudott összegek szerepelnek, amely egy, az ágazattól független erőtérben zajlik. 

 

Az előzőkben írt feszítő, centrifugális erők azok, amelyek szükségessé és indokolttá 

teszik az ellátórendszer átalakítását. A centripetális erőkről – mivel nem tartozik szorosan 

a tárgyhoz - most nem ejtünk szót, ehelyett azokat az elmúlt néhány évben zajló új 

trendeket exponáljuk, melyek szintén a szétesés felé tolják a rendszert. Négy ilyen 

jelenséget lehet azonosítani. Ezek az alábbiak: 

1. A szolgáltatások a települési szintről kistérségi szintre való elmozdulása. 

2. A nem-állami szereplők erőteljes és egyre növekvő szerepvállalása. 

3. Az alapszolgáltatások nagy részének új típusú, kapacitás-szabályozási és 

finanszírozási rendszerre való áttérése. 

4. Rendszeren kívüli (a szociális törvény hatályán kívüli) szolgáltatások térnyerése. 

 

E tényezők önmagukban is a rendszer instabilitását indukálják, és ha ehhez hozzá 

vesszük a demográfiai és foglalkoztatási kihívások által generált lépéskényszereket, 

valamint a szegénység alakulásának trendjeit, mint témánk szerinti legfontosabb 

társadalmi dimenziókat, egyértelműen látszik, hogy mai a rendszer olyan nyomás alatt 

áll, melyet a jelenlegi szabályozási és finanszírozási struktúra nem tud teljesíteni. 
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1. fejezet –  A „pénz helyett szabályozás” 
rendszere (A szociális és gyermekjóléti 

szolgáltató rendszer) 

A szabályozás alapvető kérdései 
 
A magyar önkormányzati rendszer széles (tág) hatáskörű modell. Ez nem jelent 

mást, mint azt, hogy az önkormányzati törvény5 szerint a helyi önkormányzatok kötelező 

feladatként a helyi településüzemeltetési feladatok és a közhatalom gyakorlása mellett 

delegált feladatokat (pl.: helyi közszolgáltatások nyújtása) is kötelesek ellátni, valamint 

mindezek személyi, tárgyi és igazgatási feltételeit megteremteni.  

Az önkormányzati törvényben meghatározott feladatok részletes kifejtését 

(szolgáltatások rendszerét, típusait stb.) azonban az un. szaktörvényekben, és ehhez 

kapcsoltan számos alacsonyabb szintű jogszabályban találhatjuk meg.  

Elviekben ez a konstrukció működőképes lehetne, de a fogalmi pontatlanságok 

szabályozási anomáliákhoz vezetnek. A szociális és gyerekvédelmi törvény és az 

önkormányzati törvény fogalmai között – a legfontosabb kérdésben, hogy mit kell 

nyújtani a helyi önkormányzatoknak – teljes a diszkrepancia, ugyanis, míg a két 

szaktörvény „alapszolgáltatásokról” és „szakosított ellátásokról” értekezik, addig az 

önkormányzati törvény „szociális alapellátás”-ról és „gyermek és ifjúsági feladatokról 

való gondoskodás”-ról beszél. Hogy utóbbi kettő mit is jelent, az a gyermekvédelmi 

törvényből csak-csak kiderül, a szociális törvényből még az se nagyon. Az viszont a mai 

hatályos jogszabályokból végképp nem derül ki, hogy a helyi önkormányzatok számára 

mi is az a minimum szociális (pénzbeli ellátás, természetbeni juttatások és 

közszolgáltatások köre) jelenlét, amely garantálja a szociális biztonságot, a „szociális 

alapellátás”-t. Ugyanis hiába kötelezi a két szaktörvény bizonyos ellátások biztosítására, 

ellátási feladatok megszervezésére az önkormányzatokat, az nem tudható, hogy ez 

garantál-e valamilyen alapvető és egységes elvek mentén megszervezett biztonságot. Az 

ellátáshoz való hozzáférés során – egyéb tényezők, jogszabályi pontatlanságok és 

bizonytalanságok miatt is (pl. a jogszabályok intézmény-centrikussága) – a potenciális 

igénybevevőt csak nagyon korlátozott mértékben tekinthetjük jogosultnak. „Jogosult-e 

ma Magyarországon valaki garantáltan valamilyen – akárcsak a legcsekélyebb – pénzbeli 

támogatásra, ha nincs jövedelme? Vagy természetbeni támogatásra? Vagy az állapota 

jogán valamilyen, a Szociális törvényben nevesített szolgáltatásra? (…) Arra vonatkoznak 

a különféle – többnyire önmagukban is igen kevéssé szerencsés - előírások, hogy az 

                                                
5 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 
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egyes ellátásokat kik vehetik igénybe és kik nem.  Ha egy ellátásra szoruló szeretné 

megkeresni, megtudni, hogy adott helyzetében milyen segítségre lenne jogosult, akkor 

legfeljebb azt találná meg, hogy elvileg mely ellátást vehetné igénybe – ha lenne ott rá is 

kapacitás stb., s mely ellátás nem is vonatkozik rá. (…) [vagyis] Sehol, szó sincs 

jogosultságról.” (Győri P. 2009b:24-25.) 

Ez azért is érdekes, mert eközben a magyar rendszernek az is a jellegzetessége, hogy 

egy, a szükségletekre minél pontosabban reagáló ellátó- és intézményrendszer 

kidolgozását célozta meg. Ez szintén szembe megy az önkormányzati törvényben 

írtakkal, mivel utóbbi törvény azt is előírja, hogy „a települési önkormányzat maga 

határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely 

feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.” [Ötv. 8.§. (2)] „Ennek ellenére a 

szociális jogalkotás módokat, mértékeket, feladatokat szabályoz, egyre részletesebben, 

kötelező erővel – az Ötv. ellenében. Jogosnak tűnik az a kérdés, hogy még ha egyes, az 

Ötv.-ben meghatározott feladatok megszervezéséről köteles is gondoskodni az 

önkormányzat, vajon jogszerű- és ésszerű-e „a lakosság igényeitől” és az 

önkormányzatok „anyagi lehetőségeitől” függetlenül szabályozni a feladatellátás 

legapróbb megvalósítási részleteit.” (Cseresnyés Á. 2010:12-13.) 

 

A gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) a gyerekek ellátásához kapcsolódó jogokat és 

kötelezettségeket, valamint a juttatások és szolgáltatások típusait, eljárás rendjeit, 

illetve a gyámügyi, hatósági feladatok jogszabályi leírását tartalmazza.  

A szociális törvény (Szoctv.) – ugyan igen pontatlanul és ellentmondásosan 

megfogalmazott - szociálisan rászorultak részére „biztosít” egyrészt pénzbeli juttatásokat 

(szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat), valamint természetben nyújtott 

szociális támogatásokat, másrészt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (szociális 

alapszolgáltatások és szakosított ellátások).  

A pontatlan és nem konzekvens megfogalmazás ellenére a szaktörvények „kijelölik” azon 

ügyfélkört, akiknek elsősorban biztosítani kell az ellátásokat. Ezen csoportok a 

következők: 

 szegények (inaktívak); 

 gyerekek; 

 idősek; 

 hajléktalan emberek;  

 fogyatékos emberek; 

 szenvedélybetegek; 

 pszichiátria betegek.  
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A pénzbeli és természetbeni ellátások6 tekintetében egy sor, a folyamatos életvitelt 

biztosító kötött felhasználású segély nyújtását határozza meg. Ezen ellátások köreit a 

következőképpen lehet definiálni: 

a) gyerekek számára (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás; gyermektartásdíj megelőlegezése; otthonteremtési 

támogatás; kiegészítő gyermekvédelmi támogatás); 

b) inaktivitás esetén (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása); 

c) a lakhatási költségekre (lakásfenntartási támogatások, adósságkezelési 

szolgáltatás, energiafelhasználási támogatás); 

d) a betegségből, illetve fogyatékosságból eredő szükségletek kielégítésére 

(egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság; ápolási díj, közgyógyellátás); 

e) temetési költségekre (temetési segély, köztemetés). 

A fentieken túl az eseti jellegű segély (átmeneti segély) is a helyi önkormányzati 

rendeletalkotás körébe tartozik. 

A jogszabályok a személyes gondoskodást úgy értelmezik, hogy központi előírások 

mentén intézmény-típusokat nevesítenek. Az egyik ilyen intézménytípus-csoport az 

alapszolgáltatások, amelyek otthon közeli ellátásként funkcionálnak, míg a másik nagy 

kör a szakosított ellátások köre. Előbbi esetben ezek a szolgáltatások az alábbiak: 

Szociális törvény alapján: 

a) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

f) közösségi ellátások, 

g) támogató szolgáltatás, 

h) utcai szociális munka, 

i) nappali ellátás. 

Gyermekvédelmi törvény alapján: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása 

 

                                                
6 Csak az önkormányzatok által nyújtott támogatások. 
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A szakosított ellátások tekintetében pedig: 

Szociális törvény alapján: 

a) ápolást, gondozást nyújtó, 

b) rehabilitációs intézmények, 

c) átmenti elhelyezést nyújtó intézmények, 

d) lakóotthon (rehabilitációs vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonok). 

Gyermekvédelmi törvény alapján: 

a) otthont nyújtó ellátás.  

b) utógondozói ellátás, 

c) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A két törvény a szolgáltatások nyújtásának kötelezettségét településnagyság szerint 

differenciálja, éspedig úgy, hogy – egy-két kivétellel (pl.: falu- és tanyagondnok) – az 

alapellátások azon részeit, amelyeket a törvények a kisebb lélekszámú települések 

számára is előírnak, mindenhol kell nyújtani. (1. ábra) 

Ez már önmagában is probléma, hiszen az ország településszerkezete önmagában is 

„fehér foltokat” hoz létre, hiszen léteznek olyan kistérségek, ahol a szociális törvény 

értelmében nem kell működtetni, mondjuk hajléktalan emberek számára fenntartott 

átmenti szállást, vagy éjjeli menedékhelyet, vagy családok átmenti otthonát, de maga a 

szükséglet vélhetőleg fennáll (ld.: 2. számú melléklet). 

„Hatalmas viták, okoskodások közepette kigondolódik, hogy milyen ellátásokra 

kellene/lehetne még kötelezni az önkormányzatokat, kitalálódik, hogy éppen milyen 

lélekszámú önkormányzatokat lenne jó kicsit kötelezgetni. Aztán az érintett 

önkormányzatok – előbb, vagy utóbb, ilyen, vagy olyan formában – létrehoznak (ha 

egyáltalán létrehoznak), vagy „megfinanszíroznak” egy nappali ellátó szolgáltatást, egy 

jelzőrendszereset, mondjuk, egy rehabilitációs ezt-azt, egy-két tartós bentlakásos ezt-

azt, átmenetit is stb. stb. – teljesen függetlenül attól, hogy van-e rá ténylegesen 

szükség, van-e rá – támogatással együtt – fizető képes kereslet, vagy éppen az egyik 

szolgáltatásból sokkal többre is szükség lenne (csak nincs rá késztetés, vagy fedezet). 

(…) Tulajdonképpen miért a lakosság számához kapcsolódnak a különböző kötelezések? 

Ilyen alapon település típusokhoz is kapcsolódhatnának (község – város - megyei jogú 

város – fővárosi kerület – főváros), ahogy ez egy-egy esetben elő is fordul. Vagy miért 

nincs legalább korrigálva a lakosságszám az adott ellátással potenciálisan érintett csoport 

részarányával (idős, egyedülálló, fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, hajléktalan…)? 

Vagy miért nem ezen potenciálisan érintett csoportok lélekszámához kapcsolódik „a 
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kötelezés”…? (A „legviccesebb” talán az, amikor az állandó lakóhelyre bejelentett 

népesség számához kötik például a közterületeken élő, hajléktalan emberek ellátására 

irányuló szolgáltatásokra kötelezést…)” (Győri P. 2009b:34-35.)  
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1. ábra 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEI 
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A dezorientáció másik nagy területe a különböző ellátó-struktúrák (ágazatok) 

összehangolásának teljes hiánya. E széttöredezettség tetten érhető az egész jóléti 

vertikumban (egészségügy, munkaügy, oktatás, lakásügy egy része stb.), és ezen belül a 

közszolgáltatások és pénzbeli ellátások rendszerén belül. Most csak utóbbival 

foglalkozunk. 

A közszolgáltatások és a pénzbeli ellátás közötti kapcsolódásra a jelenlegi szisztéma 

kísérletet sem tesz. Nonszensz, hogy mind logikájában, a „rászorultság” 

meghatározásban, az egyes ellátásokhoz való hozzáférésben a jelenlegi szabályozás úgy 

tesz, mintha a közszolgáltatásban részesülőnek lenne egy „másik baja”, melyet külön 

eljárásában, más szabályok mentén lehetne, kellene orvosolni. Az önkormányzatot, mint 

az ellátásért, a helyi szociális biztonság biztosításáért felelős állami szereplőt is úgy 

tekinti, mintha kettő lenne, egy közszolgáltatást biztosító, és egy pénzbeli ellátásnyújtó 

intézmény. Az ilyen mesterséges dichotómia tovább mélyíti a problémát, és az ellátás-

szervezés vagy a józan ész oldaláról érthetetlen is. Az ellátás-szervezés szempontjából 

gondoljunk csak a térítési díj-fizetés - az alacsony jövedelműség – intézményi 

finanszírozás összefüggésrendszerére, ahol az ügyfelek (vásárlók) hozzájárulásának 

szabályai túlkomplikáltak, és nem szolgálják az intézményi bevétel tervezhetőségét. A 

józan ész esetében pedig a házi segítségnyújtás és az ápolási díj nyilvánvaló 

kapcsolatára lehet gondolni. Amíg e természetesnek (logikusnak) tekinthető 

kapcsolódásokra nincs működőképes szabályrendszere, addig nem várható, hogy a 

szociális biztonság (védelmi rendszer) eredményes és hatékony legyen. 

Ehhez persze az is kell, hogy a segélyezési rendszeren belül a különböző típusú 

támogatások egymásra épülő, logikus védelmi rendszerré szerveződjenek, mivel csak 

úgy lehet egymásra építeni a pénzbeli támogatást és személyes szolgáltatást, ha a 

hozzáférés közös tőről ered. Ehhez nemcsak egységes hozzáférési és jogosultsági 

szabályok kellenek, hanem mindkét részterületen hierarchizált ellátó-struktúrák.    

Ez nem könnyű feladat. A jogosultságok meghatározása a szolgáltatások esetében sokkal 

nehezebb, mint a pénzbeli ellátások vonatkozásában. Ez a nehézség főként abból adódik, 

hogy i) a rendelkezésre álló eljárási módok kevésbé kézzelfoghatóak, mint ezt a pénzbeli 

transzferek jogosultsági kritériumrendszereinél tapasztalhatjuk. Gondoljunk csak arra, 

hogy egy jogosultság megállapítása során egyszerre több szempontot (szociális, 

egészségügyi, munkaerő-piaci, lakhatási stb.) kell mérlegelni. Az egzaktabb 

megközelítést az is nehezíti, hogy sok esetben ii) a szolgáltatás pontos tartalmát (a 

rászorultság mértékét) is nehéz meghatározni, arról nem is beszélve, hogy e 

meghatározás során előfordulhat, hogy iii) a szolgáltatásnyújtók érdekei erősebben 

jelennek meg, mint az igénylő szükséglete. A következő probléma, amely „homályosítja” 
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a jogosultság pontos meghatározását, hogy iv) az igénybevevői oldal részéről a 

megjelenő és a teljesíthető szükségletek között diszkrepancia áll fenn. Ennek kapcsán 

nyugodtan kijelenthetjük, a felmerülő igények és a még teljesíthető szükségletek 

meghatározása igen problematikus. Végül, de nem utolsósorban a jogosultság pontos 

meghatározása azért is problematikus, mert v) a szereplők közötti koordináció plusz 

feladatként jelenik meg.  

Ennek főbb okai az alábbiak: 

1. A rendelkezésre álló eljárási módok kevésbé kézzelfoghatóak. Az egy ellátásra 

szóló jogosultság megállapításának bizonytalansága egyrészt a probléma 

bonyolultságából, másrészt az igénybevételi idő bizonytalanságából, harmadrészt 

a kapacitásszabályozás és a rendelkezésre álló források korlátos voltából adódnak.  

2. A szolgáltatás pontos tartalmát (a rászorultság mértékét) is nehéz meghatározni. 

Amikor egy szolgáltatás tartalmát kívánjuk meghatározni, két részre tudjuk 

bontani. A „rossz helyzetben” lévő ügyfél ezen esetekben általában az alacsony 

küszöbű szolgáltatásokhoz (pl. nappali melegedő, utcai szociális munka) fordul, 

ahol a szociális munka egyik feladata éppen a probléma beazonosítása. A másik 

lehetséges forgatókönyv, amikor jól beazonosítható nehézséggel, hiánnyal (pl. 

lakhatási probléma) állunk szemben. Ebben az esetben a szükségletek jól 

behatárolhatóak. 

3. A szolgáltatásnyújtók érdekei erősebben jelennek meg. Fontos kérdés, hogy a 

szolgáltatásnyújtók érdekérvényesítési potenciálja miként befolyásolja az ügyfél 

választását. Ez egyrészt az információ biztosításának nehézségéhez, és ezzel 

összefüggésben a válaszhatóság kérdésköréhez kapcsolódik, hiszen: „A 

felhasználói választás koncepciója számos formát ölthet: a szolgáltató 

megválasztása (hol?); a szakember megválasztása (kit?);  a szolgáltatás 

megválasztása (mit?); az időpont megválasztása (mikor,) és a hozzáférés 

csatornájának - telefon, internet, személyes - megválasztása (hogyan?).”  (J., Le 

Grand 2006:260.) A másik problémakör a piaci kudarcok irodalmához csatlakozik.  

4. A szükségletek meghatározása és a szűkösség problémája. Nem elég, hogy a 

felmerülő szükségleteket sem tudjuk maximálisan kielégíteni, ráadásul a 

szükségletek beazonosítása sem egyszerű feladat, hiszen ehhez a kérdéskörhöz 

szorosan kapcsolódnak a következő felvetések: Ki határozza meg és mely 

területen történik a szükséglet-kielégítés? Honnan származik az információ? 

Hogyan lehet szabályozni?  

5. A szereplők közötti koordináció többlet ráfordítási igénye. A hozzáférés 

kritériumrendszerének meghatározásakor mindenképpen különbséget kell 
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tennünk a megállapító és a szabályozó funkció között. Előbbi esetben végső soron 

mindig hatósági jellegű feladatot értünk. Ehhez – természetesen – kapcsolódik 

egy sor egyéb más is, attól függően, hogy a fogyasztó/igénybevevő milyen típusú 

intézményt kíván igénybe venni. A szabályozás ennél komplexebb ügy, hiszen ez 

kiterjed finanszírozási, szakmai, elszámolási, valamint kimenet-szabályozási 

kérdésekre is.   

 

Azaz osztjuk Juhász Gábor megállapítását, amikor azt írja: „A szociális szolgáltatásra 

irányuló jogviszony annyiban speciális az egyéb, pénzbeli ellátásokra irányuló 

jogviszonyokhoz képest, hogy a jogosultság nem jogilag pontosan meghatározható dolog 

(pénzbeli ellátás) nyújtására, hanem egyéb, jogilag gyakran csak nehezen körülírható, 

emberek közötti interakciókban tárgyiasuló szolgáltatások nyújtására irányul. Így a 

szabályozás során hangsúlyosabbá válik a jogosultság / kötelezettség alanya és tárgya 

közti különbség, mivel a jogosultság alanyai, illetve a kötelezettség teljesítésére köteles 

szervek jóval nagyobb pontossággal határozhatók meg, mint a szolgáltatás tartalma.” 

(Juhász G. 2009:6) 

 

A pénzbeli ellátások vonatkozásában a szociális törvény alulról nyitott. „A települési 

önkormányzatok hatalommal és felelősséggel felruházását a nyilvánvaló politikai 

megfontolásokon kívül a jóléti szolgáltatások területén az is indokolja, hogy ezen a 

szinten ismerik legmélyebben a helyi sajátosságokat, szükségleteket, a segélyezendők 

életkörülményeit. Ám mára a magyar önkormányzati rendszer decentralizációjának 

hátulütői is szembeötlők. A rendeletalkotási „szabadság” például szélsőséges esetben 

eltérő helyi jóléti rezsimek létrejöttével járhat és a támogatások mértéke eltérő lehet.” 

(Tausz K. 2010:32.) Magyarán: ha a képviselő-testület úgy dönt, a törvényben nevesített 

ellátások mellett más támogatási konstrukciókat is bevezethet. Ebből egy igen heterogén 

ellátási séma jön létre, amely „felülről” nem azonosítható be. Horváth Ágota (1995) 

fogalmával élve, úgy is jellemezhetnénk a helyzetet, hogy „törvényes anarchia”.  

Budapesti példa. A fővárosban szinte kivétel nélkül minden kerület a szociális és a 
gyermekvédelmi törvény hozzáférési szabályait veszi át. Ez azt jelenti, hogy a 
helyben lakás mellett a törvényi illetékességet (magyar állampolgárság, bizonyos 

esetekben bevándorlók, letelepedési engedéllyel rendelkezők, menekültek) 
fogalmazzák meg, mint a hozzáférés első lépcsőjét. Tovább haladva a hozzáférési 
szabályok sűrű és igen bonyolult láncolatán, úgy néz ki, hogy a jogosultság 
általános (ha tetszik elvi) meghatározása során az önkormányzatok döntő 
többsége a „családközpontúságot”, valamint a szubszidiartást preferálja. Előbbi 
vélhetően annyit jelent, hogy a segély elbírálása során az ügyintézés a családok 
tagjainak együttes kezelésén keresztül zajlik, és nem úgy, hogy a felnőttek és 

gyerekek ellátását a polgármesteri hivatalon belül külön 
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osztályon/részlegen/irodán van. Utóbbi, pedig azt, hogy az igénylőnek mielőtt az 
önkormányzathoz fordul, mindent meg kell tenni helyzete javítása érdekében, 
vagy általános segélyezési elvként sokszor az együttműködési kényszer is 
megjelenik. (Itt nem a rendszeres szociális segély együttműködési 
kötelezettségére kell gondolni, hanem arra, hogy más ellátások esetében is 
kötelező az együttműködés.)  
Szinte kivétel nélkül minden kerületben nagyon sokféle kategoriális, és krízis 
segélyfajta létezik, amelyeknek egy részét jogszabályok írják elő, a másik, 
nagyobbik fele az önkormányzatok önkéntes vállalásai. Utóbbi körben 80-féle 
segélytípust különböztethetünk meg. Az önkormányzatok közül mindössze két 
kerület nem él ezzel a lehetőséggel, illetve – ez a másik pólus - van olyan kerület, 

ahol kilencféle ellátástípus is van. Amit érdemes még megjegyezni, hogy a 
gyerekekre jutó segélyek kimagaslanak a mezőnyből. 
 A fővárosi önkormányzatok a hozzáférés tekintetében különböző teszteket 
alkalmaznak. Mint láttuk, a jövedelemteszt során alkalmazott eljárások alapja a 
jövedelmek forrása, és ezzel összhangban az, hogy a különböző 
jövedelemtípusokhoz eltérő időtartamot rendelnek. Az is szokás, hogy az 
igénylőtől nem igazolásokat, hanem csak nyilatkozatokat kérnek, de ekkor – az 
esetek döntő hányadában – az eljárás vagyonteszttel és/vagy 
környezettanulmánnyal egészül ki. A környezettanulmány lehet kötelező vagy 
elrendelhető, illetve olyan esettel is találkozhatunk, amikor az önkormányzat 
„kételkedik” a jövedelmi adatok valódiságában, akkor újra alkalmaz valamilyen 
vizsgálati módszert (ez három szokott lenni: környezettanulmány, vagyonteszt, 
vagy ezek kombinációja). Ilyen, vagy ehhez hasonló esettel a 23 önkormányzatból 
kilencben találkozhatunk. Az önkormányzatok majdnem felében egyéb szempont 
is felmerül az elbírálásnál. Ezt nyugodtan nevezhetjük „érdemalapú” teszt- 

alkalmazásnak, mert a szóban forgó kerületek a jövedelmi és/vagy vagyonjellegű 
tesztelés mellett az igénylési eljárásba értékelő mozzanatot is beiktatnak (ez egy 
kicsit hasonlít a környezettanulmányhoz). Ilyen például:  

 a gyermek ellátások esetében „pedagógiai, pszichológiai, védőnői 
vélemény”; 

 munkateszt gyanánt, hogy „önhibájából nem dolgozik”;  
 találkozhatunk olyannal is, mint „a kérelmező és a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozó minden tőlük elvárhatót megtegyenek, együttműködjenek 
annak érdekében, hogy szociális problémáik részben vagy egészben 
megoldódjanak”; 

 ha a TB ellátásokat nem igényli és ezek valamelyikére jogosult lenne, 
kizárja magát a kerületi segélyezésből. (Mózer P. 2005) 

A magyar ellátórendszerben egy sor bizonytalanságot, rossz működést lehet 

beazonosítani. Amit itt jelezni szeretnék, hogy a jelenlegi magyar segélyezési 

rendszerben nem találunk generális segélyt. Tulajdonképpen a kategoriális segélyek 

közül az aktív korúak ellátása, valamint az időskorúak járadéka hívatottak pótolni ezt a 

hiányt. Ez – főként a tartós szegénységben élők esetében – az alapvető szükséglet-

kielégítést nehezíti, bizonytalanítja el, hiszen ahhoz, hogy ellátásban részesüljön, nem 

elég a jövedelem-hiány, más „rászorultsági kritériumnak” is meg kell felelnie.    
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A finanszírozási „buktatói” 
 

A jelenlegi önkormányzati finanszírozási logika a forrásszabályozás, melynek lényege, 

hogy alapvetően a bevétel oldalára épít, és a kiadási szerkezet meghatározásában a helyi 

önkormányzatoknak viszonylag nagy szabadságot biztosít. Ez a „nagy szabadság” 

viszonylagos, és településnagyság szerint igen differenciált, mert a saját bevétel 

részaránya viszonylag kicsi, valamint a helyben maradó, szabadon felhasználható hányad 

is kevés. Az alapfilozófia, hogy „a helyi önkormányzatiság életképességét mindenekelőtt 

saját kapacitásai biztosítsák” (Horváth M. Tamás 2009:6), tévesnek bizonyult. Ezért a 

rendszerben a központi újraelosztás igen jelentős, amelynek célja az önkormányzatok 

közötti különbségek kiegyenlítése.  

A forrásszabályozás és kiegyenlítés együttes alkalmazása viszont legalább három oldalról 

bizonytalanítja el a finanszírozást. Nézzük ezeket: 

1. Nem tud mit kezdeni azzal az alapkonfliktussal, hogy egyik oldalon ott áll egy 

szétaprózódott és teljesítőképességében nagy különbségeket mutató 

decentralizált szervezeti struktúra, míg a másik oldalon jelentős a központi 

forrásjuttatás (2. ábra). Az ábrán látszik, hogy aggregált szinten a saját 

bevételnek tekinthető nagyság nem éri el az összes bevétel felét sem, mi több a 

„saját folyó bevétel” mindössze harmada az összes működési-gazdálkodási 

forrásoknak. Ez majdnem ugyanannyi részt tesz ki, mint a kiegyenlítést szolgáló 

újraelosztás mértéke (ez 22%). Sőt, ha utóbbihoz hozzávesszük az egészségügy 

központi támogatását, meg is haladja a saját folyó bevétel nagyságát. 

Az újraelosztás másik ága, az állami hozzájárulások és támogatások rendszere 

mintegy 15%-át adja a bevételeknek. Ebből finanszírozzák az oktatási, 

gyermekvédelmi és gyerekjóléti, valamint a szociális közszolgáltatásokat. Utóbbin 

belül majdnem kétharmad részt tesznek ki – enyhe túlsúllyal a „normatív állami 

hozzájárulások” (azaz nem kötött felhasználású pénzeszközök) – az állami 

normatívák. 
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2. ábra 

Helyi önkormányzatok bevételi megoszlása, 2010 

 

Forrás: 2011. évi költségvetési törvény 

 

Érthető és elfogadható, hogy a központi finanszírozás célkitűzése a területi 

egyenlőtlenségekből és a települések közötti demográfiai – társadalmi - gazdasági 

különbözőségekből fakadó eltérések tompítása, kompenzálása. Az ország 

hátrányosabb, infrastruktúrával kevésbé ellátott részei számára így megvalósított 

kiegyenlítő politika olyan jövedelemcsoportosítást hajt végre, melynek 

eredményeképpen a hátrányok egy része mindenképpen kompenzálódik. A 

településtípusok tekintetében azonban már nem ennyire egyértelmű a helyzet, 

mivel a települések saját jövedelemtermelő képessége között óriási eltéréseket 

tapasztalhatunk. Az önkormányzatok döntő többsége helyben nem rendelkezik 

elegendő forrással ahhoz, hogy feladatait ellássa, ezért a rájuk jutó forrásokat 

csak a központi költségvetéstől remélhetik. Ezzel önmagában nem is lenne baj, 

mert „az efelé való törekvésnek, továbbá ezzel összefüggésben az urbanizáció 

területi kiterjesztésének a célja aligha kérdőjelezhető meg. Ezért értelemszerűen 

nem túl nagy ár a kiegyenlítés, ellenkezőleg, a társadalmi igazságosság területi 

kifejeződési formája, amit piacgazdaságok is respektálnak, mégpedig jellemzően 

az ún. piaci elégtelenségek (különösen a területi egyenlőtlenségekre vezető 

negatív externáliák) kiküszöbölése érdekében.” (Horváth M. T. 2009:8-9.)  

 

32%

22%12%

4%
6%

15%

9%

saját folyó bevétel össz.

átengedett bevétel össz.
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saját felhalmazott és tőke jellegű bevétel össz.

támogatásértékű felhalmazásii bevétel Eü támogatással együtt össz.

állami hozzájárulás és támogatás össz.

hitel- és értékpapírműveletek össz.
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2. Mivel azonban e kiegyenlítő-politika döntően, és elsősorban a településekre 

koncentrál, valamint az újraelosztás központból vezérelt („vak” a helyi 

szükségletekre), ezért a feladatellátás és a vállalható kapacitások óhatatlanul 

elszakadnak egymástól. Azaz az elaprózott önkormányzati rendszer, és a 

település nagyságához, jogi státuszához kötött önkormányzati finanszírozási 

rendszer kombinációjában elveszik a kapcsolat a feladatellátás célszerű keretei 

(ellátás-szervezés) és a településen felmerülő és közszolgáltatással kielégíthető 

szükségletek között.  

Mint már írtuk, az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás település-

centrikus. A forrásszabályozás és a széleskörű kiegyenlítő logika éves szintű 

szabályozása azért is megnehezíti a megfelelő forrásallokációt, mert a középszintű 

szereplők (főváros/megyék, megyei jogú városok, különböző regionális 

szervezetek) feladatai redundánsak, amihez gyenge allokációs jogosítványok 

társulnak.  

 

3. Szabályozási szempontból a forrásszabályozás „érdekessége” az, hogy mindez az 

éves költségvetési törvény sajátos alkurendszeréhez van kötve, ami teljesen 

kiszolgáltatja az önkormányzati finanszírozási rendszert egyéb, nem az ágazat 

logikájához, elvéhez kapcsolódó tényezőknek, alkumechanizmusoknak. Ez a 

rendszer így nem feltétlenül a megjelenő szükségletekre koncentrál, hiszen a 

központi állami hozzájárulások mértékeinek megállapítása során ezzel nem 

összefüggő érdekek (pl.: ágazati érdekérvényesítő képesség, intézmények 

megléte) befolyásolják a forrásallokációt. Ez – mondani sem kell – óriási 

bizonytalanságot visz a forrásallokációba, illetve – a központi állam oldaláról – 

állandó szabályozási kényszert generál.  

 

 

A közszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények bevételi forrása egyrészt központi 

normatívából, másrészt fenntartói hozzájárulásból, harmadrészt térítési díjból áll. E 

költségelemek belső megoszlása között jelentős eltéréseket találunk, attól függően, hogy 

milyen a) szolgáltatásról van szó; b) milyen az igénylő jövedelmi helyzete; c) milyen az 

önkormányzat teherbíró-képessége/közpolitikai elkötelezettsége. 

Általánosságban azonban biztos igaz, hogy a szolgáltatások finanszírozásában 

meghatározó tényező a normatívák fajlagos összege, amihez járul a fenntartói 

hozzájárulás, amit a térítési díjak egészítenek ki.  
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A mindenkori költségvetési törvény a legtöbb szociális ellátást a normatív 

hozzájárulások rendszerén keresztül finanszírozza. E finanszírozási formák egyrészt 

szabadon felhasználható normatív hozzájárulásokat, másrészt kötött felhasználású 

támogatásokat, harmadrészt társulási támogatásokat tartalmaznak. A kötött 

felhasználású, meghatározott feladatra adott támogatási forma, amelynek a 

felhasználásáról el kell számolnia a helyi önkormányzatoknak, másra nem fordítható. 

„A normatíva a hazai gyakorlatban azt mutatja meg, hogy a kötelező 
feladatokhoz kapcsolódóan a feladatmutató egységének éves teljesítéséhez 
mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés állami támogatásként, 
illetve átengedett személyi jövedelemadóból. A normatíva folyó kiadásokat 
finanszíroz, csak részben biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzügyi 
forrást, a helyi önkormányzatnak más forrásokkal is ki kell azt egészíteni. 
A költségvetési törvény részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások 
jogcímeit és fajlagos összegeit. A normatívák a következő főbb feladatokhoz 

kapcsolódnak: 
- település-működtetési feladatok, 
- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok, 
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok, 
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok.” (Zsugyel J. (szerk.) 2009:236.) 

A normatíva alkalmazásának feltételei: 
 jól definiálható homogén szakfeladat (bölcsődei ellátás, szakiskolai 

oktatás), 
 a szakfeladat mennyiségi mérhetősége feladatmutatóval, 
 a normatívák alkalmazásakor szükséges a vetítési alapok megbízható 

nyilvántartása, a változások regisztrálása. 

Az önkormányzati normatívák jellemzői: 

1. A helyi önkormányzatot illeti meg, nem az adott feladatot ellátó 
intézményt. 

2. A vetítés alapjával arányosan változik, teljes összegében változó 
kiadás. Így a feladatmutatók számának növekedése arányosan 
többletforráshoz juttatja az önkormányzatot, csökkenése pedig 
forrást von el az önkormányzattól, jóllehet a ráfordítások egy része 
állandó. A jelenlegi normatíváknál már teljesítménymutatókat is 
alkalmaznak. 

3. Csak részben fedezik a feladatok ellátását a normatívák, ezért 
azokat egyéb forrásokkal kell kiegészíteni. 

4. A finanszírozás nem követi az intézmények évközi szétválását, 
egyesülését, a feladataikban bekövetkezett változásokat, ezt az 
önkormányzatok megállapodásában rögzítik. 

5. Az alapnormatívákhoz - a feladat sajátosságaihoz igazodva - 
kiegészítő normatívák kapcsolódnak. A kiegészítő normatíva célja a 

szolgáltatás eltérő feltétel-rendszerének megfelelő differenciálása. 
Ilyen szempont lehet például a területi szétszórtság, a nehéz 
körülmények, a speciális körülmények között végzett munka, az 
életkori sajátosságokból fakadó többletráfordítás; különösen a 
közoktatási feladatoknál kiegészítő hozzájárulás jár a fejlesztő és 
felzárkóztató oktatásra, a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatását segítő foglalkozásokra, a cigány kisebbségi 

oktatásra, a nem magyar nyelven folyó oktatás, nevelés esetén. 
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A hatályos költségvetési törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi 

önkormányzatokat - a korábbiakkal azonos arányú - 40%-os részesedés illeti meg. A 

településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül a települési 

önkormányzatokat. A további 32% pedig az egyes jogcímekhez kapcsolódva normatívan, 

a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és intézményeikben 

ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő 

aránytalanságok csökkentését szolgáló - jövedelemdifferenciálódás mérséklése címén 

illeti meg (3. ábra). 

 

 

3. ábra 
A központi költségvetési kapcsolatokból származó források 
főbb csoportonkénti alakulása (2011. évi irányszám, %) 

 

Forrás: 2011. költségvetési törvény 

 

Maradva a 2011-es évnél, az 1. táblázat adataiból látható, hogy valóban a normatívák 

azok a transzferek, amelyek az önkormányzati feladatok elsöprő többségét (az összes 

központi támogatás 67%-át) támogatják. A kétharmados normatív hozzájárulás több 

mint fele szabadon felhasználható, míg nem egészen hatoda kötött felhasználású 

támogatás. 

Ha a szociális, gyermekjóléti és –védelmi feladatokra adott támogatásokat nézzük, akkor 

is a normatív hozzájárulások a döntőek, hiszen erre a feladat-együttesre nevesítetten 

majdnem a támogatások negyede fordítódik. Ha normatíva típus szerint nézzük, akkor a 

szabadon felhasználható hozzájárulások mintegy 27%-a, a „pántlikázott” pénzek 73%-a 

szociális, gyerekjóléti és gyermekvédelmi feladatra szánt forrás. 

Normatívan elosztott SZJA 

(32%)

Lakhelyen maradó SZJA 

(8%)

Állami támogatások és 

hozzájárulások

Átengedett személyi 

jövedelemadó (40%)
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1. táblázat 

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 
(2011. előirányzat) 

 millió Ft % 

Települési önkormányzat, szja 126 426,2 11% 

Megyei önkormányzat. Szja 6 833,4 1% 

Települési önkormányzat jövedelem-diff. mérséklése 95 302,2 8% 

Normatív hozzájárulások, ebből: 589 253,8 52% 

- társ-i-gazd-i és infrastr. szempontból elmaradott, ill. 
súlyos foglal-i gondokkal küzdő telp-i önkorm-ok 
feladatai  

4 888,3 - 

- területi gyermekvédelmi szakszolg. Működése 1 192,9 - 

- pénzbeli szociális juttatások 60 591,6 - 

- szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatások 39 484,7 - 

- szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti 
intézmények 

52 553,3 - 

Központosított előirányzat 88 298,0 8% 

Önkorm.-i fejezeti tartalék és ÖNHIKI 14 050,0 1% 

Helyi önkorm.-ok által fenntartott, ill. támogatott előadó- 

művészeti szervezetek támogatása 

11 885,4 1% 

Normatív kötött felhasználású támogatások, ebből: 165 925,6 15% 

- egyes szociális feladatok 88 901,4 - 

- többcélú kistérségi társulásos támogatás 32 979,2 - 

Címzett és céltámogatás 350,0 0% 

Vis maior támogatás 8 000,0 1% 

Bp. 4-es metróvonal építésének támogatása 27 680,0 2% 

Mindösszesen 1 134 004,6 100% 

Forrás: 2011. költségvetési törvény 

 

Érdemes még egy metszetben vizsgálni a források belső szerkezetét. Ez pedig a pénzbeli 

ellátások, valamint a közfoglalkoztatás és a szolgáltatások egymáshoz viszonyított 

aránya. A viszonyítási alap a törvény mellékletében szereplő „szociális és 

gyermekvédelmi ellátás” szakfeladatai (összes forrás: 259,9 milliárd Ft). Segélyekre és 

személyes szolgáltatásokra szinte egyenlő arányban jut a központi költségvetés által 

biztosított forrásokból. A közfoglalkoztatás feladataira – ami szabályozás oldaláról 

szorosan összekapcsolódik az aktív korúak ellátás jogosultsági előírásaival – az 

átengedett szociális és gyermekvédelmi szakfeladatokra szánt előirányzatnak a 23%-a 

fordítódik (4. ábra).   
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4. ábra 
 

A szociális és gyermekvédelmi ellátáson belül az egyes tevékenységekre fordított 
központi átadott- támogatások aránya (%)   

 

Forrás: 2011. költségvetési törvény, (MP számítása) 

 

 

A kilencvenes évek elején meglévő négy normatíva típusból mára több mint két tucat 

normatív támogatási forma lett. Az átalakulás maga is több folyamat eredője, hiszen a 

kiinduló helyzethez képest egyes normatívák differenciálódtak, úgy is mondhatjuk 

„szétváltak”, míg más esetben új normatívákat hoztak létre. Ez az egyik 

változási/átalakulási folyamat. A másik – mint ahogy már többször jeleztük -, hogy az 

„új”, a „régi” és „átváltozott” normatívák értékeinek változása, és a tényleges működési 

költségek között csak véletlenszerű kapcsolatot lehet felfedezni, a normatívákat néha 

alul, néha pedig felül kalkulálták.  

A tisztánlátást egyfelől tovább rontja az a tény, hogy a normatívák vetítési alapja más és 

más; hol az ellátott személy; hol népesség/lakosságszám; hol települési adottság, hol 

„szolgálat”. Másfelől, hogy a normatívákhoz bizonyos esetekben kiegészítő, plusz 

normatíva is jár. Ilyen eset az egyházi kiegészítő normatíva, illetve társulások kiegészítő 

normatívája. Nemcsak pozitív, hanem negatív értelemben is van a normatíváknak 

kiegészítő szabálya, a költségvetés normaszövege minden évben tartalmazza azt, hogy a 

gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók csak a normatíva csökkentett összegére 

jogosultak.  

Mondani sem kell talán, hogy e szabályok mennyire nincsenek szinkronban a 

szektorsemlegesség elvével, és milyen mértékben torzítják a szereplők érdekeit.   

 

szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatsok; 39%

pénzbeli ellátás; 38%

közfoglalkoztatás; 23%
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A kép tehát elég zűrzavaros. Két dolog azonban világosan kibontható. Egyrészt, a 

normatív hozzájárulások és a valós teljesítések (szolgáltatások) között nincs olyan 

kapcsolat, amely az állami hozzájárulásokat az elszámolás alapjává tehetné, másrészt, 

trendszerűen azt látjuk, hogy az állami hozzájárulások értéke évről, évre kevesebb.    

A normatív finanszírozás változásai és szerkezeti felépítése, valamint a következőkben 

ismertetett hatásai hozzájárulnak egy önmagában zárt logikájú, erősen összetartó, de 

hatásában gyenge, rendszerében alul-fejlett szisztémához. 

 „E finanszírozási forma problémái a következők: 

 Nyílt végű támogatási kasszát feltételez, vagyis mindentől függetlenül, annyi és 

olyan szolgáltatónak kell folyósítani a normatív támogatást, ahány szolgáltató 

működési engedélyt kér és kap.  

 A nyílt végű kassza túlfutásának szabályozását is szolgálják az ellátás 

szempontjából magyarázhatatlan bürokratikus akadályok, a szabályokba és 

eljárásokba épített formális és informális gátak. 

 Nem ösztönöz sem eredményességre, sem hatékonyságra, sem 

szükségletorientált szolgáltatásokra/módszerekre (mindezt legfeljebb, jó esetben, 

a szolgáltatásban dolgozók elhivatottsága pótolhatja). 

 Elsősorban fennmaradásra, illetve a normatív finanszírozás előírásainak és 

ellenőrzésének való megfelelésre ösztönöz.  

 Nem differenciál semmi szerint, mindenki ugyanazt az összeget kapja - azt 

viszont biztosan („buta, de biztonságos"). 

 Nem differenciál szükségletek szerint, minden szolgáltató megkapja, amely 

működési engedéllyel rendelkezik (ha mondjuk öt szolgáltató akar feladatot 

ellátni, bár kettő is elég lenne, akkor mind az öt megkapja a támogatást). 

 Miközben látszólag "olcsó, egyszerű és igazságos", aközben óhatatlanul (belső 

logikájából következően) folyamatosan túlszabályozást indukál, az ehhez 

kapcsolódó tevékenységeken keresztül - melyek fennmaradásában erős lobbik 

(benne dolgozók, szabályozók, ellenőrök, erre képzők) érdekeltek - rendkívül 

drágává válik e rendszer működtetése és ráadásul igazságtalan is. 

 Nem érte el és mai szerkezetében nem is érheti el egyik legfőbb célját, 

nevezetesen, hogy egyes (az állami normatívával finanszírozott) szolgáltatások 

egyenlő esélyekkel hozzáférhetőek legyenek minden, arra a szolgáltatásra 

rászoruló polgár számára, vagyis megvalósuljon az "országos lefedettség". Ezzel 

szemben jelentős ellátatlan területek (fehér foltok) maradtak meg, sőt alakultak ki 

e forrásallokációs mechanizmus hatására. 

 Igazságtalan és növeli az egyenlőtlenséget, mivel – többnyire jövedelemtől, 

tehervállaló képességtől függetlenül, vagy majdnem függetlenül - normatív 
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támogatásban részesülnek azok, akik hozzájutnak, miközben semmiben nem 

részesülnek azok, akik nem jutnak hozzá, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak is 

rászorulnának a szolgáltatásra. 

 Különösen kirívó „eredmény”, hogy éppen a legrászorultabbak által lakott 

településeken nem lehet - már magából a szabályozásból adódóan sem - 

hozzájutni a normatívával támogatott szolgáltatásokhoz, illetve hátrányt szenved 

minden olyan szolgáltatás és szolgáltató, mely a szükségleteket ugyan 

kielégítené, de nincs benne a normatív finanszírozási körben. 

 Nem kompatibilis (sőt ellentmond) az EU-pályázatokkal, vagyis éppen azokkal a 

finanszírozási-szabályozási stb. formákkal, melyek irányából a legfőbb források 

lennének várhatóak az elkövetkező években e területen.” (Győri Péter – Mózer 

Péter 2006:6-7.) 

 

A pénzbeli ellátások esetében a finanszírozási képlet egyszerűbb. Mára gyakorlatilag a 

központi költségvetés átvállalta a pénzbeli ellátások költségeinek számottevő részét. Ez a 

folyamat jól illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy a szociális törvény egyre inkább 

normatívvá kívánja tenni segélyeket. Az is igaz, hogy e kiszámíthatóság a jogosultság 

megállapításában érhető tetten, de – és egy-két kivételtől eltekintve (pl. normatív 

lakásfenntartási támogatás) - az eljárás szabályozórendszerében nem. A mai rendszer 

még most is egy sor diszkrecionális elemet tartogat a kérelmező számára (pl. 

vélelmezhető jövedelem, környezettanulmány), így a kiszámíthatóság még mindig csak 

vágy.  
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2. fejezet – Közszolgáltatások szervezésének 
alapvető kérdései 

Az állami és nem-állami szerepvállalás kérdései 

 

A következőkben nem elméleti kitekintést szeretnénk nyújtani, mivel a munka iránya és 

célja nem a tankönyvi, elméleti ismertetés. Ehelyett e fejezetben olyan konceptuális 

keret kialakítására törekszünk, amelyben megfogalmazhatóvá válik a változás lehetséges 

iránya.  

 

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy egy koherensen működő jóléti rendszerben is 

csak a felmerülő szükségletek egy részét képes kielégíteni a szociális védelmi rendszer. 

Egy pillanatra belépve az ellátórendszer struktúrájába, az is közismert tény, hogy a 

szociális közszolgáltatások csekély szerepet töltenek be a szükségletek kielégítésben. A 

fő szerep – a piacot ide nem számítva - a pénzbeli ellátásokra és/vagy a családokra 

hárul.  

Azaz az egyének, családok jólétének (well-being) biztosítása elsősorban a munkaerőpiac, 

a gazdaság feladata, és ha a piac kudarcot vall, illetve az államnak piaci eszközökkel nem 

megvalósítható elosztási céljai vannak, akkor az állam - hol korrigálva, befolyásolva, hol 

a vásárlóképességtől részben vagy teljesen függetlenül helyettesíti a piaci allokációt – 

szerepvállalására kerül sor. Ezzel biztosítja széles társadalmi csoportok számára a 

javakhoz, szolgáltatások való hozzájutást, ezzel is elősegítve a társadalmi integrációt. 

A pénzbeli ellátások célja elsősorban a megszokott életszínvonal védelmén át, a 

szegénység enyhítésén keresztül, elég széles spektrumot ölel fel, míg a szociális 

közszolgáltatások célkitűzése főként az önellátó-képesség pótlása és/vagy a szegénység 

enyhítése. Persze a határ nem ilyen éles, a rendszerek együttesen, együttműködve fejtik 

ki hatásukat. És más aspektusból sem találkozunk éles határvonallal, jelesül az állami és 

a nem-állami szerepvállalás eseteiben, hiszen – az állami beavatkozás alternatívájaként - 

számtalan jóléti célt lehet elérni nem-állami eszközökkel is.  

Ezt a sokszínűséget jól ragadja meg az 5. ábra, ahol a jóléti ellátásokat és 

szolgáltatásokat három fő dimenzió mentén lehet értelmezni, attól függően, hogy az 

államra, a magánszektorra és az igénybevevőre az ellátás során milyen szerep hárul. 

Ezek a dimenziók a következők: 

 ellátás;  

 finanszírozás;  

 döntés. 
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5. ábra  

Az állami és magán jóléti tevékenységek besorolása  

 

Forrás: Hills, 2004:12, 1. ábra 

 

„Az állami és magánszektor szerepvállalása a fenti három dimenzió mentén összesen 

nyolc lehetséges kombinációt ad (…). A kör felső fele mutatja az állami ellátást, jobb 

oldala az állami finanszírozást, a belső kör pedig az állami döntést a szolgáltatóval, 

szolgáltatás összegével kapcsolatban. Az egyes cikkelyek tehát a következő 

kombinációkat jelentik:  

A felső félkörben:  

Jobb belső cikkely: a „tiszta állami” szektor, állami finanszírozással, ellátással és 

döntéssel; például, gyermekjóléti szolgáltatások, állami egészségügyi ellátás, vagy 

adóbevételekből finanszírozott szociális támogatások.  

Jobb külső cikkely: államilag finanszírozott és nyújtott szolgáltatás, ahol az 

igénybevételre vonatkozó döntést az egyén hozza; például kiegészítő állami nyugdíjalap, 
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amelyben a részvétel önkéntes, vagy ingyenes állami bölcsőde, ahol a részvétel szintén 

önkéntes.  

Bal belső cikkely: állami ellátás, ahol a szolgáltatóra vonatkozó döntést az állam hozza, 

ám a szolgáltatás (legalább részben) magánfinanszírozással működik; például egy 

önkormányzati bérlakás, amelyért a lakó egyénileg bérleti díjat fizet, vagy például 

„használati díjakért” igénybe vehető szolgáltatások.  

Bal külső cikkely: állam által ellátott szolgáltatások, magánfinanszírozással és egyéni 

döntés alapján; például, fizető ágyak az állami egészségügy által fenntartott 

kórházakban, vagy a matricával igénybe vehető autópálya, ahol az ellátó az állam, de a 

szolgáltatás az autópályadíjakon keresztül (legalább részben) magánfinanszírozásban 

működik, és a szolgáltatás mennyiségéről az egyén dönt.  

Az alsó félkörben:  

Jobb belső cikkely: állam által finanszírozott és állam által meghatározott szolgáltatások 

magánszolgáltatóktól; például kórházi étkeztetés, vagy más kiszervezett szolgáltatások.  

Jobb külső cikkely: állam által finanszírozott szolgáltatások egyéni döntés alapján 

kiválasztott magánszolgáltatóktól; például jelzáloghitel kamatának adómentessége, vagy 

magánnyugdíj-pénztári járulékbefizetés után járó adókedvezmény  

Bal belső cikkely: magánfinanszírozásban működő, magánszolgáltatók által ellátott, de 

állami döntés alapján működő szolgáltatások; például kötelező gyermektartás elvált 

szülők esetén vagy kötelező magán-nyugdíjpénztári járulékfizetés.  

Bal külső cikkely: a „tiszta magánszektor”, magán-finanszírozással, magánellátással és 

egyéni döntéssel; például a diákjaikat tandíjért oktató magániskolák. A tiszta 

magánszektor jelenti az emberek által „saját zsebükből” fizetett szolgáltatásokat, 

ugyanakkor az ezekhez kapcsolódó költségek egy részére vonatkozóan az egyén 

részesülhet állami támogatásban, például adómentességben. A jóléti tevékenységek 

nagyon kis részére igaz, hogy semmilyen módon nem kapcsolódik az államhoz.„ (Hills 

2004:10-11.) 

Illusztráció a jólét mix alakulására 

A következőkben illusztrációként a jóléti kiadások belső szerkezetének változása 
kerül bemutatásra, felhasználva a Hills által megfogalmazott, és előzőekben 
ismertetett a három dimenziót (ellátó, finanszírozás és döntés). Az illusztrációban 
szereplő ország az Egyesült Királyság. A vizsgált időszak az 1979 és 1996 közötti 
évek, amikor a jóléti kiadások reálértékben mintegy 65%-kal növekedtek, de a 
jóléti kiadások egymáshoz viszonyított aránya meglepő állandóságot mutatott: 
mindkét évben a „tisztán állami” részesedés a meghatározó (52, ill. 49%). Ennek 
ellenére egyes szektorokban jelentős változásnak lehettünk tanúi. Nézzük:  
A közoktatás, az egészségügy, a lakások és a személyes szociális szolgáltatások 
terén csökkent a leginkább a „tisztán állami” szféra részesedése. Ezt azonban 
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ellensúlyozták a magas munkanélküliség és növekvő egyenlőtlenség miatt 
megugró társadalombiztosítási kiadások, és a „tisztán államiként” jellemezhető 
közkiadások arányának növekedése. Ugyanezen időszak alatt a „tisztán 
magánszektor” is növekedett, 24%-ról 29%-ra. Ennek oka döntően a nagyszámú 
lakásvásárlás.   
A magánszolgáltatóknak nyújtott állami támogatás – a 5. ábrán ezt mutatja a jobb 
alsó körcikk - volt a harmadik legnagyobb terület a jóléti ellátásokon belül. Az 
összkiadáshoz viszonyított 16%-os részarányról 19%-ra való növekedése egyrészt 
a bővülő adókedvezményeknek, másrészt a szolgáltatások kiszervezésének volt 
köszönhető. A kiszervezés gyakorlati következménye az utalványozás volt, amit 
nem feltétlenül kísért az egyéni döntési kompetencia erősödése. Sőt a változás 

inkább azon szektorban következett be, ahol az állam döntési helyzete továbbra is 
fenn állt. (T. Burchardt és J. Hills 1999.) 
 

A jóléti mix az Egyesült Királyságban (1979-1996, %) 

ellátás Finan-
szírozás 

döntés 1979/8
0 

1995/9
6 

példa 

állami állami állami 52 49 „tiszta állam” 

állami állami egyén 5 1 térítésmentes állami bölcsőde 

állami vegyes állami 2 1 önkormányzati bérlakás 

állami magán egyén 0,1 0,1 kórházi fizetős ágyak 

magán állami állam 6 9 utalvány, kiszerződés 

magán állam egyén 10 10 utalvány, megvásárolt állami 
szolgáltatás 

magán magán állam 0,4 0,5 kötelező magánnyugdíj-
pénztári tagság 

magán magán egyén 24 29 „tiszta magán” 

         Forrás: Burchardt - Hills (1999) alapján összeállította Mózer Péter 
 

 

Mint az előző felvezetésből is látható, az államot, mint részvevőt igazából egyik megoldás 

sem tudja nélkülözni. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy állam nélkül nincs szociálpolitika, 

hiszen társadalmi funkciójából adódóan nem nélkülözhető. A hangsúly és vita nem is 

ezen van, hanem azon, hogy milyen mértékűnek és milyen irányúnak kell lennie az 

állami beavatkozásnak.  Szűkebb megközelítésben (reziduális állam) az állami 

beavatkozás hatóköre egyes piaci kudarcok korrigálásáig tart. Tágabb megközelítésben, 

de maradva a jóléti közgazdaságtan territóriumában, az információs kudarcok (ezen belül 

az információs aszimmetriák) megléte, valamint olyan társadalompolitikai célok elérése, 

amit piaci eszközökkel nem lehet kielégíteni (ez a közjavak köre) indokolja az állami 

beavatkozást.  

 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szociális szolgáltatások egy része azonban 

magánjószág is lehet.7 Ezzel a lehetőséggel a továbbiakban nem foglalkozunk, csupán 

                                                
7 A legutóbbi „illegális” szociális otthonok működéséről szóló hírek, olyan szociális ellátások meglétére hívta fel 

a figyelmet, amelyek a szociális törvény és végrehajtási rendeletein kívül működő intézmények. Az esetet 

szűken vett jóléti közgazdasági logikában értelmezve és a hatásait most nem értékelve, megállapíthatjuk, hogy 
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annyit jegyeznénk meg, hogy az egyes javak osztályozásakor a pontos behatárolás – 

egy-két alapesettől eltekintve - az értékalapú beállítódás miatt, majdnem lehetetlen. 

Ezért amire törekedni érdemes, hogy néhány jellegzetes tulajdonság mentén az egyes 

típusok viselkedését azonosítsuk be. Ezt legegyszerűbben két dimenzió mentén tudjuk 

véghezvinni. Ezek az alábbiak:  

1. A potenciális fogyasztó kizárható-e a javakból, vagy sem?  

2. A javak, szolgáltatások fogyasztása közös vagy egyéni módon történik-e? 

 

Így a különféle javakat, szolgáltatásokat a kizárás-kizárhatatlanság és az egyéni-közös 

fogyaszthatóság tengelyén helyezhetjük el. „A diagram négy sarka a tiszta esetet 

képviseli: (1) tisztán egyénileg fogyasztható javak tökéletes kizárás mellett [magán 

javak]; (2) tisztán közösen fogyasztható javak tökéletes kizárás mellett [díjfizető javak]; 

(3) tisztán egyénileg fogyasztható javak kizárhatatlanság mellett [közös készletű javak]; 

(4) teljesen közfogyasztású javak tökéletes kizárhatatlanság mellett.” (Savas 1993:49.) 

 

A magánjavak eseteit kivéve, a másik három csoportot közös tulajdonoságai miatt egy 

halmazba lehet rakni, és összefoglalóan közhasznú javakként nevezhetjük el. Eszerint a 

jóléti közgazdaságtan azokat tekinti közhasznú javaknak, amelyek nem rendelkeznek a 

magánjavak tulajdonságaival és biztosításukat az állam magára vállalja. E javak időről 

időre bővülnek, így növelve az állami intervenciót. „Az állam terjeszkedésének legfőbb 

oka (…) az a társadalmi döntés, hogy bizonyos magán- és díjfizető javak, mint élelem, 

oktatás, tömegközlekedés, annyira hasznosak a köz számára, hogy fogyasztásukat a 

fogyasztó fizetőképességétől függetlenül bátorítani kell.” (Savas 1993:63.)  E növekedés 

vonatkozik a szociális személyes közszolgáltatásokra is, ahol e javak közül elsősorban a 

közjavak, valamint díjfizető javak expanziójáról beszélhetünk. Első esetben a hatékony 

és eredményes piaci működés nem valósulhat meg, mivel a közjavakból senkit sem lehet 

kizárni.  

Ezzel szemben a díjfizető javak, azon javak összessége, ahol a fogyasztás közös, de 

kizárás lehetséges, hiszen a javakhoz jutás feltétele a díjfizetés. Mindkét eset bőven 

előfordul a szociális közszolgáltatások területén, és a tévedés kockázatát azzal sem 

vállaljuk, ha azt mondjuk, hogy a szociális személyes közszolgáltatások egészét le lehet 

írni ezzel a jószag-kombinációval.   

A közjavak, díjfizető javak megléte önmagában is az állami beavatkozás szükségességére 

hívják fel a figyelmet, amit más piaci kudarcok megléte csak tovább erősít. A 

                                                                                                                                                   
ezek létrejöttét piaci viszonyok keltették életre. Ilyen értelemben ezen ellátások magánjószágnak tekinthetők. 

(A feltárt anomáliákból is látszik, hogy állami részvétel nélkül e területen nem tud tisztességesen működni a 

piac.) 
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közszolgáltatások során felmerülő főbb piaci kudarcokat a következőképpen lehet 

összegezni: i) externáliák; ii) méretgazdaságossági probléma; iii) monopol-, és 

oligopóliumok kialakulása; iv) információs kudarcok (pl.: stakeholder csoportok 

érdeknyomása). Ezek a sajátos piaci problémák olyan jelenségeket indítanak el, amelyek 

az eredeti célok elérését teszik kétségessé, hiszen – a fentiekben írtak mellett - olyan 

jelenségek kialakulását indukálják, mint például az erkölcsi kockázat, a káros szelekció, 

az ügynök - megbízó probléma. Ha nincs egyensúly, akkor a piac rosszul allokál. 

A piaci viszonyok áltál generált problémák korrigálása az állami allokációt és 

újraelosztást teszi szükségessé és indokolttá. Azonban az állami beavatkozás sem 

tökéletes, mivel számos negatív hatást generál(hat). Ezek közül, az alábbiak illeszkednek 

a témánkhoz:  

a) túl-, vagy indokolatlan fogyasztás („harmadik fél fizet” problémák);  

b) minőségi problémák;  

c) rugalmatlan válaszok az új típusú kihívásokra (megfelelhetőségi problémák);  

d) rész-, intézményi célok felülkerekedése - internalitások és szervezeti célok 

térnyerése.  

 

Az állami beavatkozás kockázatai, valamint a piaci kudarcok arra hívják fel a figyelmet, 

hogy az állami jelenlét és a piaci viszonyok csak egyszerre képesek olyan közeget 

biztosítani, amelyben az egyes szereplők motivációja, érdekei, és célja során inkább az 

intézményi rendszer pozitív, mintsem negatív hatásai kerülnek túlsúlyba, legalábbis az 

elméleti konstrukciók, modellek ennek lehetőségét mindenképpen igazolják. A 

szakirodalom ezt egy speciális szolgáltatási piactípusnak különíti el, un. kvázi piacoknak 

nevezi, ahol a végső felelősség ugyan megmarad az állami szereplőknél, de i) a verseny 

és a választhatóság biztosítása érdekében; ii) a racionális és eredményes gazdálkodás 

okán; iii) a társadalmi igényekre való nagyobb érzékenység stb. indokolja a piacszerű 

működés kialakítását, azzal a tudattal, hogy:  

 A közszolgáltatások szükségleteit piaci viszonyok között csak mérsékelt sikerrel 

lehet kielégíteni.  

 Sok esetben az ár- és jövedelem rugalmasságuk rendkívül alacsony. A 

fogyasztásuk fedezetét kitevő költségek egy részét (az esetleges fogyasztói 

hozzájárulás mellett is) mások, elsősorban állami intézmények fedezik.   

 A szociális szolgáltatások allokációját nem a szűken vett nyereség, vagy a 

gazdasági racionalitás alakítja, hanem ennél komplexebb társadalompolitikai 

célkitűzések. 

 A közszolgáltatások piacán többnyire monopol vagy oligopol helyzetekkel 

találkozhatunk. Ez érthető, mivel a szakirodalmi leírások szerint, ha egy adott 
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szükséglet(csoport) kielégítésére szakosodott szolgáltató piaci  részesedése 15% 

feletti, akkor már ilyen hatással kell számolnunk. Ezt az arányt – főként 

közszektorban – nagyon gyorsan el lehet érni. 

 

Azaz kvázi piacon a „szükségletek csak közösségileg elégíthetők ki. A társadalmi 

kielégítés tényéből adódóan a szükséglet-kielégítés módja korlátozott, így többnyire nem 

is helyettesíthető. (…) A kereseti oldal mellett a kvázi-piacok kínálati oldala is jelentősen 

eltér az egyéb szolgáltatások és a termékpiacokétól. A kínálatot ezen szolgáltatásoknál 

részben nem a gazdasági racionalitás, a szűken vett nyereség alakítja, befolyásolja. Sok 

esetben a fogyasztó, felhasználó által fizetett árak, díjak mellett a költségek egy részét 

mások (költségvetés, önkormányzat, más fogyasztó) fedezik. A szolgáltatási kínálatot 

több ide tartozó területen az aktuális gazdaságpolitikai, szociálpolitikai célok jelentős 

mértékben befolyásolják.” (Papp I. [szerk.] 2003:94-95.)”  Azaz „a piaci szimuláció 

jelenti azt a szolgáltatásszervezési közeget, amelyben piaci elemek vannak jelen, 

tényleges áruviszony nélkül. (…) Az ily módon véghez vitt piaci szabályozás, mely (…) a 

megrendelő–szolgáltató-fogyasztó háromoldalú kapcsolatának a kidolgozásával és 

bejáratásásával valósult meg.” (Horváth M. T. 2002:145.) 

 

A 3. fejezetben ismertetett, javasolt átalakulási irányok alapvonása is ez lesz, mivel 

ebben a közegben jól elkülöníthetők és egyben beazonosíthatók az egyes szereplőknek a 

közfeladat-ellátás során megjelenő felelősségi körei, feladatai. Másrészről ez a működési 

mód – elvi, konstrukciós szinten az intézményi struktúrában - sikeresen teljesíti a piaci 

mechanizmus által követelményként támasztott feltételeket, úgymint:   

 Gazdaságosság (economy): a közszolgáltatásokhoz szükséges tényezőket a lehető 

legjobb áron szerezzék meg;   

 hatékonyság (efficiently): a rendelkezésre álló erőforrásokat megfelelő mértékben 

használják ki; 

 eredményesség (effectiveness): a ráfordítások váltsák ki azt a hatást, amiért 

annak kiadását elrendelték.8  

Amelyhez – egyenrangú elvként - az igazságosság, vagy méltányosság (euqity), mint 

rendező elv csatlakozik. A jóléti szolgáltatások finanszírozása és felhasználása erőteljesen 

redisztributív jellegű, ami nem csupán az allokációt, hanem a piaci szimulációval nem 

kielégíthető szükségletek biztosítását garantálja (konstrukciós, intézményi szinten 

mindenképpen). Ebben az esetben – amennyiben különbséget szeretnénk tenni a 

szükséglet-csoportok között - az elsődleges cél azon szolgáltatási körök létrehozása, ahol 

                                                
8 Ezt szokták „3E paradigmának” is hívni. 
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a hozzáférés meghatározása mindenekelőtt „szegénység jogán”, és nem „önellátó-

képesség pótlása okán” történik.     

Mint látható, az allokációs mechanizmus kulcsmomentuma a rendszernek. Annak 

érzékeltetésére, hogy ez pontosan mit jelent, teszek egy rövid kitérőt.  

A forrásallokáció megértéséhez nagyon röviden vissza kell nyúlni a közgazdaságtan egyik 

alapvető paradigmájához. A haszonelvű felfogás szerint a társadalmi jólét szempontjából 

a legelőnyösebb allokációt (kompetitív egyensúlyi állapotot) a piacelvek alapján működő 

intézmények hozzák létre. A közgazdasági értelemben ideálisnak tekintett piacokon - pl. 

élelmiszerpiac – majdnem az esetek száz százalékában így alakul, mert az allokációs 

mechanizmus a termelés (kínálat) és a fogyasztás (kereslet) optimális kombinációját 

alakítja ki. A közgazdaság ezt az állapotot nevezi Pareto-optimális allokációnak9, mert az 

erőforrások elosztása - versengő piaci feltételei között - így a leghatékonyabb. Ennek az 

állapotnak a leglényegesebb ismérve, hogy bármilyen elmozdulással csak úgy lehet jobb 

helyzetbe kerülni, hogy eközben egy másik szereplő rosszabb helyzetbe kerül, azaz 

bármilyen jellegű elmozdulás jóléti veszteséggel jár, aminek következtében a piaci 

szisztéma torzul, mert a termelésnek és a fogyasztásnak csak egy alacsonyabb szintű 

kombinációja jöhet létre. 

 

Az ideális piaci egyensúlyi helyezetek azonban nem gyakoriak. Ez főként igaz a 

közszolgáltatások (ahol tehát az állami szabályozás jelentős) területire, hiszen nemcsak a 

már jelzett állami és piaci kudarcokkal kell számolnunk, hanem azzal is, hogy a célokhoz 

képest a rendelkezésre álló források mindig szűkösek. Ebből a szűkösségből sok minden 

következik, amelyből talán az egyik leglényegesebb, hogy a rendelkezésre álló, elégtelen 

erőforrásokat hatékonyan és gazdaságosan kell felhasználni, mivel csak ekkor védhető az 

állami beavatkozás, az állami újraelosztás. Ekkor az allokáció nem más, mint a szűkös 

erőforrások alternatív felhasználási lehetőségei közötti választás. „Ennek lényege, hogy - 

a szükségletek bizonyos szegmensében - az állam átveszi a piactól az erőforrások 

elosztásának funkcióját, és a bürokratikus koordináció mechanizmusai felhasználásával 

biztosítja az erőforrásokat a preferált célok megvalósításához.” (Vigvári A. 2005:54.) 

Másképpen megfogalmazva: A felmerülő szükségletek között mindig választani kell! 

Ennek fájdalmas következménye, hogy nem tudunk minden felmerülő szükségletet 

kielégíteni, azaz amikor egy adott cél eléréséhez szűkös erőforrásokat használunk, 

lemondunk a helyette választható, azaz a vele alternatív célok elérésének az esélyéről. 

                                                
9 „A „Paroto-hatékony piaci allokáció” fogalommal is olyan erőforrás eloszlásokat jelölünk, amelyek az egyéni 

érdekeken alapuló önszabályozó piaci folyamatok révén alakulnak ki. Ezen belül az ilyen allokációk 
megkülönböztető sajátossága, hogy a gazdaság összes piacán egyidejűleg kereslet-kínálati egyensúlyt 

eredményeznek, és a gazdaság egészét tekintve zérus a piaci résztvevők jóléti holtteher vesztesége (például az 

általános kompetitív egyensúly). (Kopányi M. 2004:499.)  
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Az elért cél haszonáldozati költsége - vagyis az az áldozat, amit elérése érdekében 

hoztunk - egyenlő azzal a haszonnal, amit az elszalasztott lehetőség révén nyerhettünk 

volna.10   

A fenti okfejtés három tételben összegezhető:  

1. az erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre az alternatív felhasználási 

lehetőségekhez képest;  

2. az erőforrásokat tehát a különböző felhasználási lehetőségek között szét kell 

osztani;  

3. ezáltal minden olyan célnak, amelyet korlátozott erőforrások felhasználásával 

lehet elérni, haszonáldozati költsége van, ami egyenlő annak a feláldozott 

lehetőségnek hasznával, ami alternatív felhasználás esetén lett volna elérhető.  

A szociális közszolgáltatások területén (is) a forrásallokáció alatt számtalan olyan 

szabályozási és finanszírozási mechanizmust említhetünk, amelyek során a különböző 

intézményi szintek (makro, mezo, mikro szintről beszélhetünk) közötti újraelosztás zajlik 

az ellátások fenntartásáért, szervezéséért, működtetéséért felelős szervezetek között.  

Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy e szempontok valamilyen mértékben a 

piac(szerű) működés során is jelen vannak. Érdekérvényesítő erejénél fogva – a 

szabályozás, dotálás és támogatás eszközrendszerével - azonban csak az állam képes a 

leghatásosabban érvényesíteni a területen megfogalmazott célokat. A nem-piaci 

forrásallokáció szándéka szerint két dolgot mindenképpen el akar érni. Egyrészt, hogy az 

elismert szükségleteket a lehető legeredményesebben elégítse ki, másrészt, hogy a 

társadalom egyes csoportjai között a javak a lehető legméltányosabb kerüljenek 

elosztásra.  

Pénzügyi instrumentumok 

Közpénzügyi rendszer strukturális alapja 

„A struktúra a közpénzügyi rendszer elemeinek kapcsolódásai összességét, folyamatainak 

edényrendszerét, a kapcsolódások módját, mechanizmusait jelenti. A közpénzügyi 

struktúrák rendkívül változatos módon jelennek meg. A „kemény” (hard) struktúrák 

fogalma az összekapcsolódások fizikailag érzékelhető megjelenési formáit, a lágy (soft) 

                                                
10 Ezt hívjuk szakszóval haszonáldozati vagy alternatív költségnek (opportunity cost). Lényege, a 
haszonáldozati vagy „alternatív költségek (opportunity cost) mindazon várható ráfordítások (áldozatok) 

összessége, amelyek azáltal merülnek fel, hogy a döntéshozó az adott döntéssel erőforrásokat von el más 

felhasználási területekről, lehetőségektől.” (Kopányi M. 2004:183.)  
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szerkezeti elemek fogalma a különböző intézményesült szabályok összességét és a 

láthatatlan „hálózatokat” jelenti. 

A kemény struktúra az elemek (pénz, instrumentumok, információk) fizikai áramlását 

biztosítja. A különböző épületek, berendezések, távközlési- és hardver-rendszerek 

összekapcsolódásai, a különböző fizikai védelmi rendszerek tartoznak ide. 

A „virtuális” struktúrához tartozik a jogi szabályozás, a szokások, konvenciók, önként 

vállalt normák és viselkedési szabályok, amelyek a rendszer működési módjait 

határozzák meg.” (Vigvári A. 2005:135.)  

A rendszerben lévő szereplők hierarchikus vagy horizontális elrendeződése behatárolja az 

érdekérvényesítő képességet, a minél több információhoz való jutás esélyeit. Így (mint 

minden) struktúrában különböző szereplők kapcsolódásainak kiemelkedő jelentősége 

van. Ha ezt lefordítjuk a szolgáltatási körre, akkor látnunk kell, hogy a 

fogyasztó/igénybevevő, a szolgáltató (fenntartó) és a finanszírozó együttes tartalma, 

szerepköre és funkciója határozza meg a szerkezetet. A tartalom jellemzően az, hogy 

valamilyen humánszolgáltatást nyújtsanak, amelyet a meglévő és elismert szükségletek 

határoznak meg. Ehhez szervesen illeszkedik a szerepkörök differenciált együttese, 

jelesül megkülönböztetünk szolgáltató, finanszírozó, szabályozó, valamint ellenőrző és 

monitor funkciókat.  

Azaz ez a pénzügyi rendszer egyszerre allokációs, újraelosztó és szabályzó funkciót is 

betölt, determinálva az egyes szereplők feladatait, valamint az egyes kapcsolódási 

szintek kapcsolatrendszerét. Magyarán: a finanszírozás során nemcsak a támogatás 

nagysága, hanem az is számít, hogy a forrásokhoz való hozzájutás milyen pénzügyi 

eszközökön keresztül valósul meg. A bevételek biztosítását az alábbi alapvető pénzügyi 

instrumentumok szolgálják: 

a) Adók, járulékok (szja, tás, áfa stb.); 

b) Használati díjak, illetékek; 

c) Transzferek (fejkvóta, normatív finanszírozás); 

d) Nyereség; 

e) Vagyonhasznosítási bevétel; 

f) Hitelek (pl.: likviditási hitel, adósságszolgáltatás).  

 

Az elemek főbb jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze.  
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2. táblázat 

A fiskális rendszer bevételeinek néhány jellemzője 

 Adók járulékok Használati 
díjak 

Transzferek Közüzemek 
nyeresége 

Vagyon-
hasznosítási 

bevétek 

Hitel 

A bevétel 
rendszeressége 

Tv biztosítja 
rendszeressé
gét 

Tv biztosítja 
rendszerességé
t 

A szolg 
igénybevételét
ől függően 

Tv biztosítja 
rendszeresség
ét 

A vállalat gazd 
függ 

A vagyongazd-
tól és a piaci 
viszonyoktól 
függ 

Korm-i döntésétől 
és hitelképességtől 
függ 

A bevétel célhoz 

kötöttsége 

Nem Jellemezően 

igen 

Igen Nem jellemző, 

de lehet 

Igen Nem Igen 

Melyik államht-i 
alrendszer 
bevétele? 

Központi 
költségvetés 
+ helyi 
önkorm. 

Tb és 
munkaerő-piaci 
alapok 

A szolg. 
nyújtástól 
függően 
bármelyik 

 
Államháztartás 

A tulajdonosi 
jogosítványok
at gyakorló 
alrendszeré 

A 
vagyonvédelmi 
tulajd-i 
jogosítványait 

gyakorlóé 

Államht-n belül 
szuverén adós 

Melyik 
kormányzati 
funkcióhoz 
kötődik?* 

Mindhárom 
funkció 

Redisztribúció 
allokáció 

Allokáció Mindhárom 
funkció 

Allokáció Allokáció (de 
lehet a többi is) 

Beruházási hitel: 
allokáció, 
Deficit finan.: 
stabilizáció 

A méltányosság 

mely típusa 
érvényesül? ** 

Vertikális és 

horizontális 

Teljesítő-

képesség 

Horizontális Vertikális és 

horizontális 

- - Horizontális 

Forrás: Vigvári 2005, 4.6. ábra, „transzferek” oszloppal kiegészítette Mózer Péter 

Megjegyzés: * Kormányzati funkció lehet: a) redisztribúció, b) allokáció, c) stabilizáció. 
             ** Most csak két típusa: vertikális és horizontális. 
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Ebből a tömör összegzésből is jól látható, hogy a közszolgáltatások vonatkozásában az 

adók, a díjfizetés és a különböző transzferek, ill. ezek variánsai jöhetnek szóba. (A hitel 

is fontos eleme (lehetne) a rendszernek, de ez nem a folyó finanszírozás, hanem a 

beruházás, felújítás területe.) 

 

Adók 

Tóth János (idézi: Földes 1998:31) több tucat szerző adó meghatározásának áttekintése 

után a következőkre jutott. Az adók definiálása során hat fogalmi elemet mindenképpen 

meg kell említeni. Ezek a következők:  

 az állami bevételek egyik formája;  

 az állam egyoldalúan állapítja meg;  

 az adót az állami feladatok finanszírozására használják fel;  

 adófizetésre az állam által kijelölt természetes és jogi személyek kötelezettek;  

 beszedését az állam kényszer útján is biztosítja;  

 az adó egyúttal eszköze a nemzeti jövedelem újrafelosztásának és más 

társadalompolitikai célok realizálásának.    

 

Osztjuk e meghatározást, mivel igen pontos és világos. Amiért mégis más fogalom-

definíciót fogunk használni, annak magyarázata igen egyszerű. Amikor a szociálpolitika 

oldaláról kívánjuk megközelíteni ezt a kérdést, akkor szükségszerűen azt a folyamatot 

kell megragadni, amely az állam és polgára között zajlik. Ez nem más, mint az 

újraelosztáson keresztüli jövedelemáramlás. Ebből az aspektusból tehát az adó nem más, 

mint az állam általi kényszer alapján kivetett jövedelem-elvonás11, amely bizonyos (jó 

esetben a köz által) fontosnak tartott társadalompolitikai célok érdekében történik.   

 

Az adózás az egyik jelentős bevételi forrása az államnak. Azért adózunk, hogy  

1. hozzájáruljunk a közösség szükségleteinek kielégítéshez.  

2. az állam, illetve kormányzat az egyes gazdaságpolitikai célok megvalósítása 

során az adópolitikát eszközeként is használhatja.  

3. az adózás korrigálja az elsődleges jövedelem újraelosztást, valamint 

befolyásolja a fogyasztási preferenciákat. Az adó tehát az egyik eszköz az 

állami újraelosztó politikában. 

 

                                                
11 Jövedelem-elvonás, hiszen végső soron mindig magánszemély fizeti az adót, legyen az akár fogyasztást vagy 

vagyont terhelő adó. 
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A közszolgáltatások biztosítása érdekében az 1. és 3. célterület is kiemelkedő, ahol az 

első esetben a működéshez szükséges források előteremtésének nem egyetlen, de az 

egyik legfontosabb eszköze. A másik esetben, amikor az adópolitikai döntéseket az 

újraelosztás oldaláról szemléljük, az adót olyan eszköznek tekintjük, amely a meghozott 

döntések végrehajtásának (szinten nem az egyetlen, de egyik legfontosabb) 

instrumentuma.  

A bevételek biztosítása különböző adónemek kivetésén keresztül 

Az adóterhek viselője oldaláról a legáltalánosabb megközelítés szerint:  
 Indirekt adók (főbb adónemek, adótípusok: általános forgalmi adó, 

fogyasztást terhelő adók és illetékek, termékeket terhelő adók, termelést 
terhelő adók);  

 Direkt adók (főbb adónemek, adótípusok: személyi jövedelemadó, 
társasági jövedelem adója [pl. osztalékadó], egyéb jövedelmek adója).  

 Társadalombiztosítási, munkavégzéshez kötődő járulékok, hozzájárulások 
(főbb adónemek, adótípusok: munkaadók járulék-fizetése és pótadója [pl. 
százalékos egészségügyi hozzájárulás], munkavállalók járulék-fizetése, 
önfoglalkoztatók járulék-fizetése. 

Olyan megkülönböztetést is alkalmazhatunk, amikor azt a kérdést tesszük fel, 
hogy Mit adóztatunk? Ekkor a következőképpen lehet csoportosítani: 

a) Fogyasztást terhelő adók;  
b) Munkajövedelmeket terhelő adók (több eltérő szisztéma lehetséges, 

úgy mint munkavállalókat terhelő adók; munkavállalók nevében a 
munkáltatók által fizetve; munkavállalók által fizetett);  

c) Önálló tevékenységet végzők által fizetett adók  
d) Tőkét terhelő adók (ide soroljuk a tőke és üzleti jövedelmet terhelő 

adókat, a társaságok jövedelme, a háztartások jövedelme és az 
önfoglalkoztatók jövedelme utáni adókat);  

e) Vagyonadó;  
f) Környezetvédelmi célú adók (pl. energiaadó, szállítási tevékenység 

adója, környezetszennyezés után fizetendő adó). 

 
Hogyha az adóforintok felhasználását szeretnénk csoportosítani, erre számtalan 

lehetőségünk nyílhat. Sokan úgy vélik, hogy a legfontosabb választóvonal a támogatások 

alanyai között húzódik. Más a funkciója a vállalkozások támogatásának, és más az 

állampolgári (alanyi) jogon, vagy egyéb más kritérium rendszer alapján, de 

magánszemélyeknek nyújtott támogatásoknak. Amíg az előbbiek esetében döntően 

különböző gazdaságpolitikai szempontok a motiválóak, addig az utóbbiaknál inkább 

szociálpolitikai szempontok a meghatározóak. Úgy véljük, hogy e különbségtétel 

tartalmát éppúgy nehéz lenne meghatározni, mintha valakit arra kérnénk, mondja meg, 

a focipálya melyik oldala a fontosabb, az alapvonal vagy az oldalvonal? Mint ahogy 

képzeletbeli emberünk sem tudna válaszolni erre a kérdésre, mi sem tudjuk 

egyértelműen szétválasztani a támogatotti kört, ugyanis e kétféle kör nem szigetelhető el 
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egymástól, a határok az esetek döntő hányadában egybefonódnak, így – nézetünk 

szerint - szétválaszthatatlanok.  

Egy másik – általunk is preferált – értelmezése szerint azokat a támogatásokat soroljuk 

ide, amelyek az államháztartáson kívülre kerülnek. Azokat nem, melyek az egyes 

államháztartáson belüli alrendszerek között zajlanak. Több csoportosítás lehetséges, ezek 

közül az egyik így fest: 

a) Vállalkozási célra (a jelentősebb területek: mezőgazdasági támogatások; 

gazdaságfejlesztési (befektetési) célra irányuló támogatások; 

kereskedelempolitikai célra nyújtott (exportfejlesztő) támogatások; közlekedés és 

távközlés). 

b) Foglalkoztatási, munkaügyi célra (foglalkoztatáspolitika; át- és szakképzés; 

atipikus munkaformák támogatása; közmunkák stb.). 

c) Területpolitikai és környezetvédelmi célokra (pl. hátrányos helyzetű régiók, 

térségek támogatása). 

d) Jóléti célokra (pl. szociális, egészségügyi, oktatási területeket érintő 

támogatások). 

e) Kulturális, tudományos célokra. 

f) Egyéb célok (pl. lakáspolitikai célok; sport és szabadidős tevékenységek 

támogatás; hitéleti-, ill. párttevékenység támogatása). 

 

A közszolgáltatások finanszírozásnak másik fontos eszköze az adóengedmények vagy 

adókedvezmények12 biztosítása. Ez egy összefoglaló fogalom, amely vonatkozik az 

összes kedvezményre, mentességre, vagy levonásokra, függetlenül, hogy milyen 

formákról beszélünk.  Az adóengedmények formái tehát az alábbiak lehetnek: 

1. Adómentességek a különböző adónemekben különböző dolgokat 

jelenthetnek, de ami közös pont bennük, hogy az adófizető mentesül az 

adófizetési kötelezettség alól. Ide sorolandó tehát minden és mindenki, 

akire, vagy amire nem terjed ki az adókötelezettség. A személyi 

jövedelemadóban általában szociálisan rászoruló társadalmi csoportoknak, 

a társasági adóban az egyes gazdasági ágak vagy térségek támogatása 

érdekében nyújtanak teljes vagy részleges adómentességet. 

                                                
12 E kedvezményeket adókiadásnak (tax expenditure) is hívhatjuk, mert az adókiadások esetében a bevételek 

elvesznek azáltal, hogy az adózó a kedvezményekkel, a mentességekkel és a jóváírásokkal csökkenti a 

fizetendő adóját. 
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2. Adójóváírás vagy „adóhitel”. A fizetendő adóból történő közvetlen 

levonások gyűjtőfogalma. Például a jövedelemadó rendszerben a számított 

adóból történő levonást jelenti.  

3. Adóalap-kedvezmény alatt az adóköteles jövedelemből levonásra kerülő 

tételeket szoktuk érteni. Az adóalap-kedvezmény tehát olyan mentesség, 

amely az adóköteles jövedelemből számítódik le, azaz e kedvezmény már 

az adózás előtt csökkenti az adóköteles jövedelmet, vagy azt az alapot, 

amelyhez az adókulcsrendszert rendelik.  

 

Funkciójukat tekintve is a sokféléség a jellemző. Az eltérő céllal bevezetett 

adókedvezményeket többféleképpen lehet csoportosítani, például egyrészt a kedvezmény 

céljai szerint - valamilyen viselkedésre, magatartásra ösztönöz, (pl.: baleseti-, 

egészségügyi-, nyugdíj-kiegészítő biztosítás), vagy kompenzáció (pl.: ápolás során 

felmerülő költségek) -, másrészt úgy, hogy a kedvezmények között különbséget teszünk 

aszerint, hogy az adóstruktúra mely pontján lehet ezeket igénybe venni. Harmadrészt 

megkülönböztetünk általános és speciális adókedvezményeket.  

Az adóengedmény a közszolgáltatások esetében olyan ösztönző eszköz lehet, amikor 

érdekelté tesszük az igénybevevőt saját források bevonására az igényelt szolgáltatás 

finanszírozásakor, így juttatva többletforráshoz a szolgáltatásnyújtó szervezetet.  

 

Díjfizetés 

Az olyan szolgáltatási területen, ahol az állam működése nem kizárólagos, időről-időre 

felmerül a díjfizetés kérdése. Felmerül, hiszen a szolgáltatások többszektorúvá 

válásával megjelenik az igény/kényszer/politikai akarat, hogy a piacszerű működési elvek 

teret kaphassanak. És ezen elvek egyik leágazása a magánforrások bevonása. E kör – 

mint már ezt az előző fejezetben röviden ismertettük – a díjfizető javak körébe tartozó 

szolgáltatások. Azt is tudjuk, hogy díjak olyan kifizetések, amelyeket a szolgáltató kap a 

nyújtott szolgáltatásért. Ám ehhez rögtön hozzá kell tenni, hogy ezek a tranzakciók a 

szociális közszolgáltatás területén általában olyan kifizetést jelentenek, amelyek nem 

feltétlenül fedezik a nyújtott szolgáltatás teljes költségét. Elképzelhető a teljes ár díjként 

való kifizetése, azaz a teljes piaci ár díjként való megfizetése egy szakember által 

nyújtott szolgáltatásért, de ez nem gyakori. Sokkal gyakoribb eset az, amikor a díj 

csupán a szolgáltatásnak a más forrásból származó, egyéb bevételekkel csökkentett 

költség-fedezete. Vagy sok esetben a díjfizetés csupán elszámolás technikai elem. Utóbbi 

eset akkor gyakori, ha a díjak a teljesítménnyel kapcsolatosak.   

A díjfizetést legegyszerűbben úgy tudjuk meghatározni, ha azt mondjuk, hogy egy adott 

termékért, szolgáltatásért fizetendő hatósági ár, amely közvetlenül járul hozzá a 
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szolgáltatás költségeihez. Bár az állami szektorban az árazás ennél sokkal összetettebb 

kérdés, de az alapelgondolásban, abban, hogy az árak rögzítettek, és a szolgáltatás 

határköltségének nagy részét fedezzék, nincs különbség. „Általában elmondhatjuk, hogy 

a díjakat akkor célszerű használni, ha azok a valós költségeket megbízhatóan 

reprezentálják, illetve ha az adott szolgáltatás, amelyet annak díjával veszünk 

figyelembe, a várható teljes költségnek csak kis részét teszi ki. Minden más esetben a 

költségek részletes elemzése a célszerű.” (Gulácsi L. – F, Rutten – M., Koopmanschap 

2005:222.) Való igaz, hiszen egyrészt az erőforrások bemérése, az azonosítások és 

felhasználásuk pontos felmérése általában drága és időigényes feladat. Ezért a díjfizetés 

során célszerű más – szakpolitikai, üzemszervezési – szempontokat figyelembe venni, és 

eszerint szétbontani a szolgáltatás költségeit. Ehhez kapcsolódik egy harmadik olyan 

elem, amely tovább gyengíti a díjfizetés és a valós költségek közötti megfelelhetőséget. 

A politikai és gazdasági megfontolásokon túl a díjfizetés nagyságát, az is befolyásolja, ha 

a szükséges források előteremtése, vagy más méltányossági, vagy ösztönzési kérdések 

állnak a döntés homlokterében. Mindkét esetben beavatkozunk a piaci mechanizmusba, 

így az árképzés során az újabb döntési pont, hogy figyelembe kell venni a határ- vagy az 

átlagköltségeket is. Persze e döntési helyzet nem ilyen tiszta, hiszen egy sor 

közgazdasági jellegű (kollektív javak, piaci kudarcok stb.), és nem közgazdasági jellegű 

(pl.: települések mérete; lakossági összetétele; közszolgáltatások eltérő típusai) 

tényezők homályosítják el a döntési helyzetet.    

 

Bár a közgazdasági szakirodalmi leírások egy része szerint a szociális szolgáltatásért 

fizetett árak kivetése alapvetően ugyanolyan, mint bármely más árazási mechanizmus, a 

története azt sejteti, hogy a motiváció sokszor igen eltérő lehet. Ezt a megközelítést 

bírálja Horward Glennerster, aki szerint ennél komplexebb és a piaci logikán túl mutató 

tényezők is szerepet játszanak egy-egy díjpolitika kialakítása során. Könyvében 

(Glennerster 1997.) összefoglalta azokat az okokat, amiért a törvényhozók úgy 

dönthetnek, hogy fizetni kell a szociális ellátásokért: 

1. Szimbólum: egy ideológiát képvisel, függetlenül a gazdasági értéktől. 

2. Helytelen alkalmazás: egy szolgáltatás költségének csökkentése az átlag adófizető 

számára, azáltal, hogy a szolgáltatást aktívan használóktól származó bevételt 

megnövelik. 

3. Elrettentés: a költségek csökkentése az átlag adófizető számára, azáltal, hogy 

csökkentik a szolgáltatás iránti keresletet. 

4. Prioritás: a rendelkezésre álló anyagi forrásokat a legfontosabb szolgáltatásokra 

kell fordítani, és fizetni kell a kevésbé sürgős ellátásért. 
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Transzferek 

Vigvári András szerint „A transzferek a kormányzat különböző szintjeinek olyan kiadásai, 

amelyek különböző közszektoron kívüli és azon belüli szereplők számára jelentenek 

bevételt, de a pénzáramlással szemben semmilyen közvetlen jószágáramlás nem 

történik.” (Vigvári A. 2005:129.) Azaz – még egyszer érdemes hangsúlyozni -, hogy a 

pénzáramlás folyamatában nincs „termék-képződés”, csak a végén, de ez már nem 

feltétlenül az államháztartáson belül realizálódik. Gondoljunk csak az adómentességekre, 

adókedvezményekre, amelyek az államháztartáson belül adókiadásként, míg a 

háztartások szempontjából nettó nyereségként jelennek meg. 

Amennyiben a közszektor határain belül maradnak a transzferek, ott is két utat 

tipizálhatunk. Az egyik, a kormányzaton belüli támogatások, míg a másik, a közszektor 

más alrendszereibe irányuló transzferek. Felhasználási szabályok szerint ezek az alábbiak 

lehetnek: 

1. Kötött felhasználású támogatások (szubvenciók); 

2. Felhasználási kötöttség nélküli támogatások (tömbtámogatások); 

3. Bevételmegosztás. 

Itt jegyezzük meg, hogy támogatások lehetnek nyílt- vagy zártvégűek. Előbbi esetben 

nincs felső korlátja az igénybevételnek, míg utóbbinál a felhasználható összeg nagysága 

előre rögzített.   

Témánk szerint még azt is fontos rögzíteni, hogy a kormányzati közegből kilépő 

transzfereknek eltérő funkciói vannak. Ezen heterogén funkciókat – maradva Vigvári 

csoportosításánál - a következőképpen foglalhatjuk össze:  

 Az első funkció az alsóbb kormányzati szintek adó- és díjbevételeinek 

kiegészítése.  

 A második a felsőbb kormányzati szintről kötelezően delegált közfeladatok 

részbeni, vagy teljes finanszírozásához történő hozzájárulás.  

 Konkrét feladat ellátásra, vagy az ellátás módjára (pl. társulásos feladatellátásra) 

történő ösztönzés.  

 Az alsóbb szintű kormányzatok eltérő gazdasági fejlettségéből, demográfiai és 

egyéb jellemzőinek különbségeiből adódó fiskális kapacitásbeli különbségek 

mérséklése.  

 Az alsóbb szintű kormányzatok által nyújtható szolgáltatási minimumok 

biztosítása.  

 Az alsóbb szintű kormányzatok feletti indirekt kontroll biztosítása.  
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A transzferek tehát a különböző állami szintek, pénzügyi alapok közötti pénzáramlás 

eszközei, amelyek folyósítását lehet településhez vagy felhasználóhoz kötődően, valamint 

fejkvóta, illetve normatív finanszírozási elvnek megfelelően meghatározni.    

 

A fejkvóta nem más, mint a finanszírozó által az ellátásszervezőnek, fenntartónak, 

esetleg közvetlenül az ellátásnyújtónak juttatott fix összeg. A támogatás összege a 

minden ellátott személy után átadott, folyósított összeg. Első ránézésre ez egy világos és 

egyértelmű kapcsolat a szolgáltatás tartalmának költsége és az ellátásért kapott források 

között. A kép már nem ilyen egyértelmű, hogy ha a támogatás intézményi háttérét, 

felépítését is vizsgáljuk, mert a fejkvóta tartalma a szerint változhat, hogy a szóban 

forgó szolgáltatási csomag kvázi-piacon vagy centralizált, tisztán állami rendszerben 

működik-e. Nézzük, hogy milyen különbséggel találkozhatunk: Amikor az „újraelosztást 

megvalósító „kvázi” versenyző a biztosítási piacon (…) használatos fejkvóta a piaci 

forráselosztást szabályozó szervezet (pl. állami intézmény) által a biztosítóknak fizetett 

fix összeg, amelyet meghatározott szolgáltatási csomagért, meghatározott biztosítottak 

után, meghatározott időszakra előre (ex ante) fizetnek. (…) Egy centralizált állami 

újraelosztó rendszerben a definíció inkább az alábbi módon hangzik: A fejkvóta egy adott 

tulajdonságokkal rendelkező állampolgár után megállapított, adott időtartamra fizetett, 

adott szolgáltatásokért járó fix összeg, amelyet az állami egészségügyi ellátására szánt 

alapból utalnak az ellátásszervező részére.” (Nagy Balázs 2005:18).  

Ne zavarjon minket, hogy a példa az egészségügyi rendszere vonatkozik, mivel e 

tekintetben az egészségügyi közszolgáltatás és a szociális közszolgáltatás között nincs 

lényegi eltérés, és így a fejkvóta „tulajdonságát” nem az ellátás tartalma, hanem az 

ellátást nyújtó intézményrendszer struktúrája befolyásolja.  

 

A normatív finanszírozás vonatkozásában a különböző szintek közötti transzfer-áramlást 

figyelhetjük meg. A támogatás mértéke alapulhat valamilyen előzetes kalkulált tényleges 

ellátási összeghez, de ennek ellenkezőjére is láthatunk példát, azaz a támogatás mértéke 

csupán hozzájárulás egy adott szolgáltatás finanszírozásához, azaz deklaráltan nem 

fedezi a teljes forrást. Ebből egyenesen következik, hogy a normatívák értéke, és a 

finanszírozási rendszerben betöltött súlya szerint igen jelentős különbségek vannak.  

A források felhasználása oldaláról is komoly eltérést figyelhetünk meg a normatívák 

között. Két fő csoportot tudunk megkülönböztetni, ahol az első csoportot azon 

támogatások alkotják, amelyek kötetlen felhasználású normatívák. E normatíva 

felhasználás során a felhasználó, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, akár más célra is 

felhasználhatja a központi állami szinttől kapott forrásokat. A második csoportot a kötött 

felhasználású normatívák alkotják. Ebben az esetben a normatívák „célhoz kötöttek”, 
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azaz csak a folyósító által meghatározott feladatok teljesítésére fordíthatóak. A kettő 

között tehát igen jelentős különbség van.  

 

A transzferek harmadik csoportja a pénzbeli ellátások. A pénzbeli ellátások 

biztosításának négy nagy alrendszerét ismerjük13. Ezek a következők: a) 

társadalombiztosítás; b) demograntok (csoportosan célzott ellátások); c) segélyek; d) 

adórendszeren keresztül nyújtott, szociális célú kedvezmények. Utóbbiról már volt szó, 

most az első három nem-piaci támogatási formát ismertetjük röviden. 

 

Az európai országok esetében a kötelező társadalombiztosítás az elsődleges 

(újra)elosztási rendszer. A biztosítási rendszer átalakulása mára lehetővé tette, hogy ne 

csupán a munkavállalók legyenek biztosítottak, hanem hozzátartozóik bizonyos 

csoportjai is. Ahogy bővült az elismert kockázatok köre, úgy vált egyre bonyolultabbá a 

jogszerzés kérdése is, azaz a kockázatokkal és bizonytalanságokkal szembeni védelem. 

Az ekvivalencia elv „lazulása” következtében egyre több ember vonódott be a 

rendszerbe. A társadalombiztosítás alapvető célkitűzése azonban mindezek ellenére sem 

változott: az egzisztenciális biztonságot fenyegető kockázatok elleni védelem – 

elsősorban időskorban; gyermekvállalás esetén; megbetegedés, esetleg tartós 

egészségkárosodás, vagy a hozzátartozó halála miatt; a munka elvesztésekor.  

A következő alappillért a demograntok, vagyis azok a csoportosan célzott ellátások 

alkotják, amelyeket kiterjedtségükön és hatókörükön kívül az különböztet meg a többi 

támogatás-típustól, hogy anyagi helyzettől és előzetes biztosítási jogviszonytól 

függetlenül járnak a csoport tagjainak, és közadókból finanszírozódnak. 

 E támogatási forma alapvető célja, hogy a társadalom tagjai számára jogosultságot 

teremtsen bizonyos, a társadalom által elismert szükségletek kielégítésére, ezzel is 

elősegítve a társadalom erősebb integráltságát, valamint az esélyegyenlőség 

megvalósulását. A támogatás tehát alanyi, állampolgári jogon jár, így a jogosultság 

feltételeit egyszerű, mindenki által ellenőrizhető, ennyiben „objektív” kritériumok 

alapján határozzák meg, és ezeket az egyszerű kritériumokat követve az ellátás 

mechanikusan, automatizmusokon keresztül működik.  

A csoportos célzás elvével sokan szembe állítják a szociális segélyt, mert a segély – a 

szociális biztonsági rendszer e fontos eleme – tulajdonképpen olyan, a források 

vizsgálatán alapuló szelektív juttatás, amelynek célja azon személyek segítése, akiknek 

                                                
13 A továbbiakban Tausz Katalinnak közösen írt tanulmányra támaszkodunk. (Mózer P. – Tausz K. 
2010) 
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nincs elegendő saját anyagi forrásuk ahhoz, hogy önmagukról gondoskodjanak. A 

szociális segélyhez tehát rászorultsági alapon (bármit is jelentsen ez) lehet hozzájutni.  

A segélyre általában, fő hozzáférési elvként az jogosult, aki(nek):  

a) az adott országban lakik;  

b) alacsony a jövedelme;  

c) gyenge a munkaerő-piaci kötődése;  

d) az alapvető szükségleteit nem tudja kielégíteni.  

A segélyezés a rászoruló és az általa eltartottak minimális szintű megélhetését biztosítja, 

és az alapvető szervező elv a rászorultság vizsgálata, azaz a rászorult személyek 

kiválasztása különböző tesztek (jövedelem-, vagyon-, munka- és magatartástesztek, ill. 

ezek kombinációja) segítségével történik. A beavatkozás célja, hogy senki se kerüljön 

egy bizonyos jövedelemi (szegénységi, ill. létminimum) szint alá (szegénység enyhítése).  

 

A pénzbeli ellátások egy részének a szolgáltatáshoz való rendelése egy sor helyzetben 

javítaná egyrészt az elvárt és nyújtott szükségletetek közti bizonytalanságot, másrészt 

lehetőséget teremthetne arra, hogy a pénzbeli transzferek nyújtásával a finanszírozás – 

kapacitásszabályozás – felelősségi körök hármasát együttesen, összehangoltan lehessen 

kezelni. Ezzel az együttes eszközrendszerrel könnyebben valósul meg a bentlakásos 

intézmények – átmeneti otthonok – otthon közeli ápolást, gondozást és személyi segítést 

nyújtó formák között az átjárhatóság biztosítása is.  

A jóléti állam, és különösen ennek válsága kapcsán előtérbe kerül az egyes 
szociális szolgáltatások finanszírozása, finanszírozhatósága. A szociális biztonsági 
rendszer által érintett területeken, például Ausztriában, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kapcsán a jogosult számára pénzbeli ellátást állapítanak meg (ápolási 
járadék). Ez az egyik forrás az ápolást-gondozást nyújtó ellátásra, míg a másik a 
természetben nyújtott szolgáltatások fedezete. A jogosultság elbírálása során 
először az ápolási járadékot veszik figyelembe, majd – amennyiben ez nem fedezi 
a szolgáltatást, akkor további magánforrásokat, illetve további, kiegészítő, állami 

forrásokat, vagy adományokat, illetve önkéntes-munkaforrásokat vonnak be. A 
konkrét finanszírozási mix függ a szolgáltatás típusától, a tartomány, illetve a 
szolgáltatást nyújtó szervezet helyzetétől. Így a források lényegében két területre 
oszthatóak: az egyik az állami, illetve tartományi terület, a másik a háztartások 
saját hozzájárulása.  

 

Az alfejezet összefoglalása helyett sematikus formában mutatjuk be - kvázi-piaci 

körülmények között - a finanszírozási csatornák alapszerkezetét: 
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A pénzáramlás csatornái: 

adók, adókedvezmények 

díjfizetés 
transzferek (fejkvóta, normatív támogatás) 

pénzbeli ellátások 

Finanszírozó 

Fogyasztók 

szolgáltatók 

fogyasztók 

Állami 

szereplők 

Szolgáltatók 

Állami szolgáltatók 

Nem-állami szolg. 
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A szolgáltatások igénybevétele során lesznek olyan jogosultak, akiknek nincs elegendő 

forrásuk a szolgáltatás megfizetésére. Ilyen esetekben a központi állam vagy teljes 

mértékben vagy részben, pénzbeli transzfert nyújt a jogosultnak. Az ilyen technika óriási 

előnye, hogy sem a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elve, sem a méltányosság elve 

nem sérül, viszont növeli az állampolgárok felelősségét, így csökkentve a morális 

kockázatot, valamint erősíti az igényjogosult pozícióját.  

Az utalványozás 

 
A díjfizetés, és a transzferek-kifizetésének bizonyos eseteiben az utalványozás 

(voucher) lesz a finanszírozás módszere, mivel a díjfizetés egyik technikája maga a 

voucher lehet, míg a transzferek esetben a voucher-hez kapcsolódó pénzügyi eszközök 

válhatnak fontossá.  

 „Az utalványos terv egyszerű és hatékony lehetőség arra, hogy a szülőknek 
nagyobb választási szabadságot adjon, miközben megtartja a jelenlegi pénzügyi 
forrásokat. Tegyük fel, hogy gyermekünk állami általános vagy középiskolába jár. 
Általában országszerte ez az adófizetőknek évente mintegy 2000 dollárjába került 
1978-ban minden beiratkozott gyermek után. (…) Tegyük fel azonban, hogy a 
kormány azt mondja: ’Ha mentesít minket gyermekének oktatási költsége alól, 
kap egy utalványt, egy papírt meghatározott pénzösszegről, amit csak és csakis 
akkor válthat be, ha ezt gyermekének iskoláztatására fordítja egy jóváhagyott 
iskolában.’ A pénz összege lehet 2000 dollár, vagy kisebb összeg is, mondjuk 
1500 vagy 1000 dollár.” (M. Friedman: 1998:163.) 

Az utalványozás lényegében tehát olyan támogatási típus, amely csak a leszerződött 

szolgáltatásokra fordítható, azzal a lehetőséggel, hogy – amennyiben a piacon több 

szolgáltató versenyez egymással - szabadon lehet megválasztani a szolgáltatót.  Azaz a 

felhasználás tárgya (mire fordítható?) kötött, viszont a „hol?” (mely szolgáltatónál?) 

szabad választás kérdése. 

Az utalványrendszer tehát egyszerre jelenti azt, hogy:  

a) magán-erőforrásokat csatlakoztatunk be a rendszerbe;  

b) nagy pontossággal tudjuk beazonosítani a támogatni kívánt társadalmi csoportot;  

c) a támogatás nem versenytorzító hatású a szolgáltatói piacon; 

d) a fogyasztónak (ideáltipikusan) egyfelől választási lehetőséget ad, másfelől 

vásárlóerő potenciállal ruházza fel. 

 

A mai rendszerben a normatív-finanszírozás során a szolgáltatók - finanszírozási 

eljárástól függően - támogatást kapnak a közösségi forrásokból. Ezzel párhuzamosan az 

igénybevevők az esetek döntő részében a szolgáltatásokért térítési díjat fizetnek. Ennek 

egyik lehetséges alternatívája az, amikor a jogosult kapja a támogatás költségének teljes 
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összegét vagy egy részét. Azaz az ügyfelek teljesen, vagy részben finanszírozzák a 

szolgáltatást. Az ügyfél szempontjából ennek az a legnagyobb hozadéka, hogy a 

finanszírozó vásárlóerővel látja el, olyan helyzetbe hozza őt, amelynek során 

megválaszthatja, valamint megvásárolhatja az igényeinek leginkább megfelelő 

szolgáltatást (már persze, ha van választási lehetőség).  

Ettől a koncepciótól azt várják, hogy az igényjogosultat felelősséggel ruházza fel annak 

érdekében, hogy a vásárlói szuverenitás elve érvényesüljön a szociális szolgáltatások 

terén. Emellett az ügyfél-finanszírozás azt a célt is szolgálja, hogy stimulálja a 

szolgáltatók közötti versenyt, hiszen egyrészt a felhasználó döntési helyzetbe kerül, 

másrészt a szolgáltatási szektor piacszerűen fog működni, amely allokációs, és termelési 

hatékonyság javulást eredményezhet.  

A fenti összefüggések sematikus ábrázolását lásd a 6. ábrán 
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6. ábra  

A forrásallokáció (egyik lehetséges) működési sémája  

 

 

 

 

normatív támogatás 

 

 
transzfer (szerződés 
alapján) 
 

 

pénzbeli ellátás 

 
 saját forrás 
 

 

Állam 

Szolgáltató 

Ügyfél/ 

fogyasztó 

szolgáltatás 

jövedelem 

Mezo-, mikorszint 

Kp. 

szint 

utalvány 



A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER ÚJ, 
HATÉKONYSÁGÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁNAK 

LEHETSÉGES FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
54 

 

A helyzet – természetesen – nem ilyen egyszerű, ugyanis egyfelől az utalvány 

bevezetése, kiállítása, beszedése, ellenőrzése stb. többletforrásokat, többlet 

adminisztrációt igényel. Ez azon túl, hogy növeli a költségeket, rugalmatlanná is teszi a 

rendszert, hiszen csökkenti a rendszer a reakciókészségét. Másfelől egy sor dolgot nem 

old meg. Nem oldja meg a monopólium és oligopólium problémáját, valamint az 

információs aszimmetriából következő piaci kudarcot sem. Sőt, utóbbi esetben élesebben 

felveti a „harmadik fél fizet” problémát.  

A vevőnek, vagyis a szolgáltatást igénybevevő személynek megbízható információkra van 

szüksége egy adott szolgáltatás eredményéről és minőségéről, amit a szociális 

ellátásokkal kapcsolatban szinte egyáltalán nem kap meg. Bár megtörténhet, hogy a 

vevői igény hatására kialakul a teljesebb és jobb tájékoztatás, de ez igen költséges lesz, 

valamint mindig számolnunk kell azzal, hogy a piactorzító, a választás szabadságát 

korlátozó tényezők a különböző érdekhordozó csoportoktól (stakeholderek) is 

eredeztethetők. A szakirodalmi leírások alapján nagy biztonsággal állíthatjuk, valamint a 

különböző mikro ökonómiai modellezésekből következtethető, hogy a piaci szereplők 

ismeretei között igen nagy eltérés mutatkozik, így az utalványozás technikája mellett 

másfajta megoldásokat is be kell vezetni.  

Németországban, a szociális szolgálatok rendszeréről szóló diskurzus 
középpontjában az a kérdés áll, hogy hogyan lehet az egyre szűkülő forrásokból a 
szociális szolgálatok elérhetőségét és minőségét biztosítani. Erre próbálnak választ 
adni az új igazgatási modellek, valamint a finanszírozási rendszer újragondolása. 

Váltás az objektumfinanszírozásról a szubjektumfinanszírozásra 

Az objektumfinanszírozás rendszerében a szolgáltatók - finanszírozási eljárástól 
függően - támogatást kapnak a közösségi forrásokból, a kliensek ekkor vehetik 
igénybe a szolgáltatásokat térítésmentesen. Ennek alternatívája a 
szubjektumfinanszírozás: ebben a rendszerben a klienseket finanszírozzák, azaz 
vásárlóerővel látják el, olyan helyzetbe hozzák őket, hogy kiválaszthassák és 
megvásárolhassák az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. Ettől a koncepciótól azt 

várják, hogy a klienseket felelősséggel felruházzák annak érdekében, hogy a 
vásárlói szuverenitás elve érvényesüljön a szociális szolgálatok terén is. Emellett a 
szubjektumfinanszírozás azt a célt is szolgálná, hogy egy új, az érintett érdekeit 
szolgáló eszközzel fejlesszék a szociális tervezést. A szociális szolgálatok terén a 
megvitatott és kipróbált eszközök a „személyes büdzsé” és az utalványok 
rendszere. 

Személyes büdzsé 

Erre példa a „Szociális Segítség” (Sozialhilfe) rendszerén belül szabályozott 
fogyatékosoknak nyújtott támogatás (Hilfe für Menschen mit Behinderung). Egy 
összefogott pénzügyi hozzájárulásról van szó, melyet a természetbeni juttatások 
helyett kapnak a jogosultak. Vásárlóerővel felruházva maguk bízhatnak meg 
szolgáltatókat. Ha az ellátott jogosult több szolgáltató szolgáltatására, akkor a 
pénzeszközöket a szolgáltatókat átfogó /szolgáltatók feletti személyes büdzsében 
foglalják össze. Az érintettek maguk dönthetnek, milyen segítséget, mikor, milyen 
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gyakran és kitől vesznek igénybe. Dönthetnek arról is, hogy képzett 
szakemberektől, segítőktől vagy családtagoktól, barátoktól vásárolnak 
szolgáltatást. Az is lehetséges, hogy kombinálják a természetbeni és pénzbeli 
ellátásokat. A személyes büdzsé nagysága a céloktól, és a szükséges segítség 
típusától függ, de nem lépheti túl a hagyományosan nyújtott szolgáltatások 
költségeinek nagyságát. E módszer célja, hogy derüljön ki, hogy egyrészt ki, veszi 
igénybe, és milyen típusú szolgáltatást, valamint melyek azok az esetek, amikor a 
személyes döntéseken nyugvó igénybevétel, a piaci modell hatékony és 
kliensorientált szociális szolgáltatási kínálathoz vezet. Nyilvánvaló, hogy akadnak 
problémák, különösen a fogyatékosok esetében, melyek akadályozhatják az önálló 
és felelős keresletet a szolgáltatások piacán. Ezen esetekben támogatható a 

büdzsé-asszisztencia, mely azonban praktikusan ismét a természetbeni 
juttatásokhoz vezet.  
Az általános kérdés az, hogy a jogosult abban a helyzetben van-e, hogy a 
szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat meg tudja határozni, és mint informált, 
kritikus vásárló fel tud lépni a piacon. Ez azért ütközik nehézségekbe, mert a 
szociális szolgálatok olyan „bizalmi javak”, melyeknek minőségét nehéz előre 
megítélni. Figyelembe kell venni azt is, hogy nehéz, hacsak nem lehetetlen 
piacorientáltan viselkedni sürgős szükség- vagy krízishelyzetben.  
A rehabilitációban, gondozásban részesülő és a szolgáltató között nem jön létre 
jogviszony, nincs lehetőség vizsgálatra, vagy a szolgáltató elismer(tet)ésére. 
Ennek következménye lehet, hogy elsődlegessé válik az olcsóság szempontja. 
Vizsgálandó az is, hogy a büdzsét azokra a célokra használják-e fel, melyek a 
megállapodásban szerepelnek, és hogy létezik-e olyan kontrollmechanizmus, mely 
felderíti a helytelen felhasználást. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
számítani kell visszaélésekre. 

Utalványok rendszere 

Az utalványok rendszerében a felesleges igénybevétel megakadályozható, mert 
csak a kijelölt szolgáltatóknál válthatók be. A szolgáltatók az összegyűjtött 
szelvényeket a finanszírozóval - előzetes finanszírozási megállapodás alapján – 
refinanszíroztatják. Példát találunk a „bon”-ok rendszerére a továbbképzések és 
munkaerő-piaci közvetítés területén, de vannak példák a gyermekek napközbeni 

ellátása esetében is (Kita-Card, Hamburg). 
Az utalványok is a szolgáltatók közötti versenyt erősítik, azt, hogy az 
igénybevevők elvárásaihoz igazítsák szolgáltatásaikat, hiszen a szolgáltató effektív 
veszteséggel számolhat, ha nem veszik igénybe a szolgáltatását. Ennek 
előfeltétele, hogy a finanszírozó több szolgáltatóval kössön finanszírozási 
szerződést, hogy fennálljon a választás lehetősége. 
Mind az utalványok rendszerénél, mind a személyes büdzsénél biztosítani kell, 

hogy az utalványok illetve a pénzeszközök valóban lefedjék a költségeket, és a 
változásokhoz is igazodjanak. Ha ezek az eszközök nem követik az árváltozásokat, 
fennáll annak a veszélye, hogy a szubjektumfinanszírozás költségtakarékossági 
intézkedéssé válik, hosszútávon egy minimális ellátási szintet biztosít, és a jobb 
minőséget meg kell fizetni. Ezt nehezíti, hogy a kínálatnak csak az igények szerinti 
alakulása megnehezíti a hosszú távú szükséglet- és kínálattervezést mind 
regionális mind lokális szinten. 

Ezért a szubjektumfinanszírozást feltételekhez kell kötni, ha nem akarjuk 
megsérteni a szociálpolitikai célokat. Ezért: 
- Olyan piaci szegmensekben alkalmazható, melyek szabályozottak.  
- Meg kell teremteni és biztosítani kell a piaci átláthatóságot.  
- Támogatandó a case-management azokban az esetekben, melyekben a kliens 
helyzete ezt megkívánja.  (Forrás: Szrimácz Dóra 2007.) 
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3.  fejezet - Lehetséges elmozdulási irány 
(konceptuális keret) 

Az átalakítás kerete 
 
Reméljük, az előző részek meggyőzően mutatták, hogy egy jogosnak titulált szükséglet 

szolgáltatáson keresztüli kielégítése számos szervezeti, és eljárási nehézségbe ütközik. A 

közszolgáltatások hozzáférési bizonytalanságai éppúgy intézményi-rendszerbeli, vagy a 

pontos igények, tartalmak meghatározásának nehézségeiből fakadnak. Ez – úgy véljük – 

még akkor is úgy van, ha a személyzet a legprofesszionálisabb felkészültségű, és az 

intézményi felépítmény valamint a kialakított eljárásrend leginkább illeszkedik a 

szükséglet-csomaghoz. A bizonytalanság kezelése önmagában a szolgáltatási rendszeren 

belül igazából nem kezelhető, csak enyhíthető.  

Ennek ellenére érdemes belevágni az átalakításba, mert a Bevezetőben jelzett súlyponti 

feszültségpontok, valamint az a tény, hogy a jogszabályi elképzelés és a valóságban 

működő intézményrendszer között igen jelentős mértékű szakadék tapasztalható14, a 

változtatás elkerülhetetlensége felé tereli a gondolkodást. Tagadhatatlan, hogy a 

változtatást sokféle irányból lehet indukálni, azonban úgy véljük, hogy egy rosszul 

működő struktúrában nem lehet eredményesen és költség-hatékonyan teljesíteni. Ezért 

szükséges először a szabályozási és finanszírozási rendszer strukturális átalakításával 

indulni.  

Alapelvek és célok 

 

A közszolgáltatás megszervezése (ellátási felelősség kérdései, igazgatási módok, szakmai 

tevékenységek stb.) az egész ellátó-struktúra átalakításának egyik kulcsa, hiszen a 

(szak)politika elsősorban a dekoncentrált - decentralizált közigazgatási formák 

átalakításában jeleskedik, a gazdasági szféra a magánosítás – privatizáció 

érdekrendszerében mozog, míg a szabályozó rendszer a reguláció – dereguláció mentén 

fejti ki nem elhanyagolható hatását. Ennek kialakítása nem egyszerű feladat, mivel egy 

viszonylag bonyolult erőtérben, számos tényezőt és motívumot kell figyelembe venni. Ha 

a struktúra bonyolult is, a cél egyértelmű. A cél olyan intézményi környezet kialakítása, 

ahol a különböző típusú intézmények, valamint ágazatok közötti együttműködés 

rendszerszerű és professzionális, a főbb lépések előre meghatározottan történnek, úgy 

hogy a rendszer a szereplők számára mind funkcionális oldalról, mind a szabályzás, a 

felelősségi és hatáskörök szempontjából transzparenssé válik.  

                                                
14 ld.: 2. számú melléklet 
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A következőkben ezt az utat járjuk végig gondolatban. Bemutatjuk azt az elképzelést, 

ami a szabályozási és finanszírozási megoldások hatékonyabb és újszerű rendszerét 

kínálja. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy megpróbáljuk a mai káosz helyett egy logikusan 

és rendszerszerűen felépített ellátó-struktúra konceptuális keretét felvázolni.  Ennek első 

lépése – az alapelvek és a célok rögzítése után -, hogy tisztázzuk az ellátási felelősséget, 

hiszen a „kinek a dolga az ellátás biztosítása?” kérdés egyben egy sor strukturális 

kérdést is elrendez. Ilyeneket például: 

(a) Miként lehet a szűkös közösségi erőforrásokból szükségletek és igények 

szerinti, magas minőségű szolgáltatási rendszert létrehozni?  

(b) Hogyan lehet olyan jólétmix-et létrehozni, ahol az ellátórendszer a különféle 

szolgáltatók „jó keverékét” (központi és helyi állam; non-profit, valamint for-

profit szervezetek) célozza meg, a mindenkori informális segítő hálózatok 

bevonásával? 

(c) A szociális tervezés feladata a fel- és elismert szükségletek eredményes, 

hatékony és hatásos kielégítése. E tekintetben a következő kérdésekre kell 

választ keresnünk: 

o Mit tekinthetünk alapvető szükségletnek, amelyet a központi és a helyi 

államnak garantálnia kell? 

o A szükségletek hogyan válnak láthatóvá? Hogyan változnak/változhatnak a 

szükségletek a jövőben?  

o A helyi különbségek milyen összefüggésben és mértékben, mely 

szolgáltatási típusok esetében vehetők figyelembe? 

o Mely szociális szolgálatokra lesz szükség a jövőben, milyen minőségben és 

mennyiségben? Mennyi és milyen szakemberre lesz szükség? 

 

Az átalakítás alapelveit és céljait már többször, több munkában (Győri P. – Mózer P. 

2006., Mózer P. 2010.) próbáltuk beazonosítani, és mivel új szempontok nem merültek 

fel, az eddigi meghatározásoktól nincs okunk eltérni. Nem akarok ismétlésekbe 

bocsátkozni, ezért most csak röviden foglalom össze a már megírtakat. 

Szakítani kell a helyi önkormányzatok központi állami kötelezésének konkrét 

szolgáltatások létesítésére és működtetésére irányuló gyakorlatával. Ez pratikusan azt 

jelenti, hogy nem az intézménytípusok és az ehhez kapcsolódó szabályozó és 

finanszírozási szabályok, valamint eljárási rendek a meghatározóak, hanem maguk a 

szolgáltatási tartalmak. A működést szabályozó előírások sohasem az intézmény típusát 

szabályozzák, hanem a szolgáltatást. Vagyis a szolgáltatás szempontjából mindegy, hogy 
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az adott szolgáltatás milyen intézményi keretek között működik. Így nem szükséges 

hosszasan azon munkálkodni, hogy magát az intézményi feltételrendszert határozzuk 

meg, azaz a fókusz az egyes tevékenységi típusokon van, azon belül is azon, hogy a 

megjelenő és elismert szükségletekre milyen szolgáltatási formák alakulnak ki. Ehhez kell 

kapcsolni a garancionális és minőségbiztosítási szabályokat, a finanszírozási 

feltételrendszereket, valamint a piacszervezést, ahol a közszolgáltatások helyi piaca nem 

működhet a szolgáltatásvásárló funkció nélkül. Nemcsak ezért nem, mert a kapacitás-

szabályozás szempontjából szükség van egy ilyen szereplőre, hanem azért sem, mert e 

szereplő köti össze a forrásokat a szolgáltatásokkal. (Utóbbit pedig a szabályozó 

feladatokat ellátó szervezet befolyásolja.) Olyan szerződéskötési jogosítványokkal 

rendelkezik, amely során a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legeredményesebb 

használja fel. Az ezt meghatározó főbb alapelvek pedig az alábbiak: 

 Alapvető (legelemibb) szükségletek mindenki számára; 

 Elérhetőség biztosítása; 

 Minőség (szakmai szabályzók); 

 Összehangoltság (szolgáltatások között, ill. szolgáltatás – pénzbeli ellátás); 

 Átláthatóság; 

 Gazdaságosság; 

 Hatékonyság; 

 Eredményesség. 

Az átalakítás céljai: 

 „Intézményi szabályozás” helyett szükségleteken alapuló közszolgáltatás 

biztosítása.  

 A szociális ellátórendszerben a probléma-központú, differenciált szolgáltatás-

szervezés, mint központi funkció megteremtése, erősítése - kvázi-piacokon 

keresztül. Ennek egyik javasolt eleme a „kapu” és „diszpécser” funkció 

(esetmenedzser) megteremtése. 

 Az allokáció során jobban támaszkodni a különböző szinteken (makro, mezo és 

mikro szintek) meglevő erőforrásokra, kapacitásokra. 

 A fizetőképes kereslet megteremtése. A pénzbeli ellátások és szolgáltatások 

funkcionális összehangolása (feladat-, felelősségi és hatáskörök kiépítése, 

szétválasztása). Új pénzbeli támogatási formák kialakítása – az állami normatívák 

kiváltására.  

 A szabályozás a finanszírozás – kapacitásszabályozás – felelősségi körök hármasa 

közötti kapcsolat erősítése, azaz a cél, hogy az allokáció során ez az elv legyen az 

egyik sarokpont. 



A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER ÚJ, 
HATÉKONYSÁGÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁNAK 

LEHETSÉGES FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
59 

 

 Intézményes eszközökkel biztosítjuk a szállásnyújtó és az otthon közeli ellátások 

közötti átjárhatóságot.  

 

Egyszerűbben, vagy tömörebben úgyis fogalmazhatnánk, hogy az alapvető cél, az ügyfél 

megerősítése, hogy az adott szolgáltatási csomagot megkapja, elérje. E cél 

megvalósításához kell átépíteni az egész – az elmúlt egy-két évtizedben kialakult – 

finanszírozási, szabályozási, szervezési gyakorlatot (az átépítés során számos, mára 

kialakult forma új szerepben, új tartalommal felhasználható). Az átállás 

középpontjában tehát az ügyfél/fogyasztó áll, illetve az elismert szükséglete.  

 

Az ellátási felelősség szervezeti megoldásai 
 

Az ellátási felelősség képzeletbeli egyenesének induló helyén az osztatlan önkormányzati 

ellátási felelősség áll, míg végpontján a központi állam (kormányzat) totális felelőssége. 

A közte lévő „vegyes” rendszer igen sok variációt takar, de – értelemszerűen - 

konceptuálisan az alapkoncepció a közös központi és helyi felelősség-megosztás. Az 

igazgatási megoldások, hogy decentralizált, vagy dekoncentrált közigazgatási szervezet 

kialakítását célozzuk meg, behatárolja és meghatározza egyfelől a különböző igazgatási 

szinteken az egyes szereplők felelősségét, szerepét és funkcióját, másfelől az egyes 

szolgáltatások közötti koordinációs lehetőségeket, együttműködési formákat.  

A kizárólagos önkormányzati felelősség extrém helyzete az lehet, amikor mind a 

finanszírozás, mind a szabályozás és az ehhez kapcsolódó működési, eljárási szabályzók 

kialakítása helyi szintre delegáltak. A központi kormányzat semmiféle normatív előírást 

nem határoz meg, átadja a központi bevételek egy részét (a központ adók formájában 

beszedi, és transzferek útján átadja a településeknek). Ez nem életszerű, és nem 

elfogadható, mivel a jóléti rendszer egységes elvén és célrendszerén keresztül történő 

működését sodorja veszélybe. Ha tovább megyünk a képzeletbeli egyenesen, de még a 

decentralizációt tekintjük központi vezérelvnek, akkor a finanszírozási formák 

polarizációja lehet a következő állomás. Az ellátási felelősség marad helyi szinten, ezért 

valamilyen helyben lévő közigazgatás szerveződésnek kell biztosítania ezt. Ez lehetne a 

település is, de – ha a piacszervezés során nem kívánunk lemondani az 

eredményességről és a hatékonyságról – nem jó választás, hiszen a települési szintű 

ellátási felelősség egyik és legfőbb káros hatása un. spillover hatás. 

„A szolgáltatásszervezés társadalmilag kijelölt kerete nem feltétlenül esik egybe a 
szükséglet-kielégítés határaival. Számos települési szolgáltatásnak különböző 
kihatásai vannak más településekre nézve. Spillover-hatásoknak nevezik őket 
(Mikesell, 1991: 378- 379.), utalva egyfajta „túlcsordulásos" jelenségre. A külső 
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hatások lehetnek kedvezőek vagy kedvezőtlenek. Jogosulatlan előny vagy más 
közösség terhére okozott kár keletkezik belőle, aminek következményei vannak a 
területi egységek kapcsolataira nézve.” (Horváth M. T. 2002:178.) 

Olyan helyi vagy esetleg középszintű szereplőre van szükségünk, amely rendelkezik 

megfelelő humán és igazgatási kapacitásokkal. Magyarországon ez a nagyobb (megyei 

jogú) városok többsége. A központi források e közigazgatási szintre kerülnek, az ellátási 

felelősséggel együtt. A források újraelosztásának csatornái egyrészt az átengedett adók, 

valamint a kötött felhasználású normatívák. Utóbbira azért van szükség, mert így a 

központi kormányzatnak lehet hatása arra, hogy bizonyos általa fontosnak tartott 

szükségletek ki legyenek elégítve. 

A középszintnek erős allokáló kötelezettségekkel és jogosítványokkal kell rendelkeznie, 

hiszen fő feladata egyrészt az eljárási szabályok kialakítása, másrészt a szolgáltatások 

megszervezésének biztosítása. Ehhez az előzőek mellett, két feltételnek mindenképpen 

teljesülnie kell. Az első, hogy a szabályozási beavatkozást - azt, hogy milyen területi-

földrajzi körben felelős a szolgáltatási csomagok garantálására – szankciókat tartalmazó 

jogszabály határozza meg. A másik, hogy a jogosultsági előírásokat törvény határozza 

meg. Ezekre az esetekre a leginkább adekvát a keretjellegű (adminisztratív) 

diszkrecionális szabályozási technika. 

A hozzáférés három alap-kategóriája 

A normatív alapon nyújtott ellátások. Az alapvető szociális biztonság 
fogalomköréhez tartozik, így működtetése központi állami feladat. A kormányzat 
felelőssége - mind társadalmi, mind területi értelemben - az egyenlő hozzáférés 

elvén nyújtott szolgáltatások biztosítása mellett a hozzáférési szabályok 
megalkotása, valamint a források biztosítása. Amennyiben tehát a szabályozás 
normatív, úgy a jogszabály az ellátáshoz való hozzáférés összes lényeges feltételét 
meghatározza. 

Keretjellegű (adminisztratív) diszkrecionális szabályozás esetén viszont az ügy 
eldöntésekor ugyan lehetőség nyílik a körülmények mérlegelésére, de csak előre 
rögzített szempontok alapján. Az ilyen típusú hozzáférés esetében az állam 

szabályozási igénye/felelőssége szétágazik központi (keretek megszabása), és 
nem-központi (keretek tartalommal való „kitöltése”) szintekre.   

Egyéni diszkrecionális szabályozás az a szabály, ahol az igényjogosultságot 
elbíráló szervezetnek a tekintetben nagy mozgástere van, hogy kinek? és mit? 
(mennyit?) ítél meg. A szabályozás tehát megengedő, a döntés, az ügy 
szempontjából lényeges összes körülmény mérlegelése a megállapító hatóság 
hatásköre. Az egyéni diszkréció eljárása, mivel a hozzáférés az egyéni 
körülmények mérlegelése alapján történik, jellemzően a közép, és az alsó szintek 

feladata  
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7. ábra 
Közszolgáltatások piacszervezési sémája (decentralizált rendszer) 
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A szolgáltatások szervezése tehát a nagyobb városok vállán nyugszik, de az ellátási 

terület meghatározásnak leginkább hatékony formája az önkormányzati társulási 

megoldás, mivel a források feletti részbeni, de jogilag megerősített rendelkezés lehetővé 

teszi az együttműködés kialakítását. Arról nem is beszélve, hogy e szisztéma úgy teszi 

lehetővé a helyi igények pontos felmérését, hogy eközben – a működésük 

szabályozásának keretjellege miatt –rugalmasabban képesek reagálni a felmerülő és 

megváltozott szükségletekre, valamint az ellátási problémákra. „A társulási forma a 

közigazgatási körzetek mindegyik változatával szemben sokkal dinamikusabb 

együttműködési forma. A társulások jobban orientáltak a működtetésre, és kevésbé 

érdekeltek bürokratikus struktúrák létrehozásában. Az alapsejtet persze önkormányzatok 

alkotják, és az ő hajlandóságuk az együttműködésre, illetőleg érdekeltségük bizonyos 

szolgáltatások közös megszervezésében meghatározó jelentőségű a kapcsolatrendszer 

működőképessége szempontjából.” (Horváth M. T. 2002:186.) Persze az előzőekben írtak 

egyben az egyik legfőbb gátjai is lehetnek a helyi szolgáltatásszervezésnek, mert ha 

nincs megfelelő jogi és gazdasági tartalom, ellátási fehér foltok alakulhatnak ki. A 

központi normatív szabályok, és/vagy elégtelen források biztosítása nélkül, könnyen 

előfordulhat, hogy egyrészt a drága és nagy szakképzettséget igénylő szolgáltatások 

helyébe olcsó, de szélesebb társadalmi csoportok szükségleteire reagáló szolgáltatási 

csomagok kerülnek, másrészt elterjednek, tipikussá válnak az alacsony minőségű 

ellátások.   

 

A közös, vagy „vegyes” ellátási felelősségen nyugvó rendszer alapvető kérdése, hogy 

mi az, ami országosan egységes, kötelező szolgáltatás, és mely szükségletek nem 

tartoznak ide.  A követendő alapelv, hogy a közép- és alsószint (ez lehet: társulás, 

/kis/térség, település) a szolgáltatás-nyújtója. Ezért definiálni kell szolgáltatásokat, az 

ehhez szükséges utakat („input”), és meg kell határozni az elérni kívánt célt („output”). A 

középszint, mint az igazgatás csúcsa, stratégiai kérdésekben dönt. Ilyen lehet a 

szolgáltatási- és finanszírozási célok meghatározása. Ekkor a politika, mint megbízó van 

jelen, és a „mit” kérdésében dönt. Az igazgatási apparátus, mint megbízott, a „hogyan” 

kérdésében határoz, amely konkrét megállapodásokban realizálódik.  

A szociális szolgáltatások körében úgy kell egyértelműbbé tenni – mind a hozzáférés, 

mind a szabályozás, mind a finanszírozás terén - a központi állami felelősségvállalás 

körét, hogy közben szakítani kell a helyi önkormányzatok központi állami kötelezésének 

konkrét szolgáltatások létesítésére és működtetésére irányuló gyakorlatával, mivel a 

középszint számára a működtetés, valamint a szolgáltatás-szervezés biztosítása 

érdekében a működési és eljárási szabályok, a prioritások, a döntési mechanizmus 

kiépítése, valamint a forrás-elosztás tekintetében erős autonómiával kell rendelkezni. A 
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helyben meghatározott ellátási struktúrát mind közvetlen eszközökkel (egyenlő 

hozzáférést biztosító szolgáltatások előírásával), mind közvetett módon (szakmai, 

képesítési előírások, támogatáspolitika, minőségbiztosítás) befolyásolhatja a kormányzat. 

Ezzel párhuzamosan, az igénybevevői oldalról a nagyobb felelősségvállalás és kontroll 

funkciójának erősítése a pénzbeli, természetbeni ellátások nyújtásával erősíthető.   

A „vegyes” rendszer kétségkívüli előnye, hogy úgy reagál a helyben keletkezett és 

elismert szükségletekre, hogy közben országos szinten bizonyos alapvetőnek tartott 

szükségletet a központi kormányzat garantál. Azaz létezik egy alapszükséglet-csomag, 

melyet a helyi viszonyok ismeretében kialakított szükséglet-csomagok egészítenek ki. Az 

egyes szereplők funkciói is élesen elválnak, hiszen a központnak – a már említett 

alapcsomagot nem számolva – az ellenőrzés és a szolgáltatások minősége, valamint a 

források nagy részének biztosítsa a feladata. A középszint fő funkciója a források 

allokációja, a szolgáltatások megszervezése, az együttműködési szisztémák kialakítása, 

egyszóval a helyi rendszer működtetése. 

 

Strukturális értelemben hátrányként kell tekinteni, hogy könnyen válik a központ és a 

középszint közötti együttműködési rendszer kompetencia harcok terepévé. A működtetés 

során egy sor kérdésben – pl. célok meghatározása, szabályozási kérdések -  a nagyobb 

erővel rendelkező érdekcsoportok könnyen nyomást gyakorolhatnak a középszinten lévő 

döntéshozókra, hiszen az érdekhordozók plusz (működési és/vagy innovációs) forrásokat 

vihetnek be a rendszerbe.  
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8. ábra 
Közszolgáltatások piacszervezési sémája („vegyes” rendszer) 
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Amikor az ellátási felelősség a központi állam apparátusához rendelt, minden 

bizonnyal közel járunk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy az ellátórendszer 

rugalmatlan, rigid lesz. A központi adminisztráció szerint meghatározott hozzáférési, 

működés-szabályozási, eljárási kompetenciák miatt a többi, más típusú szabályozási 

eszközök (ellenőrzés, szakmai minőség biztosítása, ármeghatározó szerep stb.) 

óhatatlanul összekeverednek a működést szabályozó alapelvekkel, hiszen e szisztéma 

szerint minden ellátásért a központ a felelős. Az ellátási felelősség megvalósításának a 

legvalószínűbb formája a kiszerződés, és a teljesítmény alapján való finanszírozás (pl. 

fejkvóta). (A másik út, hogy az állam maga intézményrendszert épít, de ennek olyan 

irreális a költségvonzata, hogy hatásait nem érdemes végiggondolni.) A kiszerződés azzal 

az előnnyel jár(hat), hogy egymást erősítve egyszerre oldja a merev ellátási struktúrát, 

valamint az eredményes és átlátható működés felé viszi a rendszert.  

A célkitűzés tehát világos: A kormányzat központi, vagy dekoncentrált szervezetén 

keresztül átfogja az egész ellátórendszer főbb instrumentumait. Ez növeli, megköveteli az 

intenzív állami szerepvállalást, de nem feltétlenül minden szegmensben, mert a 

kiszerződés során inkább az állam szervező és aggregátor funkciója erősödik, ezzel 

segítve, menedzselve a non-profit és piaci szervezésű közcélú tevékenységeket. Emellett 

a másik egyértelműen állami szegmens, hogy a rendelkezésre álló források meghatározó 

részét is a központi, állami résznek kell biztosítania.  

A modellben a működési-szabályozási elvek, elképzelések érvényesítése üzemgazdasági 

kérdéssé transzformálódik át, melynek során a tervezés és a szolgáltatásnyújtás – ideális 

esetben – összekapcsolódik a hatékonysági kritériumokkal és a 

menedzsmentgondolkodással. 
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9. ábra 
Közszolgáltatások piacszervezési sémája (dekoncentrált rendszer) 
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Összefoglalóan kijelenthető:  

1. A szolgáltatás biztosításának fenti típusai különböző helyszíneken, és különböző 

intézményi szerkezetben, munkamegosztásban valósulnak meg. Azt nem állítjuk, 

hogy bizonyos típusokhoz csak bizonyos szervezeti megoldás-típusok tartoznak. 

Ennél sokkal összetettebb és variabilisebb a rendszer. Az viszont, hogy milyen 

lesz az igazgatási keret, a célmeghatározás mellett, tulajdonképpen három „fő” 

megoldási mód különféle formációinak a kombinációja határozza meg. A szakmai 

munka és az e köré szerveződő intézményi környezet kialakításában bizonyos 

szabályszerűségeket, együtt járó kombinációkat ismerhetünk fel. Azaz a reális 

kombinációk száma véges és ezen belül is a fő instrumentumok – úgymint: 

igazgatási módok (dekoncentrált vagy decentralizált közigazgatás); szabályozási 

technikák (normatív vagy valamilyen szintű diszkrecionális hozzáférés); 

tevékenységek jellege (bürokratikus vagy professzionális működés) – erősen 

determinálják. 

2. Az igazgatás működési elveit is tisztázni kell. „A kérdés tanulmányozása során 

Mashaw az igazgatás három működési elvét különböztette meg: a jogi 

szemléleten alapuló, a bürokratikus és a jogi – igazgatási ismereteken túli 

szaktudásokat alkalmazó ún. professzionális működési elvet. Szerinte a jogi 

szemlélet alkalmazását az igazságosság és a méltányosság keresésének 

szempontja, a bürokratikus működést a pontosságra törekvés, míg a 

professzionális minta követését a szolgáltató jelleg indokolja. Az egyes igazgatási 

elvek tekintetében eltérő a döntéshozatal módja: a bürokratikus elvek mentén 

működő szervezetekben a szabályok mechanikus alkalmazását, az egyéni 

élethelyzetekre fogékonyabb professzionális intézményekben viszont a szakmai 

szempontok érvényesítését részesítik előnyben. A jogi szemléletmód 

érvényesítése esetén a szembenálló felek érveit kizárólag, vagy elsősorban jogi 

relevanciájuk alapján mérlegelik.” (Juhász G. 2009:5.) Azaz közel sem 

elhanyagolható kérdés, hogy egy-egy szerezeti keretben milyen felhatalmazást 

adunk a szakmai tevékenységet végző igazgatási szakembereknek és a szociális 

munkásoknak.  

3. Amennyiben a helyi közszolgáltatás-szervezés kvázi-piaci körülmények között 

zajlik, az állam – szolgáltató - fogyasztó hármas kapcsolódási lehetőségei, 

valamint az adott közegben realizálódott funkciók számára olyan szervezési 

közeget kell megteremtenie, ahol a szereplők (főbbek: szolgáltatás szervezője, - 

vásárlója, a szolgáltató, a szabályozó és ellenőrző szervezetek, maga a fogyasztó) 

egymás közötti kapcsolatai meghatároznak bizonyos típusokat, úgymint: 
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 Direkt kapcsolat a közszolgáltató és fogyasztó között, ahol fő szabályként a 

központi támogatás díjfizetéssel egészül ki, sőt a díjfizetés szerepe 

jelentősnek mondható ebben a konstrukcióban. Ennek oka, hogy a 

közszolgáltatók monopolhelyzetben vannak, és ezt tompíthatja a díjfizetés, 

valamint erős fogyasztóvédelmi jogosítványok.  

 A szolgáltatás vásárlójának szerepköre elválik a fogyasztótól, ahol a 

közhasznú javak tulajdonsága miatt a közszféra kerül vásárlói pozícióba, 

ahol a támogatás elsődleges forrása a különböző központi források.   

 A közszolgáltatásért felelős szervezetszabályozó szerepe kiterjedt, ahol a 

közszolgáltatót nem az ellátásért, hanem annak biztosításáért terheli a 

felelősség, így a szabályozáson belül felerősödik a központi apparátus 

ellenőrzési és fogyasztóvédelmi szerepe. (Horváth M. Tamás 2002.) 

 

Ha a három fundamentális rendszer-alakító tényezőt összeillesztjük, különböző 

kombinációkat építhetünk fel, ahol az igazgatás módja – szabályozási technika – 

tevékenység jellege egymásra gyakorolt hatásait lehet értékelni. (3. táblázat) 
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3. táblázat 

Az igazgatási módok, szabályozási technikák és a foglalkoztatási és szociális igazgatási 
feladatok összevetése 

Igazga
-tás 
módja 

Szabályo
-zási 
technika 

                                         Tevékenység jellege 

 
Működési 
elv                              

Hatósági 
jellegű 
Inkább 
bürokratikus 

működés 

Szolgáltatás 
Inkább professzionális 
működés 

 

d
e
k
o

n
c
e
n

tr
á
lt

 

       D
e
k
o
n

-c
e
n

tr
á
lt

 

 
 
 
 
 
 
 
normatív 

- a kérelmek elintézésének 
szempontjai hosszabb időre 
pontosan rögzíthetők;  

4.- a kérelmek elbírálásakor a 
hatóságok megelégszenek az 
ügyfelek jogilag releváns 
körülményeinek és érveinek 
mérlegelésével;  

5.- a jogalkotó egyetért azzal, 
hogy az ügyfél a hatóság közel 
egyenrangú partnere legyen az 
eljárás minden mozzanatában;  

6.- a jogalkotó lehetővé kívánja 
tenni a határozatok független 
fórumok általi felülvizsgálatát.  
 

 
 
Korlátozott lehetőség: csak 
akkor, alkalmazható, ha a 
szolgáltatási paraméterek 
egységesen meghatározhatók, 
(személyre szabott 
szolgáltatások nyújtásakor ez 
aligha van így) 

kötött 
diszkréció 

Sajátos, az átlagostól eltérő 
körülmények figyelembe 
vételének lehetővé tétele, 
méltányosság gyakorlásának, 
szankciók alkalmazásának 
prioritás-rendszere.  

Prioritások meghatározása 
(milyen élethelyzetű, 
képességű kliensnek lehetőség 
szerint milyen szolgáltatást kell 
nyújtani)  

teljes 
diszkréció 

A hatósági tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó 
kiegészítő jellegű tevékenység 
tekintetében lehet helye: pl. 
tanácsadás). 

Deko esetében (ahol a központi 
irányításnak / sztenderdeknek 
kell érvényesülniük) 
értelmetlen. Speciális 
szolgáltatásoknál, ahol kevés 

specialista nyújtja a 
szolgáltatást, elképzelhető. 
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D
e
c
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n

tr
a
li
z
á
lt

 
 
 
 

 
 
normatív 

4.  
5. 4.- a kérelmek 

elintézésének helyi 

szempontjai hosszabb időre 
pontosan rögzíthetők 
(előfeltétel: a helyi viszonyok 
figyelembe vételének 
tényleges jelentősége van) 

6. 5.- a kérelmek 
elbírálásakor a hatóságok 
megelégszenek az ügyfelek 

jogilag releváns 
körülményeinek és érveinek 
mérlegelésével; 

7. 6.- a jogalkotó egyetért 
azzal, hogy az ügyfél a 
hatóság közel egyenrangú 
partnere legyen az eljárás 
minden mozzanatában; 

8. 7.- a jogalkotó lehetővé 
kívánja tenni a határozatok 
független fórumok általi 
felülvizsgálatát.  
DE: a magyar szabályozás a 
pénzbeli ellátások 

tekintetében nem engedi az 
érdemi határozat független 
fórumok általi vizsgálatát 

Helyben jelentkező, pontosan 
meghatározható tartalmú 
igényekre reagáló ellátások 

(személyre szabott 
szolgáltatások esetén aligha 
alkalmazható). 

kötött 
diszkréció 

Prioritások meghatározása a 
decentralizált módon 
működtetett hatóságok számára 
(pl. keretjellegű szabályozás). 
Prioritások a mérlegelés 
szempontjainak szervezeten 
belüli meghatározására  

Szolgáltatástípusok vagy 
szolgáltatásnyújtási metódusok 
kínálatának rögzítése központi 
vagy helyi szinten 

teljes 
diszkréció 

Az ügy(fél) összes 
körülményének figyelembe 
vételét biztosítandó 

Egyéni körülmények 
mérlegelése alapján a 
szolgáltató által meghatározott 
tartalmú szolgáltatás  

Forrás: Juhász G. 2009:8-9. 
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A javasolt átalakítás főbb iránya 

Igazgatási megoldások – szolgáltatás-szervezés, -nyújtás - kérdésköre 

A jóléti rendszerben a pénzbeli támogatások közösen a közszolgáltatásokkal az állam 

által elismert közhasznú javak biztosítását biztosítják. E javak időről időre, országról 

országra változnak, vagyis kevés olyan jószágcsoport létezik, amelyet univerzálisan 

mindenhol nem-piaci eszközökkel elégítenek ki. Nem járunk messze az igazságtól, 

hogyha az alapvető javak biztosításában olyan szükségleteket látunk, mint pl. minimális 

megélhetéshez való javak biztosítása. (Merészebben a társadalomban szokásos 

életvitelhez szükséges javak és intézmények biztosítása.) Egy adott társadalomban ezek 

garantálják az abszolút biztonságot. A szociális biztonság fő eszközrendszere a pénzbeli 

ellátások rendszere (és ezen belül – a kontinentális Európában – a társadalombiztosítás) 

és a közszolgáltatások intézményei. A közszolgáltatáson belül elsősorban az oktatás, 

egészségügy tartozik ide, de a szociális közszolgáltatás is – igaz, általában nem a 

legjelentősebb ellátórendszerként - igen fontos feladatokat lát el. Ennek egy része 

valamilyen együttműködés keretén belül más alrendszerrel közösen végzett tevékenységi 

körök (pl. nehezen foglalkoztatható emberek /re/integrációs programjai /aktiválási 

politika/).  Más részük önálló rendszerként segít nehéz helyzetbe került embereken (pl.: 

ápolás-gondoskodás), vagy utolsó védvonalként igyekszik meggátolni a társadalomból 

való kiilleszkedést (pl.: utcai szociális munka). Azaz igen sokféle ténykedés együttesét 

takarja a szociális közszolgáltatás.  

Ebből egyenesen következik a feladat, hogy mai viszonyok közepette a szociális 

szolgáltatások vonatkozásában meghatározzuk azon tevékenységi köröket, amelyek, ha 

a szükség úgy hozza, mindenki számára hozzáférhetővé kell, hogy váljanak. Azaz azon 

szolgáltatás-típusok meghatározása következik, amelyek egy újszerűen működő 

ellátórendszerben alapvetőnek tekinthetők, és ezért mindenki által hozzáférhetőnek 

(normatív szabályozás) gondolunk. Ezek a következők: 

 alapszükséglet kielégítése (tájékoztatás, információszolgáltatás; étkezetés; 

lakhatás; a szükséges/megítélt ellátások elérhetőségének biztosítása; az 

ügyintézésben való segítségnyújtás); 

 tanácsadás, életvezetést segítő szolgáltatások; 

 közösségi munka, közösségi terek kialakítása; 

 rehabilitáció; 
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 speciális támogatott lakhatási formák, valamint bentlakásos intézmények 

(gyerek, idős, fogyatékos, szenvedélybeteg, hajléktalan, vagy 

kényszerhelyzetbe került veszélyeztetett csoportok számára); 

 idősek számára személyes szolgáltatások (pl.: házi gondozás); 

 gyerekek és fiatalok segítése (napközbeni ellátás, gyerekfelügyelet, szabadidős 

programok, tanulási és képzési programok, életvezetési tanácsadás, prevenció 

stb.); 

 gyermekvédelem. 

A szolgáltatási struktúra (akár csak vázlatos) megjelenítése során látható, hogy legalább 

nyolcféle különböző tevékenységet tudunk kategorizálni. Ebből az is látható, hogy miért 

nem az egyes intézmények, vagy szolgáltatások adják a rendszer alappilléreit, hiszen az 

egyes tevékenységek ellátásához az esetek többségében számos intézmény, szolgáltatás 

tartozik, mivel az alapbiztonság szavatolása – még egyszer hangsúlyozzuk - a 

megjelenített és „elfogadott” szükségletek mentén megjelenő szükségletkielégítő 

módozatok.  
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Alapszükségletek biztosítása a hajléktalan ellátórendszeren belül 

(az állami garancia fontossága) 

A társadalomból való kizáródás végső lépcsője a hajléktalanná válás. A hajlék nélküli 
ember nemcsak a lakását, biztonságos lakhatását veszítette el, hanem egy sor, az 
emberi méltóságot meghatározó dolgot is. Gondoljunk csak bele, egy hajléktalan 
embernek nap mint nap számos olyan dologgal kell szembesülnie, megküzdenie, amely a 
lakással rendelkező embernek annyira természetes, hogy talán észre sem veszi (pl.: 
mosakodás, WC használat, szabadidő szabad eltöltése, magánszféra biztosítása stb.). És 
ekkor még nem tettük szóvá a társadalom előítéletét, a társadalmi intézmények 
elítélésének hatását. Ezek a helyzetek mind-mind a kitaszítottság, a 
társadalomnélküliség, végső soron a kiszolgáltatottság felé taszítják a hajléktalan 
embert.  

A hajléktalanok ellátásával foglalkozó intézmények feladata, hogy a felmerülő 

alapszükségletek kielégítését szolgálják, s ezzel kompenzálják a hajléktalan létből adódó 
és az emberi méltóságot sértő, valamint a kiszolgáltatottságot növelő tényezőket. A 
kivezető utak megtalálása e szolgáltatási rendszer joggal elvárt feladata lehet(ne), de 
csak akkor, ha ehhez más társadalmi és állami támogató rendszerek kötődnek, mert e 
nélkül ennek a célnak a teljesítése elképzelhetetlen.  
Ahhoz, hogy a fentiekben vázolt alapfunkciót elláthassák az intézmények, számos olyan 
feltétellel (szabályozók, előírások, financionális háttér stb.) kell rendelkezniük, amelynek 
megléte nélkül a legjobb szándékú kezdeményezés is „vakvágányra” fut. 

Ennek záloga az erős és pontos központi szabályozás, hiszen a társadalom egyik 
legkiszolgáltatottabb csoportjáról van szó, akiknek az ellátását lehet, hogy helyi 
döntéshozók nem helyezik e legfontosabb ellátotti csoportba. Ezért szükséges az 
egységes országos szabályozás, amelynek tartalma a fő szövegben tárgyalt szükségletek.     
 
A normatív szabályzásra még három indokolt hozatunk fel, amely az ellátotti kör speciális 

helyzetből fakad, úgymint:  
 
- A hajléktalan-ellátó intézményrendszer működése során jobban kell, hogy 
támaszkodjon más alrendszerekre (lakás-, foglalkoztatáspolitika, egészségügy, 
ifjúságvédelem stb.). Másképpen fogalmazva: erősebb és intenzívebb az együttműködés 
kényszer. 
- A hajléktalan-ellátó intézményrendszer működése során jelentősebb mértékben 
szükséges a programfinanszírozás, mint allokációs forma. 

- A hajléktalan-ellátó intézményrendszer ügyfelei a tartós szegények közül kerülnek ki, 
ezért az ellátásuk során a pénzbeli támogatás biztosítása elsőrendű feladat. 
 
Ezek a jelenségek megkövetelik az erős központi szabályozókat, mind a működtetés-
minőség (protokollok), mind a finanszírozás – ellátás - elszámolás eljárási rendjében, 
mind a hozzáférés biztosítása vonatkozásában. Utóbbi esetben azonban teret kell hagyni 
a szociális esetkezelés sokszor diszkrecionális jelegű, de professzionális 
tevékenységeinek (azaz keretjellegű diszkrecionális szabályozás indokolt). 
 

 

A koncepció strukturális elve, hogy a szükségletekre adandó válaszok összehangolása a 

középszinten (régió) valósuljon meg. A konstrukció lényege, hogy egyfelől a központi 

állam biztosítja a források döntő részét, másfelől a középszinten működő 
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forrásallokációért felelős szervezet (ez lehet társulás, vagy valamilyen elv /pl. szakmai 

szervezetek, szakértők, fenntartók/ alapján konzorcium) feladata a szolgáltatások 

megvásárolása. Ez sokféle tevékenységet takarhat (pályáztatás, hosszú távú ellátási 

szerződés megkötését), melynek részletes leírását lásd Győri Péter – Mózer Péter: 

Tékozló koldus ruháját szaggatja c. írásban (Győri P. – Mózer P. 2006:15-27.) Ezt 

annyival egészítjük ki, hogy a források egy része kötött felhasználású normatíva, mely a 

normatív alapon meghatározott szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatások 

alapszinten történő működését szolgálja. (Hogy mit jelent alapszinten, azt jogszabályi 

szinten szükséges meghatározni). A fennmaradó hányad pedig helyi szereplők közös 

döntése nyomán létrehozott szolgáltatási rendszer részbeni finanszírozására szolgál. A 

másik, kisebbik rész az igényjogosultak hozzájárulásai lennének.  

 
Ezzel a szisztémával egy olyan, a mainál lényegesebben egészségesebb 

feladatmegosztás jönne létre a központi és a helyi (regionális, kistérségi, települési) 

szintek között, amely: 

 igazságos, mert létrejönne a központi állam által garantált és finanszírozott azon 

szolgáltatások köre, amely – a pénzbeli ellátások átalakított rendszerével - az 

alapvető biztonságot garantálja; 

 eredményes, mert egy a mainál színesebb, rugalmasabb és a szükségletekre 

reagáló szolgáltatási paletta jönne létre;  

 hatékony, mert intézményes (szabályozási és finanszírozási) keretek 

teremtődnének a szolgáltatások kooperáción alapuló, összehangolt működéséhez;  

 transzparens, mert esély nyílna egy probléma-központú, differenciált szolgáltatás-

szervezés kialakulására és egy átlátható döntés-előkészítési és allokációs 

szervezetrendszer kialakítására;  

 összehangolt, mert az új struktúra lehetővé tenné a szolgáltatások egymásra 

épülését, azaz meggátolná egymással párhuzamosan működő ellátások 

működését. 

Ausztria a GDP körülbelül 2%-át fordítja szociális szolgálatokra (olyan 
szolgáltatásokra, melyek nem az egészségügy körébe tartoznak). A szociális 
szolgálatok (soziale Dienste) körébe munkaerő-piaci szervezetek, iskolán kívüli 
gyermekellátás, idős- és gondozási otthonok, nappali ellátások, ambuláns 
szolgálatok, lakó- és foglalkoztatási intézmények illetve tanácsadó- és 

gondozószolgálatok tartoznak. A szociális szolgálatok nagyrészt (a munkaerő-piaci 
szolgálat kivétel) a tartományok, települések, városok illetékességébe tartoznak. 
Ellentétben a pénzbeli ellátásokkal és az egészségügyi ellátásokkal a szociális 
szolgálatok rendszerét nem szabályozza szövetségi szintű jogszabály (kivéve 
munkaerő-piaci szolgálatok és részben a gyermekjólét területe, melynek 
keretfeltételeit szövetségi törvény rögzíti). Többek között (a tartományok 
adottságainak különbségein kívül: Bécs is tartományi szintű, nehezen 
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összehasonlítható egy kevésbé urbanizált tartománnyal) ez az oka a rendszerek 
sokszínűségének és a regionális különbségeknek illetve a rendszerek tartományok 
közötti különbségeinek is.15 

Az átalakítás fontos eleme, hogy a pénzbeli ellátások egy részének céljait 

összehangoljuk a közszolgáltatások működésével. Ez nem pusztán a 

szolgáltatásokért fizetendő díjak (díjfizetés) erősítését takarja, hanem a szabadon 

felhasználható pénzeszközök erősítését is.  A tapasztalatok azt igazolják, hogy a pénzbeli 

transzferekhez való hozzáférés eszközrendszere hatásosabb, mint a szolgáltatások 

esetében, valamint a potenciális igénybevevők elérése is könnyebb és olcsóbb. Azaz sok 

esetben a pénzbeli támogatások – mivel növelik a vásárlóképességet – a drágább és 

nehezebben szervezhető közszolgáltatások alternatívájaként jelenhetnek meg. Arról már 

nem beszélve, hogy egy sor szükségletet nagyon nehezen, vagy sehogy sem lehet 

közszolgáltatásokkal kielégíteni.  

Elvben a pénzbeli ellátások bármelyik típusát össze lehet kötni a szociális 

közszolgáltatásokkal, mégis a jellemzőbb kombinációk a következők lehetnek: tartós 

szegénységben élők számára segély – alapvető biztonságot nyújtó szolgáltatások; 

munkanélküliek számára biztosítás típusú juttatás, vagy segély – foglalkoztatáspolitikai 

eszközök és/vagy aktiválási programok; tartós betegség esetén demogrant, vagy segély 

– ápolást–gondoskodást nyújtó szolgáltatások; idősek, fogyatékosok számára 

lakásfenntartási támogatás – bentlakásos otthonok.   

A hazai rendszer ritkán használja ki azokat az előnyöket, melyek a pénzbeli támogatások 

és a hozzárendelt szolgáltatási csomag együttes hatásából következnek. Pedig lehetne, 

sőt tartós szegénység, önálló életben való korlátozás, vagy fogyatékosság, hosszú ideig 

tartó betegség esetében, lakhatási problémák stb. kezelése során egy sokkal 

hatékonyabban és eredményesebben működő rendszert eredményezne.  

 „Az ápolási díjnak az ápolási-gondoskodási rendszerbe (házi segítségnyújtás) 

történő integrálása a támogatási rendszer fokozatos átalakításával valósítható 
meg. A rendszer lényege az önellátó képességükben korlátozott egyének ápolási-
gondozási szükségletei elismert részének a kielégítése (pl.: hiányzó képességek 
pótlása, fejlesztése, személyi segítség, tárgyi eszközök biztosítása) természetbeni 
és pénzbeli ellátások útján. Utóbbi lenne az ápolási díj, amelyet a jelenlegi 
rendszertől eltérően az ápolt kap, aki az így megszerzett „voucher” 
felhasználásával elégítené ki a szükségleteit ott, ahol ő tudja és akarja.  
Mindenképpen cél, hogy az ápolási díj mértéke az ápolási-gondoskodási szükséglet 

szerint legyen differenciált. Az ellátások összegének differenciálása érdekében ki 
kell alakítani az ápolási-gondoskodási szükséglet meghatározásának rendszerét, 
és intézményi, finanszírozási feltételeit.” (Mózer P. – Tausz K. 2010:200-201.) 
 

                                                
15 http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/6/5/0/CH0339/CMS1064306288445/sozialschutzsysteme_d 

_kap12.pdf (idézi: Szrimácz D. 2006.) 
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Generális segély biztosítása 

 
A jelenlegi rendszerben ahhoz, hogy valaki ellátást kapjon nem elég az alacsony 
jövedelmi szint, vagy jövedelemhiány. A támogatáshoz az elégtelen jövedelem mellett 
más jogosultságot szerző problémának is kell lennie. Mondanunk sem kell, hogy a 
hajléktalan emberek vonatkozásban ez mennyire megnehezíti és meghosszabbítja az 
igényjogosultságot. És, mivel a segély típusú ellátások önkormányzati ellátások, és így 
fontos az illetékesség, ezzel tovább bonyolódik, nehezedik az ellátáshoz való hozzájutás.  

A legjárhatóbb útnak az tűnik, ha az alacsony jövedelműek részére olyan – nyugat-

európai országokban megszokott - jövedelem-fenntartó programokat működtetnénk, 
amelyekben a pénzbeli ellátások közvetlenül összekapcsolódnak más elsősorban szociális 
szolgáltatási csomagokkal. Azok a személyek jogosultak az ellátásra, akiknek nincs, vagy 
nincs elegendő jövedelmük ahhoz, hogy megélhetésüket saját erőből biztosítani 
tudhassák. A szükséges megélhetéshez az alábbiak tartoznak: 
- táplálkozás; 
- lakhatás, fűtés; 
- ruházkodás; 

- testápolás; 
- egészségügyi alapellátás; 
- közlekedés. 
 
Fontos, hogy azon aktív korúak, akik jogosultak a segélyre szociális együttműködési 
kényszer lép fel az erre létrehozott szociális szolgáltatásokkal.   
 

 

Szervezeti-intézményi struktúra 

 

Központi szint (kormányzat) 

A szervezeti-intézményi rendszer kiépítését egyszerre szabályozza a dekoncentrált – 

decentralizált igazgatási mód, méghozzá úgy, hogy a dekoncentrált szervezeti struktúra 

(központi állam) normatív szabályozási technikája, bürokratikus hatósági munkával 

társul, azaz a szolgáltatási kör, és a hozzá vezető utak (jogosultság meghatározása) 

ebben az esetben előre meghatározott és pontosan rögzített eljárásrend alapján zajlik. A 

szolgáltatásokkal történő szerződéskötés, a működési engedélyeztetés az új rendszerben 

egy piacszabályozó intézményi rendszer, amely – központi ellenőrzési mechanizmuson 

keresztül – egyben minőség-, fogyasztóvédelmi rendszer. Az egész szolgáltatási szektort 

érintő generális kormányzati funkció az ellenőrzési rendszer kidolgozása, fenntartása, és 

az outcome-ok, valamint a visszacsatolások intézményi - szervezeti kereteinek 

működtetése. Ehhez szorosan kapcsolódik az adatok - intézményi, forgalmi, pénzügyi, 

megoszlási adatokról van szó - gyűjtése, értékelése, mint közfeladat. 
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 Az új struktúrában a kormányzat akaratának érvényesítésére az alábbi csatornákon 

keresztül nyílik lehetőség: 

a) pénzbeli ellátásokon keresztül, ami felöleli azon pénzbeli transzferek körét is, 

amelyek bizonyos szolgáltatási csomaghoz köthetők;  

b) a központi kormányzathoz intézményesen kapcsolódó szervezetrendszerén – 

ellenőrzést végző hivatalokon, kormányzat által létrehozott szakmai szervezeteken 

(módszertanok), munkaügyi hivatalokon, szociális szolgáltatásokon, valamint 

szociális és gyámügyi hivatalokon - keresztül;  

c) a központi kormányzati programfinanszírozáson keresztül.    

 

Középszint (decentralizált intézmények rendszere) 

A középszinten működő decentralizált intézményrendszer elsődleges feladata egyrészt a 

szociális szolgáltatások allokációja, amely egyszerre jelent közvásárlást és a források 

újraelosztását, valamint az elszámoltatási szisztéma kidolgozását és működtetését. 

Másrészt, a különböző ágazatokkal való együttműködés kidolgozása, fenntartása, adott 

esetben együttműködési megállapodások realizálása, valamint szerződéskötés. A cél, 

olyan integrált ellátási formák megkeresése, eszközrendszerek működtetése, melyek 

eredményesen és hatékonyan segítik az ügyfeleket problémáik megoldásában, 

szükségleteik felismerésében és kielégítésében.  

Az aktív korúak, valamint családjaik munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának 
elősegítéséért elsősorban a munkaügyi intézményrendszer a felelős. Ezekben 
összpontosul mindazon eszközrendszer (passzív és aktív foglalkoztatáspolitikai 
eszközök, hatósági és igazgatási funkciók), amelyek hatékony szolgáltatási 
tartalmakat képesek nyújtani a munkanélkülieknek. Viszont mind a hazai, mind az 
európai példák azt mutatják, hogy e szolgáltatási csomagok érvényessége 
korlátozott. A munkaerőpiac átalakulása, valamint a kirekesztés, kiilleszkedés 
különféle társadalmi megjelenései olyan helyzeteket eredményeznek, hogy 
bizonyos helyzetekben – pl. hajléktalanság; tartós munkanélküliek; alacsony 

képzettségű fiatalok; hátrányos térségben lakók; speciális munkaerő-piaci 
hátrányokkal rendelkezők – a hagyományos munkaerő-piaci eszközök nem 
elégségesek. A helyzet javításához olyan tevékenységi típusok szükségesek, ahol 
hangsúlyosan jelenik meg az állami foglalkoztatási rendszerek profiljának, kínálati 
oldalának újraépítése mellett a pénzbeli ellátások, szociális támogatások és a 
munkaerő-piaci intézkedések összhangjának megteremtése. Ez a gyakorlatban sok 
mindent jelent, de témánk szempontjából az egyik kiemelésre érdemes program-
csomag nem más, mint az aktív korú nem foglalkoztatottak támogatási 

rendszereinek összehangolása. Nyilvánvaló, hogy integrált rendszerekre van 
szükség ahhoz, hogy azok is ki tudjanak lépni a munkaerőpiacra, akiknél a 
hagyományos foglalkoztatáspolitikai eszközök nem bizonyultak elégségesnek. 
Vagyis komplex, szociális munkával is párosuló, beilleszkedést elősegítő szakmai 
programokra és szolgáltatási csomagok kiépítésére van szükség. 
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Az integrált formák megszervezésének további, nem elhanyagolható előnye az 

intézmények közötti koordináció javítása, amely a költségek optimalizálása mellett, 

egyben a jobb, magasabb szintű ellátás záloga. 

A harmonizációt nemcsak az ágazatok között, hanem a szociális közszolgáltatási 

rendszeren belül is meg kell teremteni. Ahhoz, hogy a bentlakásos intézmények – 

átmeneti otthonok – otthon közeli ápolást, gondozást és személyi segítést nyújtó formák 

közötti átjárhatóság biztosítva legyen, valamint a hozzáférés (jogosultság), a 

szabályozási kérdések, és a források biztosítása „együtt kezelődjön”, több lépést indokolt 

megtenni. 

A mai bonyolult, papíron létező és sok esetben nem teljesen világos (ld. 1. és 2. számú 

melléklet) intézmény-típusok helyett – egyetértve Győri Péter javaslatával – az lenne az 

ésszerű, ha az ellátórendszer „két nagy szükségletkielégítési, szolgáltatási csoportot 

különböztetne meg: a „gondozást nyújtó” és a „gondozást és lakhatást nyújtó” 

szolgáltatásokat. Így részben közérthetőbbé válik az eddig kialakult szolgáltatás-

csoportok közötti különbségtétel, részben megnyílik a lehetősége a „gondozást nyújtó 

szolgáltatások” egy nagy szolgáltatás-csoportként történő kezelésére – működjön az 

lakhatást is nyújtó szolgáltatási keretek között, vagy azon kívül. Ezzel számos jelenlegi 

problémára megoldás nyílik, mely a jelenlegi „alapellátás” és a bentlakásos „szakellátás” 

dichotómiájából, „szétszabályozásából” eredeztethető. Mind az adott szolgáltatás-fajtára 

való rászorultság meghatározása, mind ennek megállapítási, eljárási módja, mind a 

nyújtott szolgáltatások finanszírozása területén ez a fajta felosztás jelentős előnyökkel 

szolgál.„ (Győri Péter 2009b:337.) 

Ezzel párhuzamosan szükségszerű lépés az is, hogy a kormányzat a kapacitások 

szabályozása és a jogosultságok megállapítása vonatkozásaiban erős jogosítványokkal 

rendelkezzen. Ennek értelmében a megállapító funkció - mind a bentlakásos intézményi, 

mind az otthon közeli ápolást, gondozást és személyi segítést nyújtó szolgáltatások (házi 

segítségnyújtás) eseteiben - a középszinten szerveződő állami szociális intézmény 

kezében összpontosul, méghozzá úgy, hogy a szabályok keretjelleggel előre 

rögzítődnének, és így a decentralizált igazgatásra a szolgáltatásnyújtási megoldások 

működési és eljárásrendjének meghatározása, és az a kérdés, hogy ki szolgáltasson? 

hárul.  

Az intézmények fenntartása viszont szétválik: míg a „gondozást és lakhatást nyújtó” 

szolgáltatások működésének biztosítása – elsősorban központi forrásból – a középszintű 

decentralizált szervezet feladata, addig a „gondozást nyújtó” szolgáltatások ellátási 

felelőssége a (kis)térségi, települési szinten működő szereplőkre hárul.  
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Kistérségi, települési szint 

Az eddigiekből világosan látható, hogy szolgáltatási rendszer „alulról nyitott”, hiszen a 

kormányzat, állam által garantál szükséglet-csoportok mellett a középszinten zajló 

döntési mechanizmus alakítja ki az adott területre jellemző szolgáltatási struktúrát. Az is 

világos, hogy ez az a terület, ahol a szolgáltatások többsége - főként a „gondozást 

nyújtó” ellátások - működnek.  

Nem belemerülve a részletekbe, számtalan megoldási lehetőség működhet az ilyen 

rugalmasan kialakított szolgáltatási rendszerben. Nagyfokú változatosság jelenhet meg 

abban, hogy adott szolgáltatást hová, mely települési szintre (kistérség – térség – 

település – településrész) telepítik, és abban is sokszínű megoldási lehetőség van, hogy 

milyen intézményi-szervezeti struktúrában jönnek létre a szolgáltatások. Arról nem is 

beszélve, hogy a fenntartók típusai is különbözőek lehetnek. Bizonyos helyeken erős 

középszintű ügynökségeken keresztül koordinálják a szolgáltatásokat. A koordináció 

ebben az esetben nem csupán az igények felmérését, hanem a lefedettség 

meghatározását is jelenti, valamint az egyes ellátások költségeinek meghatározását és a 

teljesítmények értékelését. Máshol a középszinten működő döntéshozó feladata – az 

allokáció mellett - a tervezés és a szolgáltatók munkájának összehangolása. Vagy az is 

elképzelhető, hogy országos jelenléttel bíró „nagy” fenntartókkal kötött hosszú távú 

szerződések alapján működik a rendszer nagy része, azaz a döntéshozók „meghívnak” 

„nagy fenntartókat” az ellátórendszerbe. A középszint feladata a szociális tervezéssel, és 

a minimumfeltétel-szabályozással, valamint minőségbiztosítási rendszere működtetésével 

egészül ki.  

 

E változatosság ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a mindenki számára egyenlő 

feltételekkel elérhető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatások valóban létrejöjjenek, 

ráadásul minőségügyi és finanszírozási garanciákkal. Az alapelveknek és céloknak 

megfelelő működtetés elérésének további fontos eleme, hogy a települések ne ürüljenek 

ki, azaz – a költséghatékonyság miatt – ne „csússzanak fel” a szolgáltatások. E helyzet 

elkerülése érdekében a kormányzati szerepvállalás (jogszabályok kikényszerítése az 

ellátások elérhetősége érdekében; programfinanszírozás) mellett a középszinten lévő 

„rendszerkidolgozók” is tehetnek, például (akár internetes, on-line) információs 

központok kialakításával és/vagy mobil szolgálatok biztosításával. 

Ezek fontos intézményi és szabályozási garanciák, de még nem elégségesek. Amivel 

teljes lesz a kör, az egyfelől az ügyfél szakmai segítése, másfelől az elégséges 

finanszírozási feltételek biztosítása. Az utolsó részekben ezekről lesz szó. 
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A szolgáltatások cél- és eszközrendszerének sokszínűsége megköveteli, hogy az ügyfelet 

ne csak a problémái megoldásában és szükségleteinek kielégítésében segítsék, hanem a 

tájékozódásban, a szakmai szempontból jogosnak ítélt szolgáltatások elérhetőségében, 

feltérképezésében. Vagy egyszerűen abban, hogy miként lehet belépni az 

ellátórendszerbe. Ennek menedzselésére javasoljuk - a jólét más területén már létező – 

„kapu”-funkciót (is) betöltő intézményt.16 Szociális területen egyelőre nincs ilyen 

bemeneti pont, de ez nem csak az előzőekben írtak miatt megkerülhetetlen innováció, 

hanem azért is, mert e funkció nélkül a rendszer felesleges forrásokat költ el. A javasolt 

koncepció - szakmai és szolgáltatás-ellátás és - szervezés tekintetében - központi része a 

családsegítési tevékenység régi/új szerepkörbe való helyezése. A kötelezően biztosított 

tevékenységek nemcsak a szakma (szociális munka) oldaláról kívánnak megerősítést, 

hanem a szervezeti-intézményi struktúra vonatkozásában is (’kapu’, és ’diszpécser’ 

funkció). Utóbbi esetben a családsegítés olyan alacsonyküszöbű ellátássá alakul, amely 

nemcsak szolgáltat, hanem az adott (kis)térségben a különböző szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésben koordináló (kliens-utak biztosítása), döntés-előkészítő szerepet visz.   

Ez a szakmafejlesztés nézőpontjából magas szinten képzett szakembereket igényel 

(szociális munka MA képzési szint), akik egyrészt birtokában vannak a szociális munka 

teljes eszközrendszerének, valamint széleskörű ismeretekkel kell rendelkezniük a jóléti 

ellátórendszerről is, mert magát az esetmenedzselést „a szolgáltatást nyújtók töltik ki 

tényleges tartalommal, hiszen az ő döntésükön múlik, hogy adott élethelyzetben miféle 

segítségeket milyen sorrendben, illetve kombinációban nyújtanak. Ezek tipikusan 

professzionális döntések, amelyek normatív módon történő szabályozása úgyszólván 

lehetetlen.” (Juhász G. 2009:7) A professzionális szociális munkavégzés szervezeti-

intézményi kereteinek kialakítása egy bonyolult és sokszereplős struktúra, ahol a 

családsegítő szolgáltatás biztosítja az alapszolgáltatáshoz jutás feltételrendszerét, 

szakmai eljárásrendjét, valamint az ellátórendszer network-jében egyszerre biztosítja a 

belső és a külső kapcsolattartást, az ügyfél-problémák azonosítását, és a megoldási 

javaslatok kidolgozását – és ha szükséges – magát az esetmunkát.     

A hozzáférés javításának központi része az ágazatok és intézmények közötti 

együttműködés megteremtés (szakmai szabályozó anyagok, módszertani támogatás), 

valamint tevékenység-adminisztráció kiépítése. Az együttműködés a bementi pontok 

meghatározása mellett protokollok és egyéb segítő apparátusok kidolgozását jelenti. 

Ezzel erősítve az esetmenedzseri (esetfelelősi) funkció intézményesítését, hiszen az 

esetmenedzser lenne az a szakember, aki a tanácsadáson túl annak is aktív szervezője, 

hogy az ügyfél valóban hozzájusson a már működő, utolérhető, szakmai szempontból 

                                                
16 Talán erre az egészségügy területén működő háziorvosi rendszer, vagy a foglalkoztatáspolitika területén a 

munkaügyi kirendeltség a legjobb analógia. 
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indokolt ellátásokhoz, így segítve problémáinak hatékony megoldásában. Ilyenkor az 

esetmenedzsernél futnak össze az így kapott információk, és ő fogja össze a szükséges 

és megteendő lépések teljes folyamatát. Emellett az esetmenedzsernek is képesnek kell 

lennie a szakmai munka egyes fontos részeinek elvégzésére (a probléma feltárása, 

diagnózis, analízis és szintézis). E munkamenet biztosíthatja, hogy az esetmenedzser és 

az ügyfél közösen kialakítják a teljesíthető célokat, a célok eléréséért megteendő 

lépéseket, mivel az ilyen jellegű munkavégzés, - ha eredményesen akarják végezni - 

másképpen nehezen képzelhető el. 

 

Az eddigieket összegezve, „az esetmenedzser általános feladatai: 

 az ügyfél érdekében mozgósítja az ügyféllel együtt meghatározott és kitűzött 

célok elérését szolgáló erőforrásokat, tervezi, szervezi, koordinálja, folyamatában 

összefogja az ügyféllel történő együttműködést, az ügyfél és a szolgáltatók közötti 

kapcsolatokat, 

 ellenőrzi az ügyféllel folytatott fejlesztési munkálatokat 

 ennek során az ügyfél érdekében mozgósítja a szolgáltatásnyújtásban és 

fejlesztésben érintett szervezeteket,  

 javaslatokat tesz az érintett szolgáltatások koordinált működési módjára 

vonatkozóan 

 részt vesz az együttműködő szolgáltatási rendszer fejlesztésében. 

Az esetmenedzser munkáját segíti az esetfelelős.  

Az esetfelelős sokszor a segítségre szoruló egyének és családok meghatározott 

probléma-csoportját kezeli.  

Az ügyfeleknek lehet több esetfelelőse a problémák jellegétől függően, de 

esetmenedzsere csak egy lehet.  

Gondoljunk arra, hogy például az ügyfél foglalkoztatási problémáival is foglalkozik egy 

esetfelelős személy a munkaügyi központban, vagy akár egy családsegítő központ egyik 

egységében, közben a gyerek problémáival is foglalkozik egy pedagógus, vagy egy 

iskolai szociális munkás, s a szülők egyéb szociális problémáival is foglalkozik egy 

esetfelelős szociális munkás a családsegítőben. Részben az ő munkájukat fogja össze, 

koordinálja - e példa szerint - az esetmenedzser.” (Győri P. 2007:11.) 
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Integrált rendszerek szükségessége 

 
A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy támogatotti kör tagjai majdnem kivétel 
nélkül a társadalom perifériáján él, a kapott támogatások mind a színvonalában, mind a 
vásárlóértékét tekintve könnyen válhat rossz minőségű, értéktelen ellátássá.  Ráadásul a 
rosszul felépített, a nem megfelelően végiggondolt szabályozás továbbrongálja az 
elérhető szolgáltatások minőségét. Ma mindkét helyzet fennáll. „Ahhoz, hogy 
megpróbáljuk végre a helyükre tenni a dolgokat (szabályozás – finanszírozás – 
problémamegoldó működés), vissza kell billentenünk a kiinduló pontot a valóság 
közelébe, oda, ahonnan valamikor elindultunk (egy korábbi szabályozási környezetbe), 
oda ahonnan a jelenlegi európai uniós szabályozások is elindulnak (ha van ilyen 
szabályozás). Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy a „hajléktalanok” jelenlegi törvényi 
meghatározását a „lakástalanok” (…) meghatározása váltsa fel”. (Győri Péter 
2009b:389.) Ennek a javaslatnak a lényege, hogy „lakástalanok” definíción keresztül 
olyan a szabályozási metodológia építhető fel, amely a hajléktalanságot, mint a 
társadalmi élethez nélkülözhetetlen legalapvetőbb szükségletek hiányát írja le. A 

lakáshatás megoldatlanságát, melynek különböző stációi léteznek, különböző típusú 
szolgáltatásokat lehet és kell kapcsolni. A logikusan összerendezett szolgáltatási 
csomagokat az esetmenedzserek segítségével lehet felépíteni, kiegészíteni, attól 
függően, hogy a különböző élethelyzetek milyen lakhatási és egyéb más szükségleti 
formákat indokolnak. E szabályozási rendszer átszövi a különböző ágazati logikákat, így 
„kényszerítve” együttműködésre az egyes jóléti alrendszer szereplőit. Persze e 
„kényszerhez” a) jogszabályi előírások; b) az estemenedzserek számára szakmai és 
pénzügyi mozgástér; c) közös érdekeltségi rendszer kell.    

a) A szabályozás egyik központi része a jogosultság kritériumok meghatározása. „A 
különböző élethelyzetek, különböző támogatási formák esetén a jogosultság 
megállapítási is különböző lehet. (…) A rászorultság, jogosultság megállapítása az egyes 
ellátási típusok esetében sem egyszerű kérdés, de ezt még meg kell előznie magának a 
szükséglet-feltárásnak, vagyis meg kell állapítani, hogy egyáltalán melyik lehet az 
aktuálisan legmegfelelőbb segítségnyújtási forma, eszköz.” (Győri P. 2009b:391.) Erre 

hozzunk fel most egy-két példát: 
 

Ellátás formája Támogatás 
formája 

Támogatás 
forrása 

Ki dönt a 
támogatásról? 

Van-e 
díjfizetés? 

utcai szolgáltatás minimálisan 
elismert 
szinten: 

központi 
költségvetés 

szolgáltató 
(vezetője) 

nincs 

melegedő szolgáltatás nincs 

ügyintézés Szolgáltatás nincs 

étkezés pénzbeli, vagy 
szolgáltatás 

van, de lehet 
nulla  

lakhatás, 
szállás 

pénzbeli, vagy 
szolgáltatás 

deko (hatóság) van, de lehet 
nulla 

Forrás: Győri P. 2009b:392. 

 
Ebből látható, hogy az egyéni életkörülmények mérlegelése alapján a szolgáltató 
szakembere (vagy vezetője) által meghatározott tartalmú szolgáltatásra jogosult. (Ez alól 
a lakhatást is nyújtó szolgáltatások a kivételek, ott hatósági eljárás során derül ki, hogy 
ki és milyen feltételekkel, mire jogosult?) Azaz a szakemberek számára az egyéni 
mérlegelés alapján meghozott döntés-sorozatok alkotják a jogosultság és az eljárás 
alapját. Ez a decentralizált igazgatás mellett nagyfokú döntési szabadságot jelent a 
szociális szakember számára. E szabadság szükséges a munkához, azonban kontroll 
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nélkül veszélyessé is válhat. Az ellenőrzés – most csak a szakmai munkát érve alatta – 
nem lehet hatósági, bürokratikus jellegű. A szakmai munkát csak szakmai oldalról 
érdemes ellenőrizni. Ezek szintje egyrészt a munkahelyen kialakított szociális munkást 
segítő-, és ellenőrző rendszerek megléte, másrészt a fenntartói, módszertani 
intézményrendszer feladata.  

 

Ha a szociális munkát az intézményi megfeleltethetőség viszonyrendszerére fordítjuk, 
akkor jutunk annak a kérdés megválaszolására, hogy milyen a szakmai szabályozó 
rendszer, a tevékenység-adminisztráció, és a fejlesztési-módszertani elemek azok, 
melyek emelik a szakmai minőséget.  

b) „Egy segítő csak úgy dolgozhat hatékonyan, ha alaposan megismeri, hogy honnan jön 
a kliense: milyen társadalmi közegből származik, milyen események történtek vele 
korábbi életszakaszaiban, milyen világnézete, szokásai, problémamegoldó és „probléma-
generáló" technikái alakultak ki gyermekkorában, és szilárdultak meg később. Az adott 
ember múltjának és gondolkodásmódjának ismeretét nem helyettesíthetik tudományos 
elméletek és általános segítségnyújtó technikák.” (Breitner P. 2010:30.) Az idézetben 
írtak mélységes igazak, és nem zárják ki, hogy érdemes szakfejlesztési irányokon 

töprengeni, hiszen a hajléktalan-ellátás az egyik legemberpróbálóbb szakmai munka, 
ahol a szakmai autonómia nemcsak a szakmai eszközök alkalmazást kell, hogy jelentsék, 
hanem adott esetben egyéni, vagy team döntések alapján anyagi erőforrások 
mozgósítását is.    

c)  A közös érdekeltségi rendszer - javaslat szintjén - az igazgatási, szabályozási és 
finanszírozási megoldások egységes rendszer integrációja, a különböző funkciók 
összehangolása, és a minőségbiztosítási szisztémák kidolgozása. Ez egy olyan 
szakmapolitikai koncepciót jelent, amely a szolgáltatási kötelezettségek és jogosítványok 
meghatározását, a középszintű allokáció kialakítását, valamint az ehhez kapcsolható 
finanszírozási metódus kidolgozását hordozza. A gyakorlatban nem jelenti azt, hogy 
mindent mindennel össze kell vonni, ez értelmetlen lenne. Az összhang megteremtése a 
szakmai tevékenységen keresztül kell, hogy megvalósuljon ennek a intézményi és 
szabályozási, finanszírozási (elszámolási) része az, mely megteremti a feltételeit. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy ez egy reflexív út. A reflexió abból áll, hogy a szakmai tartalmak 

nem önmagukban (egy szakma és intézmény közötti viszonyrendszerben), és nem is 
szolgáltatás-szervezésben, hanem a különböző típusú intézmények, valamint ágazatok 
közötti párbeszéd kialakításban jelennek meg. A szakmai szabályozó rendszer, a 
tevékenység-adminisztráció és a fejlesztési (módszertani) elképzelések a különböző 
(integrált) intézmények, ágazatok, alrendszerek közötti kapcsolódások szakmai 
(protokoll) szabályait és ennek informatikai hátterét, valamint ehhez kapcsolódó 
számonkérési (ellenőrzés, minőségbiztosítás), elszámolási környezetét valósítja meg.    
 

 

 
Finanszírozás 

A finanszírozás oldaláról alapelvként leszögezhető, hogy az egycsatornás normatív 

támogatási rendszer helyett egy több pénzügyi instrumentumból álló, feladatarányos 

finanszírozásra kell áttérni. Ennek alapja a központi költségvetés által átadott 

pénzeszközök biztosítása. Vita tárgyát képezheti, hogy mennyit kell(ene) költeni szociális 

szolgáltatásokra. A mai rendszerben a források típusa, nagysága a kormányzati, állami 

szereplők, és lobbisták között zajló nem-nyilvános viták eredménye. Így a megállapított 

összegnek semmiféle köze nincs a sem az igényekhez, sem a valós működési 
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költségekhez. Azt is láttuk, hogy miközben a központi normatív hozzájárulások évről évre 

nagyfokú változékonyságot mutatnak, tendenciájukban zsugorodtak, gátolva ezzel az 

üzemszerű működést. Pénzügyi oldalról mára a következő helyzet állt elő: „A normatív 

módon leosztott állami juttatásokban érvényesül ugyan az „egyenlőség” elve (lásd: 

népességszámhoz/ feladat-ellátáshoz kapcsolódó támogatások), ám a feladatellátás 

biztonságát és minőségét valójában az határozza meg, hogy a helyi közösség - saját 

forrásai terhére - képes-e biztosítani a tényleges ráfordítás és az állam által nem 

finanszírozott működési költség különbözetét. A jelenség következményeként az 

önkormányzatok erőforrásokból való részesedése alapvetően attól függ, hogy milyen 

teherbíró a helyi társadalom és gazdaság (lásd: helyi adó/ intézmények működési 

bevétele), illetve milyen eredménnyel képesek hasznosítani az önkormányzati vagyont.” 

(Pitti Z.: 2008:70.) 

Ennek kivédésére célszerű lenne Szociális Kasszát (Alapot) létrehozni, ahol az előző évek 

teljesítései, valamint az előttünk álló demográfiai – társadalmi – gazdasági változások 

szociális következményei nyújtják a tervezéshez szükséges információkat. Úgy véljük, 

hogy csak ezzel lehet reálisan, tisztességesen és fenntartható módon a költségek 

racionális (az ellátórendszer, valamint a gazdasági teljesítőképesség felé racionális) 

tervezésével megalapozni bármilyen jellegű változást. Így az újraelosztás csatornái 

egyszerre jelentenek tömbtámogatást (középszint felé), szubvenciót és fejkvótát 

(fenntartók felé), pénzbeli támogatást, utalvány-rendszert (fogyasztó felé).  E központi 

forrásokat egészítenék ki a fenntartói hozzájárulások és fogyasztói díjak.  Egy-egy 

szolgáltatás költségelemei tehát i) akár direkt (pl. „lakhatást és gondozást biztosító” 

intézmény rezsiköltségei, vagy pénzbeli támogatás), akár indirekt formában (pl. 

középszintű allokáción keresztül transzfer támogatás) a központi állami hozzájárulások 

mellett ii) középszinten működő döntéshozói szervezet (forrásallokációs mechanizmus) 

támogatás (ez is sokféle lehet: szubvenció; konkrét támogatási forma /humánkapacitás 

finanszírozása/; utalvány stb.),  iii) a fenntartói hozzájárulás és iv) fogyasztói (vagy 

családja) díjfizetés.  

 

Táblázatba foglalva („lakhatást és gondozást nyújtó” intézmény esetében) 

 
költségtípus 

 

 
kp 

kormányzat 

 
középszint 

 
fenntartó 

 
ellátott 

hotelszolgáltatás lakhatási 
támog. 

  díjfizetés 

humánszolgáltatás pénzbeli ellátás (kiegészítő transzfer) 

intézmény-működtetés 
általános költségei 

kiegészítő transzfer  
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Tudni kell, hogy ez a rendszer sem ad minden helyzetre megoldást – pl.: bizonyos 

térszerkezetű térségek (aprófalvas térség, „igazi” központ nélkül), és/vagy településtípus 

(zsáktelepülés) -, így mindenképpen számolni kell a (bizonytalan stabilitású és kevéssé 

tervezhető) programfinanszírozás módszerével. A programfinanszírozás céljainak 

kijelölése és a tervezés lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges források biztosítása 

központi kormányzati feladat. A források biztosításához – természetszerűleg – a 

középszintű forrásallokációból is hozzá kell járulni. 

 
 

 
Programfinanszírozás – projektszerű működés 

 
Az állami szerepvállalás fontos működtetési és tartalmi szabályozók, valamint ellenőrzési 
és finanszírozási mechanizmusok mentén alakítja, működteti az ellátórendszert. Ez adja a 
rendszer intézményrendszerbeli közeget, ahol maga a segítés történik. Azt is tudjuk 

azonban, hogy bármilyen jól működő rendszer legyen is az, nem tudja szászszázalékban 
„megoldani” a felmerülő problémákat. Mindig lesznek olyanok, akik nem férnek bele az 
intézményesített működésbe, mindig lesznek olyan szükségletek, amelyek elismertek, 
méltányolandók, de az intézményi rendszer képtelen érdemben reagálni. Arról nem is 
beszélve, hogy a nagy rendszerek mindig lomhák, nehezen, és megkésve reagálnak a 
változó körülményekre. Ezek a hatások az intézményi létből fakadnak, és a hajléktalan 
ellátó-rendszer profilja miatt többszörösen és nehéz helyzeteket eredményeznek (pl. 

krízis helyzetre való reagálás; a kivezető utak megtalálása hosszadalmas és nagyfokú 
reagálási potenciállal kell rendelkezniük)   

Ezért nagyon fontos a projektszerű működés (projektszemlélet), és az ennek forrás 
oldala a programfinanszírozás. „Ez alapozza meg, tereli és tartja mederben az egész 
folyamatot. Míg a szociális ellátásra általában jellemző normatív finanszírozási rendszer 
igen lomha, és a pénzfelhasználás a konkrét (egyéni) céllal többnyire nagyon nehezen 
kapcsolódik össze (…), a pályázati rendszernek és projektfinanszírozásnak van néhány 

kötelező eleme, amely keretben tartja, megfoghatóvá és többé-kevésbé mérhetővé teszi 
az esetkezelési folyamatot. Egy pályázati projektnek eleje, vége, célja, felelőse és célzott 
finanszírozása van, a keretében végzett tevékenység pedig sikerrel vagy kudarccal 
végződik. Fontos tapasztalatunk, hogy a segítő szakemberek lényegesen jobb 
teljesítményre képesek olyan körülmények esetén, amikor világos keretek között, 
egyértelmű és számukra is elfogadható szemléletben dolgozhatnak.” (Breitner P. 
2010:10.) 

Egy korábbi munkánkból idézünk egy ilyet (Győri P. – Mózer P. 2006:25.): 
 
ÖSSZEFOGÁS a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 
példája 
 
A Közalapítvány azért jött létre, mert korábban a központi kormányzat és az 
önkormányzat közötti állandó problémák, diszfunkciók terhelték a budapesti hajléktalan-

ellátás „finomhangolását”.  
A Közalapítvány célja és feladata - a jelenlegi normatív és egyéb finanszírozási és 
szabályozási formákon kívül - a hajléktalan-ellátás szervezése, támogatása a Közép-
magyarországi Régióban (Budapesten és Pest megyében).  
A Közalapítványt a Magyar Köztársaság kormánya és a Fővárosi Önkormányzat közösen 
alapította. Mindkét alapító éves költségvetésében dönt arról, hogy mekkora forrást 
biztosít a feladatok ellátására. 
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A Közalapítvány döntéshozó kuratóriumába a szakminiszter, a Fővárosi Közgyűlés és a 
budapesti és Pest megyei ellátó szervezetek delegálnak képviselőket. A kuratórium - az 
ellátó szervezetek és az általuk választott ún. Tízek Tanácsa javaslatainak figyelembe 
vételével - felkért szakértők döntés-előkészítő közreműködésére támaszkodik. A 
szakértők körében helyet kapnak a regionális és országos módszertani intézmények 
szakemberei is. 
 
A döntés menete: 
1. A szakértők - széles körű konzultációt követően - javaslatot tesznek az éves 

költségvetési keretek főbb felhasználási irányaira. 
2. Ez alapján a forrásokat biztosító szervezetek (szakminisztérium és önkormányzat) 

szerződést kötnek a megjelölt feladatokra vonatkozóan a Közalapítvánnyal.  
3. A szakértők - széles körű konzultációt követően - javaslatot tesznek a részletes éves 

pályázati kiírásra. A kiírás (tender kiíráshoz hasonlóan) - lehetőség szerint - 
tartalmazza az egyes feladatokra folyósítható fajlagos költség (támogatás) 
maximumát, az egyes feladatokra fordítható keretösszeget, a maximálisan 
támogatható kapacitások mértékét, illetve pénzbeli (lakhatási) támogatás esetén 
annak részletes szabályait (összeg, feltételek, eljárások, dokumentálás, monitorozás 

stb.). 
4. A kuratórium a szakértők javaslata alapján kiírja a pályázatot. 
5. A beérkezett pályázatokat a kuratórium által felkért szakértők - köztük ellátó 

szervezetek szakemberei - a kiírás szabályainak megfelelően előminősítik, javaslatot 
tesznek a döntéshozatalra. 

6. A kuratórium a szakértők javaslatai alapján dönt, szerződést köt. 
7. A kuratórium külön dönt a szükséges monitorozás formájáról, terjedelméről. 
8. A szakértők és a kuratórium összegzi és elemzi az éves kiírás, pályázatok tanulságait, 

s ezeket felhasználva kezdődik a következő évi folyamat elölről. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Az általunk elképzelt rendszert sematikus is ábrázoltuk (7. ábra).  

 

minisztérium önkormányzat 

Összefogás Közalapítvány kuratóriuma 

szakértők 

„Tízek  Tanácsa” Szolgáltató szervezetek 
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10. ábra 
A szolgáltatási ellátórendszer új működési sémája 

 

Központi kormányzat 
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Jelmagyarázat  
 Szolgáltatásszervezés 

 Jogosultság 

megállapítása 

 Finanszírozás 
 Ellenőrzés 
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1. számú melléklet 

Jelenleg hogyan szabályozzák a központi jogszabályok a hajléktalanellátó-intézményrendszerhez való hozzáférést, 

jogosultságot?  

(2011. évi költségvetés és a 2011. márciusában hatályos Szoctv. és Gyvt. alapján) 

Szolgáltatásra való rászorultság szabályozása 
rászorultság 
szabályozása 

Központi 
normatíva  

Int./szolgálta
tások száma 

A Szoctv. 4.§. (3)-(4) szerint ki a hajléktan?  

E törvény 6. §-a17 és a II-III. Fejezet18 alkalmazásában hajléktalan a 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek 

bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

E törvény 719., 7820., 8421. és 8922. §-ainak alkalmazásában hajléktalan 
az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben tölti. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

                                                
17 6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy 
az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. 
18 II. fejezet a pénzbeli ellátások, a III. fejeztet a természetben nyújtott szociális ellátások szabályait tartalmazza.  
19 7. § (1) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha 

ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
(2) Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől. 
20 75-79/A. § nem hatályos 
21 84. § (1) Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint 

krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. 
(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a  szociális munka 

segítségével képesek az önellátásra. 
(3) 
22 89. § (1) A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, 
ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az 

ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. 
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, az intézmény keretében nyújtott 

szolgáltatásokat - eltérő megállapodás hiányában - valamennyi beutalt részére azonos feltételekkel kell biztosítani. 
(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni az intézményi ellátás megszüntetése esetén is. 
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Szoctv. 89.§. (1) A személyes gondoskodás megszervezésére köteles 
szervek 

A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település 

lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó 

hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében 
más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem 

rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az 

ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. 

 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Szoctv. 32/D.§., 32/E. §. Időskorúak járadéka 

 (1) A hajléktalan személy megállapított időskorúak járadéka esetén 

az erről rendelkező határozatot közölni kell a fővárosi főjegyzővel (a 
továbbiakban: főjegyző). 

(2) A főjegyző az időskorúak járadékában részesülő hajléktalanról a 

18. §-ban23 szabályozott nyilvántartást vezeti, és gondoskodik az 

időskorúak járadékának a hajléktalan személy által meghatározott, 
határozatban foglalt címre történő folyósításáról. 

 

 

 
 

 

 

forrásteszt 

 

 

 
 

 

 

vegyes 

 

 

 
 

 

 

- 

                                                
23 (Adatkezelés) 18. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás tartalmazza 

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; 

b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását; 

c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; 
d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; 

e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; 
f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést; 

g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; 
h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám); 

i) a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot; 
j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok 

alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt 
adatokat; 

k) a bérpótló juttatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét. 
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(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított 
időskorúak járadékát három hónap időtartamon keresztül nem veszi 

át, a támogatás folyósítását a főjegyző szünetelteti, és erről szóló 

végzését a járadékot megállapító jegyzővel közli, amely dönt az ellátás 
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. 

(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több 

önkormányzat jegyzőinek döntése szerint egyidejűleg kellene 

járadékot folyósítani, csak az utóbb megállapított járadék folyósítható. 
Ilyen esetben a főjegyző közli a járadékot korábban megállapító 

jegyzővel az általa megállapított ellátás folyósításának 

megszüntetéséről. 
(5) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított időskorúak 

járadékának összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

megtéríti a fővárosi önkormányzat részére. 
A fővárosban - ha a főjegyző és a kerületi önkormányzat jegyzője 

másként nem állapodik meg - a hajléktalanok számára nyújtott 

időskorúak járadékának megállapítása a főjegyző feladata. 

Szoctv. 37/C. § Aktív korúak ellátása 

(1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak 

ellátására való jogosultságról rendelkező határozatot közölni kell a 

főjegyzővel. 
(2) A főjegyző az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 

18. §-ban22 szabályozott nyilvántartást vezeti és gondoskodik a 

bérpótló juttatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a 

hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre 
történő folyósításáról. 

(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított 

ellátást három hónapos időtartamon keresztül nem veszi át, a főjegyző 
szünetelteti a folyósítást és az erről szóló végzését az ellátást 

megállapító jegyzővel közli, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve 

megszüntetéséről. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Forrásteszt és 

indokoltsági 

vizsgálat 

 
 

 

 
 

 

 

 
központi 

költségvetés 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- 
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(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyző 
döntése szerint egyidejűleg kellene a (2) bekezdés szerinti ellátást 

folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen 

esetben a főjegyző közli az ellátásra való jogosultságot korábban 
megállapító jegyzővel az általa megállapított ellátás folyósításának 

megszüntetéséről szóló határozatát. 

(5) A fővárosban az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában a főjegyző 
feladata. 

(6) A bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy 

együttműködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyző 
székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn. 

(7) A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy 

együttműködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által 
együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyzőjének 

határozata alapján a főjegyző a rendszeres szociális segélyt folyósítja. 

(8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a 

főjegyző állapította meg, a (6)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a) a bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy együttműködési 

kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási helye szerint illetékes 

állami foglalkoztatási szervvel áll fenn, 
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy 

együttműködési kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt 

szervvel áll fenn. 

(9) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított bérpótló 
juttatás vagy rendszeres szociális segély, valamint a közfoglalkoztatás 

szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás 

összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megtéríti a 
fővárosi önkormányzat részére. 

Szoctv. 45. § (5) átmeneti segély 

A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat 

 

forrásteszt 

 

önkormányzat 

 

- 
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másként nem állapodik meg - a hajléktalanok átmeneti segélyezése a 
fővárosi önkormányzat feladata. 

Szoctv. 62. § (1) Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani, különösen 

(…) 
e) hajléktalanságuk 

miatt. 

 személyi térítési 

díjának 

megállapításánál 
a szolgáltatást 

igénybe vevő 

személy 
rendszeres havi 

jövedelmét, 30%-

át étkeztetés. 

Népkonyha 

esetében 

Térítésmentesen 

kell biztosítani 

 

 

 
 

36 (népkonyha) 

Szoctv. 65/E. §. Utcai szociális munka 

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó 

hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel 
kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az 

ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 

  

 

  

Térítésmentesen 

kell biztosítani 

 

 

33 

Szoctv. 65/F.§.  (1) Nappali ellátás 

A nappali ellátás hajléktalan személyek, 
(…) 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide 

nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 

 

 

  

Térítésmentesen 
kell biztosítani 

 

 
76 

Szoctv. 67.§., 71/B.§.  Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
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személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint 
ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a 

külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint 

lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, 
gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy 

ellátásuk más módon nem oldható meg. A 68. § (5) bekezdése24 

szerinti személy ellátása esetén az ellátás tartalmát a 94/C. §25 szerinti 

megállapodás határozza meg. 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai 

betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos 

személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona. 

A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell 

biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs 

intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt 
tartós ápolást, gondozást igényel. 

 
Az ellátásért 

fizetendő 

személyi térítési 
díj nem 

haladhatja meg a 

jogosult havi 

jövedelmének 
80%-át. 

 

 

 
 

 

11 

Szoctv. 74/A.§. Rehabilitációs intézmények 

A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, 

munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinek 
szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a 

rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt. 

 Az ellátásért 

fizetendő 

személyi térítési 
díj nem 

haladhatja meg a 

jogosult havi 
jövedelmének 

 

5 

                                                
24 Idősek otthonáról rendelkezik 
25 (Az ellátás igénybevételének módja) 94/C. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 

a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), 

b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével 
írásban megállapodást köt. 

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni 
a) népkonyhán történő étkeztetés, 

(...) 
e) utcai szociális munka, 

f) hajléktalanok nappali melegedője, 
g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

h) ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása esetén. 
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50%-át. 

Szoctv. 84.§. , 88.§. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés 

szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai 

pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását 
lehetővé tevő szolgáltatás. 

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan 

személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű 
szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 

önellátásra. 

A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat 
másként nem állapodik meg - a fővárosi önkormányzat gondoskodik a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának 

megszervezéséről és fenntartásáról. 

 

  

Térítésmentesen 

kell biztosítani  

az éjjeli 
menedékhelyen 

biztosított ellátást  

 
Az ellátásért 

fizetendő 

személyi térítési 
díj nem 

haladhatja meg a 

jogosult havi 

jövedelmének 
60%-át. 

 

 

38 

 

 

46 

Gyvt. 45. §. (3) Gyermekek átmeneti gondozása 

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná 

vált szülője is elhelyezhető. A 14. évét be nem töltött gyermeket 
szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. A szülő 

gyermeke ellátásában munkarendjéhez igazodóan részt vesz. 

 Az ellátásáért 

fizetendő 

személyi térítési 
díj nem 

haladhatja meg a 

kötelezett havi 

jövedelmének 
25%-át, több 

gyermek 

esetében a 
kötelezett havi 

jövedelmének 

50%-át, de 
ingyenes 

ellátásban kell 

részesíteni a 

 

 

25 

Gyvt. 51.§. Családok átmeneti otthona 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában 
együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. 

életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés 

hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el 
kellene választani szülőjétől, családjától. 

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása 

során befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi 

krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és 

  

 

47 
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gyermekét, jogosultat, ha a 
térítésidíj-

fizetésre 

kötelezett 
jövedelemmel 

nem rendelkezik. 

Forrás: 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi törvények alapján, utolsó oszlop adatai: VÁTI kht. SZÁIR adatbázis 

(letöltés: 2011-03-03.) 
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2. számú melléklet 

 

Ellátási térképek26 
 

 

ÉTKEZTETÉS NÉPKONYHÁN 2008 

 

 

 
 

 

 

                                                
26 Forrás: SZÁIR on-line rendszer (Váti Kht.) letöltési idő: 2011.03.20. A térképek jelmagyarázata: 

 „nincs adat” = nincs információ arról, hogy működik-e az adott szolgáltatás; 
 „nem kell – nincs” = a jogszabályok nem írják elő az adott szolgáltatás működtetését; 

 „nem kell – van” = a jogszabályok nem írják elő az adott szolgáltatás működtetését, ennek ellenére 
létrehozták az adott típusú szolgáltatást; 

 „nem kell – bevont” = a jogszabályok nem írják elő az adott szolgáltatás működtetését, ennek ellenére 
– más fenntartókkal közösen (társulásként) - létrehozták az adott típusú szolgáltatást; 

 „kell – van” = a jogszabályok előírják az adott szolgáltatást, és ezt létre is hozták; 
 „kell – van bevont” = a jogszabályok előírják az adott szolgáltatást, és más fenntartóval közösen 

(társulásként) működtetik az adott típusú szolgáltatást; 

 „kell – nincs” = a jogszabályok előírják az adott szolgáltatást, de ez nem működik. 



A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER ÚJ, 
HATÉKONYSÁGÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁNAK 

LEHETSÉGES FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
100 

 

 

NAPPALI ELLÁTÁS HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 2008 
 

 

 
 

HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE 2008 
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HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA 2008 

 
 

 
 

 

HAJLÉKTALANOK OTTHONA 2008 
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HAJLÉKTALANOK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE 2008 

 

 
 

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA 2008 
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CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 2008 

 

 

 

 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA 2008 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


