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Bevezető 
 

Az EU szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló nyitott koordinációs együttműködése 
(Open method of coordination, OMC) a 2000-ben elfogadott Lisszaboni Stratégiával szoros összhangot 
teremtve, annak egyfajta szociális pilléreként jelenik meg. A nyitott koordinációs együttműködés három 
pillére: a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, a megfelelő és fenntartható 
nyugdíjrendszerek, illetve az egészségügyi ellátórendszer és tartós ápolás-gondozási rendszerek.  

Az együttműködés keretében a korábbi években az alábbi dokumentumok megalkotására került sor:  

1. Szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem: Társadalmi Befogadásról szóló Közös 
Memorandum (JIM) (2003. december); Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv 2004-
2006 (NCST) (2004. június); Nemzeti cselekvési terv végrehajtásáról készült félidős beszámoló (2005. 
július).  

2. Megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek: Nyugdíjstratégiai Jelentés 2005-2008 (2005. július).  

3. Egészségügyi ellátórendszer és tartós ápolás-gondozási rendszerek: Előzetes Jelentés az Egészségügyi 
Ellátórendszerekről és a Tartós Ápolásról (2005. április).  

Az idei évtől elindul e három területen az együttműködési folyamatok fokozott összehangolása, és 
bevezetésre kerül az ún. egyszerűsített-modernizált eljárás (’streamlining’). Ennek keretében egységes, a 
2006-2008 közötti időszakra vonatkozó, a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló 
nemzeti stratégiai jelentés elkészítésére került sor.  

A jelentés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium közös 
koordinációjában, az érintett tárcák és szervezetek bevonásával készült. A jelentés előkészítésének 
koordinációs szerve a 2004. eleje óta működő Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság (TKEB) volt. 

A Jelentés készítésével egyidejűleg indult el az új magyar kormány átfogó reformcsomagját megvalósító 
programok és intézkedések kidolgozása, így ezekre e Jelentés keretei között nem tudunk kitérni.  

A Magyar Kormány átfogó reformstratégiájának középpontjában hármas célkitűzés áll: 

• a makrogazdasági egyensúly helyreállítása, 

• az állam teljes működését átfogó reformfolyamat végrehajtása, 

• átfogó fejlesztéspolitika kidolgozása és megvalósítása.  

Mindezek elérése érdekében a Kormány megújult koordinációs rendszert alakított ki, ezzel is biztosítva az 
egyes szakpolitikák közötti teljes körű összhang megteremtését. Ez egyben lehetővé tette azt is, hogy az 
Európai Bizottsághoz 2006 őszén benyújtott, illetve benyújtásra kerülő legfőbb stratégiai dokumentumok 
– Konvergencia Program, Felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogram, Új Magyarország Fejlesztési Terv –, 
valamint a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés egymást 
kiegészítve és az e dokumentumok közötti szoros kölcsönhatást erősítve közösen járuljanak hozzá 
Magyarország hosszú távú versenyképességének megteremtéséhez.   

 



K Ö Z Ö S  Á T T E K I N T É S  

4 

1. Közös áttekintés 
1.1.  Szociális helyzetelemzés 
A magyar gazdaság teljesítményének növekedése folyamatosan meghaladja az európai uniós átlagot, a 
hazai növekedés kétszerese a régi tagországokénak. 2005-ben a GDP növekedése 4,1%-os volt, és 
Magyarország egy főre jutó GDP-je vásárlóerő paritáson elérte az EU átlag 60,8%-át. Ugyanakkor 
jelentősek a területi/térségi különbségek a fejlettség tekintetében. A fejlődés jelenlegi kereteit jelentősen 
meghatározzák, és a jelenlegi folyamatokat tekintve egyben be is szűkítik a költségvetési szféra 
feszültségei. Ezért Magyarország legfontosabb gazdaságpolitikai prioritása jelenleg az államháztartási 
hiány mérséklése. Ennek érdekében a 2006. júniusában felállt új Kormány egy átfogó reformcsomag 
kidolgozását és végrehajtását kezdte meg, melyben kiemelt hangsúlyt kap a széleskörű egyensúly-javító 
intézkedések bevezetése. A 2006. szeptember 1-én benyújtott Konvergencia program szerint az 
egyensúlyjavító intézkedések hatására a gazdasági növekedés 2007-2008-ban várhatóan átmenetileg 
lassul, de a meginduló fejlesztések és reformok hatására 2009-től visszatér a 4%-ot meghaladó szintre.      

A magyar demográfiai helyzetet az alacsony termékenység, ugyanakkor tartósan alacsony születésszám, 
illetve a születéskor várható élettartam növekedése jellemzi, amelyek együttesen a társadalom folyamatos 
elöregedését eredményezik. Ennek komoly kihatása van a munkaerő-piaci viszonyokra, a szociális 
védelmi rendszerek hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságára, de pl. az oktatási rendszerre is. Noha a 
magyar időskori eltartottsági ráta alacsonyabb az uniós átlagnál (és az előrejelzések alapján 2050-ig sem 
éri el azt), az inaktivitási szintet is magában foglaló gazdasági öregségi függőségi ráta1 2005-ös 39%-os – 
már ma is az EU átlagánál némileg magasabb – szintje az alacsony foglalkoztatási rátára és a magyar 
nyugdíjrendszer irányában jelenleg is fennálló magas igénybevételre utal. A ráta 2050-re előrejelzett, az 
EU átlagot 4%-ponttal meghaladó növekedése (74%) arra figyelmeztet, hogy a rendszer igénybevételére 
irányuló nyomás hosszútávon tovább növekedhet, ha a foglalkoztatási arányokat nem sikerül 
megváltoztatni.2     

A magyar munkaerőpiacot az EU többi tagállamával összehasonlítva alacsony foglalkoztatási ráta (2005-
ben 56,9%) és mérsékeltnek mondható, ám növekvő szintű munkanélküliség (7,2%) jellemzi. Ebből 
adódóan az inaktivitás magas arányú (38,6%). A munkanélküliségi ráta mintegy egy százalékos 
növekedése az emelkedő nyugdíjkorhatárral, illetve a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségeivel 
magyarázható. Fontos azonban kiemelni, hogy a munkanélküliség elsősorban nem a foglalkoztatás 
rovására nőtt, ez inkább annak a jele, hogy több korábban inaktív személy jelent meg potenciális 
munkavállalóként a munkaerőpiacon. Az inaktívak száma 2000-2005 között 143 ezerrel, 2004-ről 2005-re 
51 ezer fővel csökkent. 
                                                 
1 a 65 éves és idősebb inaktívak a 15-64 éves foglalkoztatottak %-ában 
2 EPC and European Commission (2005): The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States 
on pensions, health care, longtermcare, education and unemployment transfers (2004-2050) 
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Miközben az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt az érettségit adó középiskolában és a felsőoktatásban 
továbbtanulók aránya, továbbra is minden korosztály körülbelül ötöde alacsony iskolai végzettséggel lép 
ki az oktatásból. Pozitívum, hogy Magyarországon 2005-ben a 18-24 évesek csupán 12,3%-a nem 
rendelkezett legalább felső-középfokú végzettséggel és nem is tanult, ami alacsonyabb az EU-25 14,9%-
os átlagánál. Az iskolai lemorzsolódás azonban az érettségit nem adó szakiskolába járók esetében a 
legmagasabb, közel 15%-os. Másrészt a nemzetközi tanulói képességvizsgálatok eredményei (PISA 
felmérés) a közoktatás minőségét is kedvezőtlennek mutatták, és bebizonyosodott az is, hogy a családi 
háttér gyermekek iskolai előmenetelére gyakorolt hatását az oktatási rendszer nemhogy nem képes 
tompítani, de szegregációs mechanizmusain keresztül még fel is erősíti. Ez a roma gyermekek esetében a 
legsúlyosabb, akiknek képzettségbeli lemaradása bár csökken, de még mindig igen jelentős. A 
szelekciós/szegregációs mechanizmusok megtörését célzó, az elmúlt években bevezetett oktatási 
reformtörekvések tapasztalatai ugyanakkor kedvezőek. 

Magyarországon mind a születéskor várható élettartam, mind az egészségben eltöltött életévek száma 
jelentősen elmarad az uniós átlagtól: 2004-ben a születéskor várható élettartam 72,8 év volt, ezen belül a 
férfiaké 68,6, míg a nőké 76,9, így elmaradásunk az uniós átlagtól a férfiak esetében 7, a nőknél közel 5 
év.  Az egészséges életévek számában elmaradásunk a férfiaknál 10,5, a nőknél 7 év volt 2004-ben. A 
halálozás oki összetétele nagyon hasonló a fejlett országokéhoz, csak a halálozások korábbi életkorokban 
következnek be: keringési betegségek, daganatok (tüdőrák) dominanciája jellemzi, a fertőző betegségek 
miatti halálozás elenyészően kicsi. Sajátosságként a standardizált halálozási arány nagysága érdemel 
kiemelést, ami alapvetően a középkorúak viszonylag magas halálozásának következménye. Kiugró 
sajátosság az emésztőrendszeri, ezen belül főként a májkárosodások miatti halálozás, ami az egészségre 
káros életviteli minták, a mozgásszegény életmód és a szenvedélybetegségek elterjedtségére utal. A 
munkaképes korúak rossz egészségi állapota jelentősen hozzájárul az alacsony foglalkoztatáshoz. A rossz 
egészségi állapot emellett összefüggést mutat a hátrányos helyzettel is: az alacsony iskolai végzettségűek, 
a romák és a hátrányos térségekben élők egészségi mutatói rosszabbak az áltagosnál.  

A jövedelmi egyenlőtlenségek a kilencvenes évek közepéig erőteljesen, ezt követően enyhe mértékben 
emelkedtek (a Gini-mutató értéke a KSH legújabb adatai szerint 0,275, a kvintilis arány 4,03). Uniós 
összehasonlításban ezzel a közepesen egyenlőtlen országok közé tartozunk. A relatív szegénységi küszöb 
(medián jövedelem 60%-a) alatt különböző adatforrások szerint a népesség 12-14%-a él4. Életkori 
csoportok szerint a szegénységi kockázat a gyermekek és fiatalok (illetve a sokgyermekes családok) 
körében a legmagasabb, a 65 éven felülieké pedig némileg alacsonyabb az átlagnál. A szegénység 
alapvető meghatározója emellett az alacsony iskolázottság, mely szorosan összefügg a munkaerő-piaci 
esélyek beszűkülésével, a munkanélküliséggel és inaktivitással. A kistelepüléseken, hátrányos térségekben 
élők szegénységi kockázata szintén jelentősen meghaladhatja az országos átlagot. Emellett továbbra is 
jelentős kockázati tényező az etnikai hovatartozás: 2003-as adatok szerint5 a romák mintegy fele volt 
szegény, ugyanannyi, mint 1992-ben. 

Magyarországon a szociális védelmi kiadások a GDP 21,4%-át teszik ki (2003-as adat), szemben az EU 
28%-os átlagával. Az egy főre jutó szociális védelmi kiadások összege az uniós átlag negyede. A magyar 
szociális védelmi rendszer teljesítménye jó, amennyiben azt a jövedelemegyenlőtlenség- és 
szegénységcsökkentő funkciója szerint ítéljük meg. Mindazonáltal, az ellátórendszer hatékonysága 
javítandó, mivel a támogatások egy része nem a rászorulókhoz jut el. A KSH adatai szerint 2004-ben az 
összes társadalmi transzfer nélkül számított szegénységi arány kb. 33% lett volna, szemben a 
transzferekkel számított 12-14%-kal. A társadalmi transzferek közül a nyugdíjak figyelembe vételével a 

                                                 
3 A Gini mutató a jövedelme szerint sorbarendezett népesség kumulatív népességi arányának és kumulatív jövedelmi 
részarányának viszonyát kifejező mutató, míg a kvintilis arány azt mutatja, hogy a jövedelem-eloszlás felső 20%-ába tartozó 
háztartások összjövedelme hányszorosa az alsó 20% összjövedelmének.    
4 A használt adatforrások és mérési módszerek leírását az 1. sz. függelék 6. fejezete tartalmazza. 
5 TÁRKI Háztartás Monitor 
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szegénységi arány 18-20%-os lenne, vagyis a legnagyobb szegénység-csökkentő hatása a nyugdíjaknak 
van.  

A szociális rendszer diverzifikált, részét képezik a szociális segélyek, a családtámogatások, a 
fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások, a nyugdíjrendszer, valamint a szociális 
szolgáltatások (ld. 1. sz. függelékhez csatolt táblázatokat). A családtámogatáshoz kapcsolódó ellátások a 
GDP 2,7%-át tették ki 2003-ban. A rendszer 2006-tól egységesedett, egyszerűsödött és jobban célzottá 
vált, aminek jelentős szerepe van a gyermekszegénység csökkentésében. A jövedelemhez kötött szociális 
segélyek folyósítása alapvetően a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozik. 2004-ig a segélyek 
reálértéke csökkent, 2005/2006-ban azonban olyan változások történtek a legalapvetőbb segélyek 
(rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka) folyósítási feltételeiben, melyek hatására a 
legszegényebbeknek nyújtott segélyek összege nőtt. A szociális és gyermekjóléti alap- és szakosított 
ellátások szintén komplex rendszert alkotnak, mely az elmúlt másfél évtizedben került kiépítésre. 
Ugyanakkor az egyes szolgáltatások szintjén jelentős kapacitásbeli és hozzáférési hiányok vannak, ami 
elsősorban a kistelepüléseken élőket sújtja. Elengedhetetlennek tűnik az önkormányzatok ellátási 
feladatainak áttekintése és a térségi ellátásszervezés erősítése.      

A magyar nyugdíjrendszer aktuális teljesítménye a nyugdíjak megfelelősége szempontjából jónak 
mondható: az idősebb korosztályok szegénységi rátája kedvezőbb az aktívakénál6, a nyugdíjakra fordított 
kiadások az európai átlagnak megfelelően alakulnak. Ami a nyugdíjak fenntarthatóságát illeti, számos 
tényező utal ugyanakkor arra, hogy mind rövid, mind pedig hosszabb távon a magyar nyugdíjrendszer 
komoly kihívások elé kerül a finanszírozás tekintetében, ami megfelelő korrekciós intézkedések 
bevezetését teszi szükségessé. A rendszer szempontjából meghatározónak tekinthető 65 éves korban 
várható élettartamot tekintve elmaradásunk ma is kisebb a születéskor várható mutatóénál és ez az eltérés 
hosszútávon még csökken is: 2050-ben a férfiaknál mindössze 0,7 év, a nőknél 1,4 év  elmaradás várható. 
Ez egyben azt jelenti, hogy a demográfiai folyamatok oldaláról a nyugdíjrendszerrel szembeni elvárások 
nálunk is az EU tagországaihoz nagyon hasonlóak. Az idejekorán meghozott korrekciós döntések, 
modernizációs lépések nagymértékben csökkenthetik az ezzel kapcsolatos kockázatot, ezért ezen a 
területen kiemelten fontos a paraméterek állandó követése, a rendszer monitorozása. A foglalkoztatás 
növelése, a továbbdolgozás ösztönzése és a rendszer átláthatóságnak, kiszámíthatóságának növelése az 
öngondoskodás elősegítésével és a nyugdíjtudatosság növelésével szintén kulcsfontosságú ebből a 
szempontból. 

A magyar egészségügyi ellátórendszer a fejlett országokkal nagyjából azonos orvosi technológiákat 
alkalmaz, de jóval szűkösebb erőforrásokból. A magyar egészségügy GDP-ből való részesedése 
Európában elfogadható, míg az egy főre jutó egészségügyi kiadás PPP-ben átszámítva annak fele-harmada 
körüli szinten van. Az alkalmazott technológia feltételei (műszerek, gyógyszerek) többsége import és a 
nemzetközi árakat követi. A források és az alkalmazott technológiák közötti ellentmondás gyakorlatilag az 
egészségügyi szakemberek sem nemzetközileg, sem hazailag nem versenyképes legális fizetésével oldódik 
fel. Ez termékeny táptalajt jelent a rendszerben működő illegális ösztönzők számára (hálapénz, promóció). 
Az elmúlt mintegy másfél évtized fejlesztései ezzel a helyzettel igyekeznek megbirkózni.  

A lakosság a legkülönbözőbb életkorokban és betegségekben szorulhat hosszabb-rövidebb ápolásra. Az 
akut betegséggel, beavatkozással együtt járó rövid ápolást igénylő epizódok megoldása az egészségügyi 
ellátás keretében megoldott. Megoldást igényel viszont a tartós, végleges állapotokhoz kapcsolódó ápolási 
szükséglet kielégítésének rendezése. Ezek az állapotok minden egyes életkorban nemzetközileg is 
viszonylag magas igényt képviselnek, de az életkor múlásával rohamos növekedést mutatnak.  

Az önellátásra képtelen családtaggal kapcsolatos feladatok jelentősen megnehezítik az egész környezet 
életvitelét, egzisztenciális biztonságát, munkaerő-piaci pozícióját, társadalmi részvételét. A háztartások 
egyre nagyobb hányada munkaerő-piaci pozíciójának megőrzéséhez külső segítséget igényel a tartós 
ápolásra szoruló családtag ellátására. A népesség folyamatos elöregedése az önellátásra képtelen 
                                                 
6 Ugyanakkor az idősek közül az egyedülálló idős nők körében a szegénység magas.  
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személyek számának emelkedésével jár, amely egyre inkább kiélezi az ápolás helyzetének 
ellentmondásait. Az ápolással foglalkozó intézmények kapacitása nem kielégítő, működésük mozaikszerű, 
széttagolt, ellentmondásokkal terhes. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer között egyidejűleg 
fennálló átfedések és hiányosságok a gazdaságos működtetés akadályát képezik.  

A tartós ápolást részben az egészségügyi, részben a szociális ellátórendszer biztosítja, mely 
intézményrendszer kiépültsége területileg egyenlőtlen, nem tükrözi a szükségleteket. Ez erősen 
befolyásolja az aktív korosztály életét is, mivel a hiányos szolgáltatásokat a családnak kell pótolni, így az 
aktív korúak egy része (időszakosan) távol marad a munkaerő-piactól, ezt követően pedig számos, a 
visszailleszkedést nehezítő tényezővel szembesül. Ugyancsak probléma a rászorultsági kritériumok pontos 
definíciójának hiánya is, vagyis ki „jogosult” igénybe venni az adóbevételekből fenntartott szociális 
ellátásokat.  

A részletes helyzetelemzést a függelék tartalmazza. 

 

1.2. Átfogó stratégiai megközelítés 
A magyar Kormány legfontosabb célja a sikeres és szolidáris társadalom megteremtése, a magyar 
gazdasági teljesítmény és az életkörülmények felzárkóztatása az Európai Unió átlagához. Ennek 
megfelelően a Kormány a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeit fogalmazta meg Magyarország 
Konvergencia programjában.  

A kormányzati ciklus első felében alapvetően három feladat megoldására kíván koncentrálni: 

• Azonnali intézkedések az államháztartási egyensúly helyreállítása érdekében. Ennek keretében a 
2006-2007 folyamán életbe lépő kiigazító intézkedések növelik mind a lakosság, mind a gazdasági 
élet szereplőinek terheit, ugyanakkor a Kormány szándéka, hogy a szükséges makrogazdasági 
kiigazító intézkedések közepette se veszítse szem elől a hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi 
csoportokat, és biztosítsa azokat a kompenzációs eszközöket, szolgáltatásokat és fejlesztéseket, 
amelyek e csoportok hátrányait mérséklik, esélyeit növelik. A foglalkoztatás és a termelékenység 
élénkítése érdekében megvalósuló intézkedéseket a jelen dokumentummal párhuzamosan készülő 
Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram (NAP) foglalja össze.  

• A hosszú távon fenntartható finanszírozást megalapozó reformok. A közszféra, az egészségügy, a 
nyugdíjrendszer, az oktatás esetében jelentős reformok elindítására van szükség, a hatékonysági, 
minőségi szempontok és a fenntarthatóság érdekében. A reformok – ha különböző mértékben is – 
de kiterjednek az állami tevékenység szinte minden területére a gazdasági szerepvállalástól a 
szociális ellátórendszerig. A Nemzeti Stratégiai Jelentés időtávjában (2006-2008-ban) alapvetően e 
nagy reformok kidolgozása, illetve bevezetésük történik meg.  

• Felkészülés a 2007-2013 közötti időszakban az EU Strukturális Alapjaiból érkező támogatások 
hatékony és optimális felhasználására. A 2007-2013 közötti időszak legfőbb fejlesztési irányait az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Stratégiai Terv (ÚMVFT) tartalmazza. E fejlesztési tervekben kiemelt elvárásként fogalmazódik 
meg a területi és társadalmi kohézió; fejlesztéseket fogalmaznak meg a szegénység csökkentése, a 
társadalmi befogadás és részvétel növelése, a hátrányos helyzetű csoportok és térségek 
felzárkóztatása érdekében.  

 

a) Közös célkitűzés: mindenki számára megteremteni a társadalmi kohéziót, a 
nemek közötti egyenlőséget és az egyenlő esélyeket megfelelő, elérhető, 
pénzügyileg fenntartható, adaptálható és hatékony szociális védelmi 
rendszerekkel, valamint társadalmi összetartozási politikákkal 
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A társadalmi kohézió érdekében olyan viszonyok kialakítása szükséges, amelyek hosszú távon mindenki 
számára biztosítják a társadalmi-gazdasági részvétel alapfeltételeit; megteremtik, és nyitva hagyják a 
mobilitási utakat az egyén számára. A társadalom megújításának központi eleme az életesélyek 
egyenlőtlenségeinek csökkentése, a kirekesztés enyhítése a gyermekkortól kezdve. Kiemelkedő 
fontosságú a ’gender mainstreaming’. A szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb (de nem 
elégséges) eszköze a foglalkoztatás, ennek érdekében kulcskérdésnek tekintjük a hátrányokkal 
küzdők „helyzetbe hozását”, alkalmassá tételüket a munkaerő-piaci részvételre. A gazdasági 
versenyképesség növekedése szükséges feltétele ugyan a társadalmi jólét megteremtésének, 
ugyanakkor eredményei nem „csorognak le” automatikusan a szegénység enyhítésére. A 
nagymérvű leszakadás viszont lehetetlenné teszi a visszatérést a munkaerőpiacra is – akár több 
generációra kiterjedően –, ami természetesen újabb és újabb közkiadásokat generál. 
Hosszú távú cél a mindenki számára elérhető társadalmi minimum biztosítása, amely források, javak, 
jogok és szolgáltatások terén – a társadalmi tagság elemi biztosítékaként – garanciát nyújt a 
marginalizálódás, a kirekesztődés ellen. Teljesüléséhez különösen a hatékony, kiszámítható és 
fenntartható támogatási rendszerek kialakítása; elérhető és valós szükségleteken alapuló, emberközeli 
szolgáltatások biztosítása; a segítés szakmaiságának fejlesztése, valamint a foglalkoztathatóság növelése 
járulnak hozzá. A szegénység mérséklése, a társadalmi és területi kohézió erősítése, a hátrányos helyzetű 
csoportok és térségek felzárkóztatása több ágazat és szektor összehangolt intézkedését igényli.  

A szegénység elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése szoros összefüggésben áll a megfelelő 
színvonalú és fenntartható nyugdíjak, valamint egészségügyi és tartós ápolási rendszerek biztosításával. 
Mindegyik esetében kulcsfontosságú a foglalkoztatás. A nyugdíjrendszer, valamint az egészségügy előtt 
álló jelentős kihívás a társadalom elöregedése mellett az aktív korúak kiugróan magas inaktivitása és rossz 
egészségi állapota. A továbblépés érdekében ezen rendszerek reformjának egymást erősítőnek kell 
lenniük. Társulnia kell hozzájuk a rehabilitációs rendszerek korszerűsítésének. 

Uniós összehasonlításban Magyarországon a szociális védelemre fordított kiadások a GDP arányában nem 
tekinthetők magasnak, ugyanakkor növekedésük hozzájárult az ország jelenlegi nehéz költségvetési 
helyzetéhez. Fenntarthatóságukat veszélyezteti a népesség öregedése és rossz egészségi állapota, valamint 
az alacsony foglalkoztatási – és így járulékfizetési – arány. Tekintettel a magyar népesség jövedelmi 
helyzetére, és a mély szegénységben élők arányára, nem indokolható a szociális védelmi kiadások 
csökkentése, viszont a rendszerek hatékonyságát erősíteni kell. A szociális ellátások terén elsősorban az 
egyenlő hozzáférés elvét kell erősíteni. Ezt a szociális szolgáltatások finanszírozásának átalakításával, a 
hatékonysági szempontok előtérbe helyezésével, a kapacitás-szabályozás bevezetésével kívánjuk elérni.  

A legrászorulóbbak esetén Magyarország fenn kívánja tartani a szociális minimum szerepét betöltő 
rendszeres szociális segélyt, amelynek 2005-2006 során jelentősen erősödött a munkára ösztönző jellege. 
A módosítás Magyarországon új elemként bevezette, hogy a munkavállalás első időszakában az egyén a 
segély egy részét továbbra is megkapja annak érdekében, hogy a munkavállalással kapcsolatos 
többletkiadásait (utazás, étkezés, ruházkodás, stb.) kompenzálja. A segély változatlan összegben 
folyósításra kerül, ha a segélyezett alkalmi munkavállalóként dolgozik. Emellett 2006. július 1-től a 
korábbi egyéni segélyezés helyébe családi alapú segélyezés lépett. A támogatás összege meghatározott – a 
korábbinál magasabb – szintre egészíti ki a háztartás jövedelmét. Az inaktívak arányának csökkentését 
segítheti, hogy az elkövetkező években megkezdjük a munkaügyi és szociális ellátórendszerek 
összehangolását. 

Az idősek körében, a nyugdíjjövedelemmel nem rendelkezők számára az időskorúak járadéka tölti be a 
minimum-ellátás szerepét. Ennek összege az év elejétől differenciálódott, az egyedülállóknak és a 
legidősebbeknek magasabb összegű ellátást nyújtva. Mindkét ellátási forma esetén cél az értékállóságuk 
biztosítása a következő évek államháztartási egyensúlyt kiigazító intézkedéseinek közepette. A 
foglalkoztatottsági szint növelése és az inaktivitás csökkentése jelentősen kihat az időskorban 
megszerezhető nyugdíjjövedelem szintjére. Bár jelenleg a nyugdíjasok között a szegények aránya 
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Magyarországon alacsonyabb az átlagnépességénél, egyes elemzések arra mutatnak rá, hogy hosszabb 
távon ez a helyzet megváltozhat. Kitüntetett figyelmet kell fordítani a rendszerváltozást követően tartós 
munkanélküli, inaktív státuszba került csoportokra, akiknek jövőbeni nyugdíjjövedelme a rövid biztosítási 
jogviszony miatt igen alacsony lehet, és ez az időskori szegénység tömegessé válását vetíti előre.    

Az aktív korú inaktívak legnagyobb arányban a különböző rokkantsági ellátásokat és a korai nyugdíjazási 
formákat veszik igénybe, a gyermekellátási juttatásokat igénylők mellett. Ennek oka egyrészt a népesség 
rossz egészségi állapota, másrészt a munkaerő-piac strukturális átalakulása következtében tömegesen 
munkanélkülivé váló idősebb munkaerő, harmadrészt a rokkantsági ellátások és korai nyugdíjazási formák 
viszonylag liberális szabályozása. A nyugdíjazás sok esetben biztosabb és vonzóbb alternatívát jelentett az 
idősebb munkavállalók számára, mint a limitált munkanélküliségi ellátások igénybevétele. E rendszer 
fenntartása nem hatékony, azt haladéktalanul át kell alakítani, a hangsúlyt a komplex rehabilitációra, 
illetve a képességek megtartására helyezve, hogy a még munkára képes személyek visszatérhessenek a 
munkaerő-piacra. Erre vonatkozóan reform-menetrendet tartalmaz a Kormány Konvergencia programja, 
amelyre jelen stratégiai dokumentum keretei között utalunk.  

A nyugdíjrendszer továbbfejlesztésének napirenden lévő egyik legfőbb célja a nyugdíjazási korcentrum 
növelése. A nyugdíjszabályok korcentrumot növelő átalakítását indokolja, hogy Magyarországon 
példátlanul magas a korhatár előtti nyugdíjba vonulás aránya, ami jelentős mértékben hozzájárul a 
rendszer növekvő deficitjéhez. A tervezett lépések nagymértékben javíthatják a nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságát, arányosabb tehervállalást valósítanak meg, egyben elősegíthetik az egészségügyi 
rendszerben a rehabilitációs szemlélet elterjedését, ilyen típusú intézményrendszerek fejlesztését. A 
korcentrum növelése a korhatáremeléssel párhuzamosan, ahhoz hasonlóan jelentős mértékben 
hozzájárulhat az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátájának emelkedéséhez. Ezzel együtt is kihívást 
jelent az idősebb munkavállalók tovább-foglalkoztatásának biztosítása, melyet az állam egyrészt a 
munkaerő alkalmazkodóképességét növelő átképzésekkel, másrészt a munkaadóknak nyújtott 
kedvezményekkel kíván ösztönözni. 

A nyugdíjrendszernek fontos szerepe van emellett a társadalmi kohézió és a nemek közti egyenlőség 
elősegítésében, mivel olyan mechanizmusokat tart fenn, amelyek számottevően mérséklik a nők számára 
hátrányos tényezők hatását. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer a maga részéről a jellemzően nők 
által ellátott tevékenységek (gyermeknevelés és egyéb családi kötelezettségvállalás) kapcsolatos kieső 
idők nyugdíjba történő beszámításával járulhat hozzá a nők gazdasági biztonságához nyugdíjas korban. A 
nők és férfiak közti társadalmi egyenlőség azonban azt is jelenti, hogy legyen mód arra, hogy a férfiak 
egyenrangú partnerként átvállalhassák ezeket a tevékenységeket. A gyermekgondozási támogatási formák 
esetén teljes mértékben biztosított az egyenlő bánásmód, mivel az apa az anyával azonos módon veheti 
igénybe az ellátást (gyes, gyed, gyet), az ellátások tartama szolgálati időnek számít, ezért az ellátott 
nyugdíjjárulékot fizet. Az ápoláshoz kapcsolódó ellátásokat is nemtől függetlenül lehet igénybe venni, és 
itt szintén megvalósul a nyugdíjjárulék-fizetés is. A munkáltatói járulékot az ellátást finanszírozó 
(központi költségvetés, önkormányzat) fizeti meg. A kötelező tőkefedezeti rendszerben a tényleges 
járulékfizetés kerül az egyéni számlán jóváírásra. A társadalombiztosítási rendszerben azonban az 
alacsony ellátás nem csökkenti a nyugdíjalapot, az alacsonyabb juttatást ugyanis nem számítják be a 
nyugdíjalapba, ha az igénylőnek ez a kedvezőbb. Meg kell továbbá említeni, hogy a kötelező tőkefedezeti 
rendszerben a férfiak és nők számára egységes halandósági táblát kell alkalmazni, tehát a nők számára 
nem állapítható meg alacsonyabb járadék a hosszabb életkilátásaik miatt. 

A szegénység és társadalmi kirekesztettség, valamint a rossz egészségi állapot egymást erősítő tényezők. 
Ezért az egészségügyi ellátórendszer szükséges átalakítása során is biztosítani kell a hátrányos helyzetű 
csoportok hozzáférését az ellátásokhoz. Emellett tovább kell folytatni a korábbi években elindított 
népegészségügyi prevenciós (pl. szűrő-) programokat, külön figyelemmel a hátrányos helyzetűekre, vagy 
ilyen térségekben élőkre, valamit erősíteni szükséges az egészségfejlesztési programokat az oktatásban, 
médiában, stb. A hátrányos helyzetűek, illetve az idősödő népesség aktivitását különböző 
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szemléletformáló, közösségfejlesztési programokkal lehet erősíteni, amelyek pozitívan befolyásolják 
egészségi állapotukat és csökkentik az ellátások iránti igényeket.   

A népesség – ezen belül a munkaerő – egészségi állapota, valamint az egészségügyi ellátórendszer 
infrastrukturális működése alapvetően befolyásolja a termelési tényezők hatékonyságát, illetve hatékony 
hasznosulását, ezáltal közvetlenül hatást gyakorol az ország versenyképességére, az erőforrások 
dinamizálására, a foglalkoztatásra. Ezt felismerve a Kormány mind az egészségi állapot javítására, mind 
az egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakítására átfogó reformprogramot hirdetett meg 2006 
őszén. 

Az elkövetkező években mind a szociális ellátórendszer, mind a nyugdíjrendszer és az egészségügyi 
ellátórendszer területén olyan reformokat kíván elindítani Magyarország, amelyek a rendszerek 
hatékonyságát, produktivitását, de ugyanakkor hatásosságát is javítják. Ilyen intézkedések például a 
ráfordítások és eredmények szisztematikus mérését lehetővé tevő adatbázisok kialakítása és a monitorozás 
bevezetése is. Mindez a gazdasági teljesítményre is kedvező hatással lesz.  

Az említetteken túl a Kormány strukturális hatású intézkedéseket tett meg, illetve készít elő a  
közigazgatás modernizációjára, valamint a közszolgáltatások széles körét érintően, amelyek többek között 
azt is célozzák, hogy javuljon az állam/önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások színvonala, 
különösen azokon a területeken, amelyek meghatározóak az aluliskolázott rétegek átlagtól elmaradó 
foglalkoztatási szintjének emelése szempontjából. A fejlesztések további célja, hogy mérséklődjenek a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés ma meglévő egyenlőtlenségei és erősödjön azok befogadó jellege, 
továbbá a közszolgáltatások igazodjanak az erősödő demográfiai hatásokhoz (pl. idősödő népesség).  

 

(b) Közös célkitűzés: hatékony és kölcsönös összhang megteremtése a nagyobb 
gazdasági növekedést és több, jobb munka megteremtését, elérését célzó 
lisszaboni célkitűzésekkel, valamint az EU fenntartható fejlődési stratégiájával 

Magyarország a 2006-2009 közötti időszakra szóló Lisszaboni Akcióprogramban foglalkozik mind a 
nyugdíjrendszer, mind az egészségügyi ellátórendszer tervezett reformlépéseivel, amelyek a pénzügyi 
fenntarthatóságot célozzák, és így hozzájárulnak a költségvetési helyzet javulásához. E tervezett lépések 
zömében a következő években lépnek életbe. Emellett a program bemutatta a szociális ellátórendszerben 
tervezett azon változtatásokat, amelyek a munkára való ösztönzést biztosítják, és amelyek hozzájárulnak a 
női foglalkoztatás bővítéséhez a kisgyermekek és a gondozásra szoruló családtagok számára nyújtott 
szolgáltatások fejlesztésével. Az Akcióprogram tartalmaz a munkaképes korú népesség egészségi 
állapotának javításával kapcsolatos intézkedéseket is.  

Szociális védelem és foglalkoztatás  

A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben Magyarország elsődlegesnek tekinti a 
munkaerő-piaci részvétel növelését, elsősorban a korábban inaktív státuszúak aktivizálásával. E cél 
eléréséhez a gazdasági és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések mellett az integrált szociális és 
munkaügyi ellátórendszer fokozatos kialakítása, a pénzbeli ellátások munka-ösztönző elemeinek erősítése 
és a függő családtagok gondozását segítő szolgáltatások fejlesztése is hozzájárul. Az elkövetkező két év a 
gazdasági kiigazító intézkedések jegyében telik – ezért a járulékterhek korábban elkezdett általános 
csökkentésének folytatására nincs lehetőség. Ugyanakkor kiterjesztjük a hátrányos helyzetű csoportok 
(pályakezdők, idősebb munkavállalók, gyermekgondozási szabadságról visszatérő nők, hátrányos 
térségekben élők) foglalkoztatásához nyújtott speciális járulékkedvezményeket. A foglalkoztatás 
növelésének egyik fontos eszköze a rugalmas munkaformák meghonosítása, ezek megismertetése a 
munkáltatókkal és a munkavállalókkal, társadalmi elfogadottságuk szélesítése.  

A társadalmi kohézióhoz hozzájárul az egész életen át tartó tanulás kultúrájának elterjesztése, ebben az 
oktatás mellett kiemelt szerepe van a kulturális területnek is. Az oktatás területén a változások iránya az 
alapkészségek erősítése, a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. A lemorzsolódás megelőzése céljából 
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fontos az általános iskolai oktatás színvonalának jelentős emelése, az oktatási szegregáció felszámolása, 
valamint a közép- és szakiskolai rendszerből lemorzsolódott tanulók oktatási rendszerbe való re-
integrációjának elősegítése, és munkaerő-piaci, foglalkoztatási esélyeik növelése. Szintén kiemelt 
fontosságú az alacsony iskolai végzetséggel rendelkező felnőttek oktatási/képzési szintjének növelése, 
hiszen ennek a csoportnak a legrosszabbak a foglalkoztatási mutatói.  

A nyugdíjrendszer foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatásai akkor tudnak kibontakozni, ha nem passzív 
módon működik a szociális feszültségek kezelésére, hanem ösztönzi az aktivitást, érdekeltséget teremtve a 
továbbdolgozáshoz, másfelől viszont képes rugalmas megoldásokat kínálni a nem uniformizálható 
élethelyzetekhez. A foglalkoztatás bővítése érdekében több lépés történt az elmúlt időszakban – 
korhatáremelés, előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek fokozatos szigorítása, jelentős nyugdíjbónusz a 
korhatáron túl dolgozók számára. A korhatáremelés e tekintetben sikeresnek bizonyult, mivel hatására 
jelentősen nőtt az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátája, ezzel együtt is nagyon magas maradt 
azonban a korhatár előtti nyugdíjazás aránya. Ezért elemzések arra mutatnak rá, hogy a foglalkoztatás 
ösztönzésére nem a további korhatáremelés a hatékony megoldás, hanem a tényleges nyugdíjbavonulási 
életkorok jelentős növelése egy komplex intézkedéscsomag révén, amely felöleli a mind későbbi 
nyugdíjbavonulás ösztönzését, a rokkantnyugdíjazási rendszer alapvető átszabását és a nyugdíj melletti 
foglalkoztatási kondíciók átalakítását egyaránt.  

A nyugdíjrendszer szintén hozzájárulhat a biztonsággal ötvözött rugalmasság (’flexicurity’) 
megteremtéséhez a munkaerő-piacon, amennyiben kedvezően veszi figyelembe a változó karrierutakat. 
Ilyen például a gyermekgondozás, illetve beteg családtag ápolási célú kieső idejének figyelembevétele a 
(főként) nők nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló biztosítási idejében, illetve az, hogy ezekre a 
tevékenységre 1998-tól járulékkal fedezett biztosítás terjed  ki (ahol a munkáltatói járulékrészt a központi 
költségvetés, illetve az önkormányzat fizeti meg). További preferenciális elemek kapcsolódnak a 
részmunkaidős foglalkoztatáshoz, illetve egyéb atipikus foglalkoztatási formákhoz a nyugdíjrendszer 
oldaláról. Az alkalmi munkát végzők ún. „közteherjegy” megvásárlásával szerezhetnek 
nyugdíjjogosultságot.  

A prevenciós és egészségfejlesztési programok elterjesztése elősegíti az egészségesen megélhető életévek 
növekedését, amely elősegíti a foglalkoztathatóságot. A magas inaktivitás és a demográfiai folyamatok 
komoly nyomást gyakorolnak a szociális védelmi rendszerekre. Az idősek száma és aránya nő, ami 
várhatóan erőteljesen megnöveli az egészségügyi és szociális ápolási-gondozási szükségleteket. Ezt az 
állami/önkormányzati szolgáltatások mellett ma is többnyire a családtagok végzik. Az ápolási díjban 
részesülők gondozási munkájának szolgálati időként való elismerése hozzájárul ezen személyek későbbi 
nyugdíjas éveinek biztonságához. A szociális gazdaság fejlesztése, valamint az önkéntes munkavégzés 
szabályozása pedig legális foglalkoztatást teremt a ma zömében informálisan végzett gondozási munkák 
számára. Emellett várhatóan a formális ápolási/gondozási szolgáltatások is fejlődni fognak, ami teret ad a 
női foglalkoztatás bővülésének. 

Az ellátórendszerek hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága – többek között a foglalkoztatás viszonylag 
alacsony szintje miatt – már jelenleg is komoly gondokat okoz. A két folyamat együttesen 
elkerülhetetlenné teszi az ellátórendszerek átalakítását. Ez az átalakítási program – a kormány 
reformtörekvéseinek egyik központi elemeként – szoros összhangban van a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás bővítését célzó lisszaboni akcióprogrammal és a fenntartható fejlődés stratégiájával, 
amelyek megvalósítását a Kormány a 2007-2013 között elérhető kohéziós támogatásokkal is szolgálni 
kívánja. A közösségi forrásokból megvalósuló programok alapvetően a népesség egészségi állapotának 
javítását szolgálják annak érdekében, hogy a gazdaság igényeit képesek legyenek kielégíteni, és egészségi 
állapotuk a megfelelő munkavégzést lehetővé tegyék.  

Szociális védelem és növekedés 

A gazdasági versenyképesség és a növekedés, valamint a társadalmi kirekesztődés közti kapcsolat a 
társadalmi összetartozás területén kijelölt mindhárom prioritás esetén egyértelműen tetten érhető. A magas 
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inaktivitás azt jelenti, hogy a társadalom jelenetős része nem járul hozzá képességeivel a gazdasági 
növekedéshez és a társadalmi jólét megteremtéséhez. Ez az erőforrások elvesztegetése. 

Ugyanakkor a gazdasági növekedés pozitív hatásai gyakran nem jutnak el a leghátrányosabb helyzetű 
rétegekig. Bár a szegénység és a kirekesztettség az utóbbi években nem nőtt Magyarországon, 
kimutatható, hogy az eltelt időszak gazdasági növekedése elsősorban a felső- és középrétegek helyzetét 
javította. Ezért a szociálpolitikai rendszereknek javítani kell a célzottságát, hogy a valóban rászorulók felé 
biztosítsák a jövedelmek újraelosztását.    

A területi/térségi fejlettségbeli különbségek igen jelentősek, mára az ország bizonyos – elsősorban 
aprófalvas, perifériális – térségei a teljes leszakadás szélére kerültek. Az ott élők zöme munkanélküli vagy 
inaktív, életkörülményeik rosszak. E területeken koncentrálódik a roma népesség jelentős része is. E 
térségek felzárkóztatásához komplex gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási, szociális, 
közösségfejlesztő intézkedésekre van szükség. Ellenkező esetben e térségek leszakadása nagymértékben 
rontani fogja az ország versenyképességét. 

Ugyancsak a versenyképességre közvetlenül ható tényező, hogy a felnövekvő és egyre kisebb számú 
generációk menyire tudják elsajátítani a modern társadalomban szükséges készségeket, képességeket. 
Ezért különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű családokban felnövő gyermekekre, és több 
ágazatot érintő összehangolt intézkedésekkel kell megtörni a szegénység átörökítődését. 

Az egészségügyi ellátórendszer működése befolyásolja a gazdasági termelési tényezők – ezen belül 
alapvetően a munkaerő – hatékonyságát, illetve hasznosulását. Igaz ez akkor is, ha az alapvetően 
munkaerőként már szóba nem jövő időskorúak, inaktívak ellátásáról beszélünk, hiszen a betegséggel 
együtt járó terhek családi, háztartási, mikrokörnyezeti szinten éreztetik hatásukat, míg ezek mérséklésének 
generációkon átívelő, pozitív hatása van (máshogy tud a gyerekekkel foglalkozni a család, ha a 
nagyszülők ellátása köré kell szervezni a mindennapjaikat, és a munkaerő-piaci részvételük is stabil). Nem 
elhanyagolható az egészségügyi intézményhálózat más ágazatok stabil, kiszámítható fogyasztójaként 
tovagyűrűző hatása. Ezáltal az egészségügy közvetlenül hatást gyakorol az ország, s főleg egyes, 
egyébként hátrányos területek gazdasági versenyképességre, a növekedés erőforrásainak dinamizálására, a 
foglakoztatásra. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása az egyik olyan célkitűzés, amely 
mentén az aktivitás növelése elérhető.  

A nyugdíjrendszer módosításai (nyugdíjba vonulási korhatár emelése, korkedvezményes nyugellátás 
szigorítása, valamint a rokkantsági nyugdíjrendszer rehabilitációs szemléletű átalakítása stb.) is 
hozzájárulhatnak az aktivitás növekedéséhez és ezen keresztül a gazdasági növekedéshez. A 
nyugdíjrendszer átláthatósága és a nyugdíjtudatosság növelése kulcsfontosságú, hiszen így erősödhet a 
népesség időskori biztonsággal kapcsolatos öngondoskodása, ami javíthatja a rendszer fenntarthatóságát. 
Jelenleg a lakosság informáltsága e téren még nagyon rossz, így komoly lépésekre van szükség.  

   

(c) Közös célkitűzés: a ’jó kormányzás’, az átláthatóság erősítése, illetve az 
érintett szereplők bevonása a szakmapolitikák kialakításába, végrehajtásába és 
monitorozásába 

A nagy reformfolyamatok koordinációja érdekében a 2006. június 9-én hivatalba lépett új magyar 
Kormány ún. Államreform Bizottságot hívott életre. Ennek célja, hogy kulcsfontosságú területeken a 
horizontális kormányzás eszközével, külső szakértők segítségével működjön – többek közt – a nyugdíj- és 
egészségügyi ellátórendszer, az oktatás, illetve az integrált szociális és munkaügyi ellátórendszer 
megújítása érdekében. 

Az egészségügyi reformstratégiát tartalmazó Zöld Könyvet a Kormány 2006 júliusában fogadta el, és 
széleskörű társadalmi vitára bocsátotta. A társadalmi vita lezárását követően az egészségügyi reform I. 
ütemének intézkedéseit a Kormány 2006. augusztus 31-én elfogadta és beépítette a Konvergencia 
programba, a felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogramba és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keretbe.  
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Kulcsfontosságú a lakosság nyugdíjtudatosságának erősítése, hogy szemléletváltás következzen be az 
öngondoskodás erősödése javára. Szükség van a működés átláthatóságának növelésére és valós 
információk biztosítására a várható nyugdíjak mértékéről. Mindezt a folyamatos tájékoztatás és oktatás 
mellett informatikai beruházásokkal is támogatni kívánjuk (e-nyugdíj).  

A társadalmi összetartozás és a szociális védelem területén zajló összetett folyamatok azt mutatják, hogy 
az államnak aktív szerepet kell vállalnia ezen kihívások sikeres megválaszolásából. Ennek érdekében 
erősíteni kívánjuk a társadalmi partnerség és visszacsatolás rendszerét mind a kormányzati fogadókészség 
növelésével, mind a civil szektor felkészítésével, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának 
megteremtésével.  

Az intézkedések eredményes és hatékony végrehajtása érdekében erősíteni kívánjuk a monitorozást, és ki 
kívánjuk alakítani az egyes ellátásokról, programokról rendelkezésre álló adatok tervezést támogató, a 
korábbiaknál szisztematikusabb, komplexebb rendszerét. 

A nemzeti stratégiai jelentés a Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bizottság operatív munkájával 
készült. Társadalmi egyeztetése során napirendjére tűzte az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), 
valamint annak Szociális Bizottsága, írásbeli konzultációval véleményezte az Országos Szociálpolitikai 
Tanács, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács és az Idősügyi Tanács. Ezen kívül közzétételre került 
a mindkét koordináló tárca (SZMM, EüM) honlapján is.  

A szociális partnerek a dokumentum céljaival, alapelveivel egyetértettek, azonban – az OÉT keretében – 
érdemben tárgyalni a dokumentumot nem kívánták, mivel egyes stratégiai területeken hiányolták a 
részletezettséget és azokat a konkrét intézkedéseket, amelyekre e Jelentésben még nincs módunk kitérni, 
tekintettel arra, hogy a reformintézkedések részleteinek kidolgozása jelenleg zajlik.      

 

1.3.  Átfogó Üzenetek  
A magyar Kormány stratégiájának középpontjában hármas célkitűzés áll: 

• a makrogazdasági egyensúly helyreállítása, 

• az állam egész működését átfogó reformfolyamat megvalósítása, kiemelt tekintettel a 
közigazgatásra, az egészségügyi ellátórendszerre, a nyugdíjrendszerre és az oktatásra, 

• átfogó fejlesztéspolitika kidolgozása és megvalósítása, a Strukturális Alapok forrásaira alapozva. 

A szociális védelem és a társadalmi összetartozás területén a korábbi években azonosított fő kihívások, 
célcsoportok és célok alapvetően nem változtak, a korábban elfogadott dokumentumokban (NCST, 
Nemzeti Nyugdíjstratégiai Jelentés) lefektetett célokat továbbra is relevánsnak tekintjük.  

Az elkövetkező három évben, a kiigazítás időszakában is alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos 
helyzetű csoportok terhei ne növekedjenek, és a jövő generációja ne szenvedjen hátrányokat.  

Ehhez kívánnak hozzájárulni a jelen dokumentumban előirányzott intézkedések, eszközök.  

1.3.1.  A társadalmi összetartozás területén a legfontosabb célok az alábbiak: 

Átfogó cél: a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megakadályozása, a társadalmi befogadás 
erősítése, a hátrányos helyzetűek kompenzálása a gazdasági kiigazítások időszakában. 

Specifikus célok: 

• Az aktív munkában töltött élet biztosítása minél több ember számára, ezzel összefüggésben a 
szociális ellátórendszer munkára ösztönző hatásainak erősítése. 

• A gyermekszegénység elleni küzdelem és a kirekesztettség generációk közötti átörökítődésének 
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megtörése, elsősorban az esélyegyenlőség biztosításával az oktatás/képzés területén, a szülők 
munkavállalásának elősegítésével, a gyermekeknek és családoknak nyújtott pénzbeli 
támogatásokkal, valamint szociális szolgáltatásokkal, illetve a gyermekek és fiatalok egészségének 
védelmével, továbbá a család, mint intézmény, mint közösség megerősítésével. 

• A leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatásának megkezdése – kiemelt tekintettel a romák 
integrációjára. Az ehhez hozzájáruló közösségfejlesztés, szolgáltatás-szervezési változtatások 
elindítása, valamint a lakhatási körülmények javítása és a lakosság eladósodottságának kezelése.  

• Erősíteni kívánjuk az átláthatóságot, a demokratikus és civil kontrollt és a társadalmi visszacsatolás 
rendszerét. Az intézkedések eredményes és hatékony végrehajtása érdekében erősíteni kívánjuk az 
értékelést, és ki kívánjuk alakítani az egyes ellátásokról, programokról rendelkezésre álló adatok 
tervezést támogató, a korábbiaknál szisztematikusabb, komplexebb monitorozási rendszerét. 

1.3.2. A megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek területén a fő cél/üzenet: 

Átfogó cél: A társadalom öregedési folyamatában is biztonságosan finanszírozható nyugdíjak; a nyugdíjak 
megfelelőségének és fenntarthatóságának biztosítása a rendszerben való részvétel ösztönzésével. 

Specifikus célok:  

• A nyugdíjazás korcentrumának növelése a korai nyugdíjazásra való érdekeltségi elemek 
kiküszöbölésével a nyugdíjrendszerből; egyes foglalkoztatási csoportoknak nyújtott preferenciák 
felülvizsgálatával és az általános szabályokhoz közelítésével, a rokkantsági nyugdíjrendszer 
rehabilitációs szemléletűvé alakítása révén, továbbá a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak 
olyan irányú átalakításával, amely a korai öregségi nyugdíjban részesülőknél csak a 
nyugdíjfolyósítás felfüggesztése melletti munkavégzést engedi meg. 

• A társadalmi igazságosság és az egyes nyugdíjas korosztályok közötti arányeltolódás mérséklése 
érdekében az induló nyugdíjszínvonal kiegyenlítése a nyugdíjmegállapítási szabályok 
korrekciójával; ezzel párhuzamosan a 90-es években kedvezőtlenül érintett nyugdíjas évjáratok 
nyugdíjának kompenzálása az elfogadott törvény ütemezése szerint.  

• A megfelelő színtű nyugdíjak kialakítása és az időskori szegénység tömegessé válásának elkerülése, 
mérséklése érdekében folyamatos erőfeszítések szükségesek a  lakosság nyugdíjtudatos 
magatartásának  kialakítására  az átláthatóság,  az  informáltság növelése és az 
öngondoskodás elősegítése révén. 

1.3.3. Az egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolás/gondozás rendszere tekintetében: 

a) Egészség, egészségügyi ellátórendszer 

Átfogó cél: Az egészségpolitika fő célkitűzése az egészséges, aktív élet esélyeinek növelése, az e téren 
jelentkező társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése, illetve az egészségügyi ellátórendszer átalakítása a 
fenntartható finanszírozás, a jó szakmai minőség, hatékonyság és hozzáféréséi esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében.  

Specifikus célok: 

• az egészség mint érték érvényesítése minden ágazati politika kialakításában, végrehajtásában,  

• a lakosság egészségmegőrző magatartását elősegítő tevékenységek támogatása,  

• az egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakítása, modernizálása és innovatív képességének 
növelése, az ellátórendszerben érvényesülő ösztönzők, finanszírozási mechanizmusok összerendezése, 

• a biztosítási elv erőteljesebb érvényesítése, 
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• a minőségbiztosítás és pénzügyi kontroll hatékony intézményesülése, az intézmények gazdálkodási 
szabadságának és felelősségének növelése.  

b) Tartós ápolás, gondozás területe 

1. Átfogó cél: A demográfiai változás okozta kihívásokra megfelelő választ adni képes ellátórendszer 
kialakítása; a tartós ápolás és gondozás intézményi kereteinek rendezése, valamint az ellátórendszerek 
(egészségügyi, szociális) egységes szabályainak kialakítása. 

Specifikus célok: 

• A tartós ápolást biztosító egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése, a két ellátórendszer 
közötti koordináció megvalósítása, a körülhatárolhatóság, az átjárhatóság és az együttműködés 
javítása.  

• Az ápolási szolgáltatások elérhetőségében tapasztalható egyenlőtlenségek felszámolása, 
hozzáférhető, széleskörű – az egyéni szükségleteket rugalmasan követő – ellátások biztosítása 
minden rászoruló személy számára. 

• A pénzügyi fenntarthatóságot szolgáló intézkedések meghozatala, szükséges ellátási és 
finanszírozási mechanizmusok kialakítása. 

• A tartós ápolási rendszerek általános keretfeltételeinek növelése, az ellátások minőségének 
folyamatos fejlesztése, egységes standardok és protokollok kialakítása. 
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2. Nemzeti Cselekvési Terv a 
Társadalmi Összetartozásért 
2006-2008 

 „A társadalmi összetartozás erősítésének központi eleme az életesélyek 
egyenlőtlenségeinek csökkentése, a kirekesztés enyhítése a gyermekkortól 
kezdve.” 

Az összetartó, kiegyensúlyozott társadalom olyan közös kincs, amely hozzájárul a tartós gazdasági 
növekedéshez, az ország versenyképességéhez. A tartós növekedés alapfeltételei közé tartozik a nyitott, 
befogadó, stabil és vonzó társadalmi környezet. A versenyképes gazdaságnak szüksége van mobilizálható 
munkaerőre. Ehhez földrajzi, szakmai és társadalmi mobilitás szükséges, amely megfelelő lakhatást, 
oktatást/képzést, foglalkoztatást, (tömeg)közlekedést, valamint a családtagokról való gondoskodást 
feltételez. A vállalkozói kedvet és kockázatvállalást serkenti a kudarcok esetén biztonságot nyújtó 
szociális védőháló. A társadalmi tőke magas szintje kedvez az információáramlásnak, a gazdasági 
tranzakciós költségek csökkentésének. A társadalmi egyensúly megteremtéséhez meg kell mutatnunk a 
szegénységből kivezető utakat, az öngondoskodás és az esélyteremtés lehetőségeit mindazok számára, akik 
ma nem szereplői a munkaerőpiacnak, és nem aktív tagjai a társadalomnak. A hátrányos helyzetű 
csoportok, köztük a romák társadalmi integrációja kulcsfontosságú az ország gazdasági és szociális 
fejlődésében. Mindebben a területi kiegyenlítésnek, az elérhető közszolgáltatásoknak a szociális 
ellátásoknak kulcsszerepük lehet. Mindez elválaszthatatlan a közösségfejlesztéstől, az általános műveltség 
növelésétől, a kulturális szocializáció minőségi fejlesztésétől, a közösségi terek/közkulturális 
infrastruktúra fejlesztésétől, ami erősíti a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót. Biztosítani kell a 
méltó életfeltételeket, a társadalmi integráció lehetőségét, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést azok 
számára is, akik betegségük, fogyatékosságuk, életkoruk miatt nem kapcsolódhatnak be a 
foglalkoztatásba. A közösségi felelősség növekedése egyszerre növeli a társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziót, valamint a biztonságot – így járul hozzá egy igazságos és jól működő ország kialakulásához.  

 

2.1. Fő kihívások, célkitűzések és számszerű célok  
A terv tartalmának meghatározásakor abból indulunk ki, hogy társadalmi szempontból a legnagyobb 
kihívást a magas inaktivitási arány, a gyermekes családok, és így a gyermekek magas szegénységi aránya, 
a szegénység és az egyenlőtlenségek települési és területi meghatározottsága, valamint a közszolgáltatások 
és közigazgatás hatékonyságában és hozzáférésében tapasztalható problémák jelentik. Ezekkel szoros 
összefüggésben állnak a népesség rossz egészségi állapota, a családszerkezet átalakulása (egyedülálló, 
egyszülős háztartások növekedése) és a demográfiai folyamatok (elöregedés). 

A terv megvalósítását célzó beavatkozások a hátrányos helyzetű csoportok és területek esélyeinek 
növelését szolgálják. Elsősorban olyan célcsoportokra fókuszálnak, akik az állam aktív közreműködése 
nélkül nem képesek integrálódni a társadalomba, nincs esélyük bekapcsolódni a versenybe, illetve 

2 
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veszélybe kerül a társadalmi tagsághoz fűződő jogaik érvényesítése. A tervezett intézkedések 
hozzájárulnak a helyi közösségek népességmegtartó erejéhez, identitásához, erősítik a versenyképesség 
alapját is jelentő társadalmi feltételeket (pl. együttműködés, bizalom, elérhető és költséghatékony 
szolgáltatások). Mindezek elősegítik a demográfiai trendek javulását, a női foglalkoztatás bővítését, hiszen 
a biztonságos munkahely és a megfelelő szolgáltatások kedvezően hatnak a gyermekvállalásra is. A 
társadalmi összetartozás erősítése többrétegű, több eszköz összehangolását igénylő feladat. Jelen 
dokumentum nem kívánja számba venni valamennyi e téren jelentőséggel bíró beavatkozást. Számos 
közülük megjelenik a Lisszaboni Akcióprogramban, valamint az uniós források bevonását megalapozó 
dokumentumokban és más ágazati stratégiai dokumentumokban. Viszont a tervben megfogalmazott 
célokat és beavatkozásokat hangsúlyosan kívánjuk megjeleníteni az egyidejűleg készülő Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben és a Vidékfejlesztési Programban, annak érdekében, hogy megvalósításukba 
bevonhatók legyenek az Európai Strukturális Alapok forrásai.  

A cselekvési terv középpontjába három olyan prioritást emelünk, amelyek a társadalmi összetartozás 
erősítésének egy-egy kiemelkedően fontos aspektusára fókuszálnak. Ezek  

– a munkaerő-piaci befogadás erősítése, az inaktivitás csökkentése; 

– a gyermekszegénység elleni küzdelem; 

– a területi és lakhatási hátrányok mérséklése. 

A fő prioritási területek, és azok célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze7: 

1. sz. prioritás: A munkaerő-piaci befogadás erősítése, az inaktivitás csökkentése: a hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatásának bővítésével, a szociális és foglalkoztatási ellátórendszerek 
összehangolásával, valamint a szociális ellátórendszer munkára ösztönző elemeinek erősítésével. 

Kihívások:  

A helyzetelemzésből világosan kitűnik és az Unió is több Magyarországról szóló értékelésében 
hangsúlyozta, hogy Magyarország esetében a foglalkoztatás alacsony szintje mellett viszonylag alacsony a 
munkanélküliségi ráta, tehát az aktív korú népesség jelentős része (közel 40%-a) nincs jelen a legális 
munkaerő-piacon. A foglalkoztatás főleg az alacsony iskolai végzettségűek körében marad messze az 
uniós átlag alatt, de a területi hátrányok is jelentősen hozzájárulnak a kedvezőtlen helyzethez. Emellett a 
képzés szerkezete sem igazodik megfelelően a piac szükségleteihez. Az inaktívak jelentős része 
különböző szociális és nyugdíj-jellegű járadékokra jogosult, ugyanakkor a megváltozott 
munkaképességűeknek juttatott különböző ellátásokhoz kapcsolódó minősítés rendszere széttagolt és nem 
koncentrál kellően a megmaradt képességek fejlesztésére. A foglalkoztatás bővítésének a munkaképes 
korú népesség rossz egészségi állapota is gátat szab. Az alacsony iskolai végzettségűek és a tartós 
munkanélküliek az egészségi állapot szempontjából magas kockázatú csoportokat alkotnak. A romák 
foglalkoztatását a többségi társadalom előítéletessége is akadályozza. Ezért a társadalmi összetartozás 
erősítése érdekében elsődlegesnek tekintjük a hátrányos helyzetű csoportok – elsősorban alacsony iskolai 
végzettségűek, romák, megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők, valamint az idősebb 
munkavállalók – foglalkoztatásának elősegítését. Ennek érdekében az alábbi célokat jelöljük ki:   

Célok: 

1.1. A foglalkoztatás bővítésének elősegítése jogi és fiskális eszközökkel: 

- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű csoportok – pályakezdők, nők, idősek, tartósan munkanélküliek 

                                                 
7 A 2006-2008-ra elfogadott uniós közös célkitűzések, a 2006. évi Közös Jelentésben megfogalmazott fő prioritások, a 2004-2006 
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Cselekvési Terv (NCST) uniós értékelésében megfogalmazott fő kihívások, a 2004-2006 
közötti időszakra vonatkozó NCST-ről készült beszámoló értékelő megállapításai, valamint e Jelentés helyzetelemzésében 
ismertetett társadalmi-gazdasági trendek alapján. 
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– foglalkoztatását segítő járulékkedvezményekkel, 

- a be nem jelentett foglalkoztatás visszaszorításával és a munkaügyi ellenőrzés erősítésével. 

1.2. Az álláskeresés ösztönzése egyrészt foglalkoztatáspolitika eszközökkel, másrészt a szociális 
ellátórendszer munkára ösztönző elemeinek erősítésével: 

- 1.2.1. Erősíteni kell a hátrányos helyzetű csoportokat célzó aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket, 
többek között  

 az ÁFSZ nyílt munkaerő-piacra történő visszailleszkedést segítő programjainak fejlesztésével,  

 a leghátrányosabb helyzetűek számára a támogatott, és átmeneti foglalkoztatás különböző 
formáival, 

 a pályakezdők számára biztosított speciális támogató eszközökkel,   

 a nők foglalkoztatását támogató eszközökkel, 

 a romák foglalkoztatását segítő programokkal, 

 a foglalkoztatási rehabilitáció rendszerének fejlesztésével, és a komplex rehabilitáció 
kialakításával annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők és a megváltozott 
munkaképességű emberek minél nagyobb számban tudjanak a munkaerőpiacon maradni vagy 
munkát vállalni, 

 az időskori aktivitás ösztönzésével, az idősebb munkavállalók munkaerőpiacon maradásának 
segítésével. 

- 1.2.2. A szociális ellátórendszerben erősíteni kell a munkára ösztönző elemeket:   

 a szociális segélyezési rendszer munkára ösztönző elemeinek erősítésével, pl. az egyéni 
beilleszkedési tervekkel vagy a segély továbbfolyósításával munkavállalás esetén, 

 a munkaügyi és a szociális ellátórendszer összehangolásával, az ésszerű integráció 
megalapozásával,  

 a rokkantnyugdíj és a korhatár alatti nyugdíjazási formák átalakításával, 

 a komplex rehabilitáció szakmai feltételeinek korszerűsítésével, az egyes ágazati 
beavatkozások közötti összhang erősítésével. 

1.3. Alternatív foglalkoztatási lehetőségek bővítése: 

- a civil szervezetek foglalkoztatási potenciáljának növelésével,   

- az önkéntes munkavégzés ösztönzésével, leginkább az ’aktív idősödés’ érdekében, 

- a szociális gazdaság, az innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések, megállapodások 
támogatásával. 

1.4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése:  

- a közoktatásban a munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz nélkülözhetetlen alapkészségek oktatásával, és a 
kulcskompetenciák fejlesztésével, 

- a szakképzési rendszer modernizálásával, hogy jobban reagáljon a munkaerőpiac szükségleteire,  

- az iskolai lemorzsolódás csökkentésével, 

- ingyenes alap- és szakképzés biztosításával bizonyos hátrányos helyzetű csoportoknak,   

- a felnőttképzés lehetőségeinek bővítésével, kiemelt tekintettel az alapfokú végzettség megszerzésére, 

- a minőségbiztosítás rendszerének kidolgozásával és fejlesztésével a közoktatásban és a 
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szakképzésben. 

1.5. A foglalkoztatást gátló akadályok felszámolása: 

- a munkahelyi diszkrimináció elleni jogi eszközök, valamint a társadalmi tudatformálás egyéb eszközei 
hatékonyágának erősítésével, különösen a romákat, a fogyatékossággal élőket, az anyaságot és a 45 
éven felüli nőket érő diszkrimináció csökkentése érdekében, 

- a munkavállalókat célzó egészségvédelmi eszközökkel, 

- a fogyatékossággal élők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése érdekében a képzési- és munkahelyek 
akadálymentesítésével, 

- a földrajzi mobilitás elősegítése érdekében a közlekedési akadályok felszámolásával, a közösségi 
közlekedés fejlesztésével, 

- az alacsony bérű munkavállalóknak (a munkába járás költségeihez nyújtott) mobilitási támogatással.  

Számszerű célok: 

Növekedjék a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 2008-ra 57,0%-ra, 2010-re 58,7%-ra (2005: 56,9%); 

a nők foglalkoztatási rátája 2008-ra 51,8%-ra, 2010-re 53,2%-ra (2005: 51%); 

az idősebb munkavállalók (55-64 évesek) foglalkoztatási rátája 2008-ra 33,3%-ra, 2010-re 34,8%-ra (2005: 33%); 

a 15-64 éves népesség aktivitási rátája 2008-ra 62,1%-ra, 2010-re 63,3%-ra (2005: 61,3%); 

a férfiak aktivitási rátája 2008-ra, 68,2%-ra, 2010-re 69,1%-ra (2005: 67,9%); 

a nők aktivitási rátája 2008-ra 56,2%-ra, 2010-re 57,6%-ra nőjön (2005: 55,1%). 

Csökkenjen a 18-24 évesek körében a lemorzsolódási arány a 2005. évi 12,3%-ról 2008-ra 11%-ra, 2010-re 10%-ra. 

Oktatásban és képzésben résztvevő 25-64 éves népesség aránya 2013-ra 8%-ra nőjön (2005: 4,2%). 

A munkanélküli háztartásban élő munkaképes korú (18-59 éves) népesség aránya 2013-ra 10%-ra csökkenjen (2005: 
12,3%). 

 

2. sz. prioritás: A gyermekszegénység elleni küzdelem 

Kihívások:  

A gyermekek szegénységi aránya Magyarországon kb. másfélszerese az átlagnépességének, a gyermekek 
mintegy ötöde él olyan háztartásban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a medián jövedelem 60%-
át. A gyermekszegénység összetett jelenség, legjelentősebben a szülők munkaerő-piaci aktivitása és a 
területi, települési hátrányok befolyásoljál. Emellett az oktatás/képzési rendszer szelekciós 
mechanizmusaival nemhogy csökkenti, de inkább még fel is erősíti a családi háttér hatását a gyermekek 
teljesítményére. Az alacsony végzettségű, rossz munkaerő-piaci helyzetű, és ezért kirekesztettségben élő 
szülők többnyire gyermekeikre is átörökítik mindezeket a hátrányokat. A gyermekszegénység 
felszámolásában társadalmi léptékű eredmények folyamatos erőfeszítések esetén is csak hosszú távon 
várhatók, a súlyos bajok enyhítése azonban sürgős beavatkozást igényel. A gyermekszegénység 
csökkentése akkor sikerülhet, ha minden érintett intézmény, szakma és gyermekekkel foglalkozó felnőtt 
képes az együttműködésre. Rövidtávon feladat a mély szegénységben élő, kirekesztett gyermekek 
helyzetének javítása és a hosszabb időt igénylő változások előkészítése. 

Célok: 

2.1. A szülők munkavállalásának elősegítése:  

- az inaktivitás elleni küzdelemhez kötődő intézkedések erősítésével,  
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- a családi élet és a munkahely összeegyeztetésének javításával. 

2.2. Az oktatás/képzés rendszerében az esélyegyenlőség biztosítása, hogy képessé váljon a szegénység 
generációk közötti átörökítésének megtörésére:  

- a 0-6 éves korúakat ellátó intézményekhez / szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javításával, 
a hátrányos helyzetű gyermekek felkészítésének és képességfejlesztésének biztosításával, 

- az alapfokú oktatásban az esélyegyenlőség biztosításával, a szelekciós és szegregációs 
mechanizmusok megszüntetésével, valamint az integrált oktatás elősegítésével a roma, illetve a 
sajátos nevelési igényű gyermekek számára, 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a sajátos nevelési igényűvé minősítettek arányának 
visszaszorításával,   

- a középfokú oktatásban, elsősorban a szakiskolákban a lemorzsolódás csökkentésével, valamint a 
hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának erősítésével, a hátrányos helyzetű tanulók érettségit 
adó képzési formákban való továbbtanulásának ösztönzésével,  

- a felsőoktatásban a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének és tandíj-mentességének 
biztosításával. 

2.3. A gyermekes családok jövedelmi helyzetének javítása:  

- a családtámogatási ellátások értékének és a kapcsolódó természetbeni juttatásoknak a megőrzésével. 

2.4. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások erősítése: 

- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé tételével a kistelepüléseken, szolgáltatás-
hiányos térségekben élők számára is, 

- a szakellátás, átmeneti gondozás minőségének fokozatos javításával,  

- a családon belüli erőszak elleni jogi és intézményes eszközök erősítésével, 

- jó minőségű fejlesztő és szabadidős programok biztosításával.  

2.5. A gyermekek és fiatalok egészségének védelme: 

- a Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program végrehajtásával, 

- a fiatalok körében a szenvedélybetegségek, kiemelten a kábítószerfüggőség elleni küzdelemmel,  

- az aktív, egészséges életmódra való ösztönzéssel,   

- az ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági közösségfejlesztés erősítésével, az aktív állampolgárság 
ösztönzésével.  

Számszerű célok: 

A 0-15 évesek szegénységi aránya (medián jövedelem 60%-a alatt) 2013-ra 12%-ra csökkenjen (2003: 17,0%). 

A 0-3 éves korú gyermekek gondozását végző intézményekben 6%-os kapacitás-bővítés történjen 2008-ig.  

 

3. sz. prioritás: A területi és lakhatási hátrányok mérséklése, a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkóztatásával, a lakhatáshoz jutás és a lakhatás megőrzés segítésével – kiemelt tekintettel a romák 
integrációjára.  

Kihívások:  

A társadalmi kirekesztődés egyik különösen erős dimenziója ma Magyarországon a területi hátrány. A 
gazdasági fejlettség, a foglalkoztatottság, a képzettség, a közlekedés vagy a közszolgáltatások kiépültsége, 
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valamint az emberi erőforrások megtartási képessége terén megjelenő különbségek sok esetben nem csak 
a régiók között, hanem azokon belül (nagyvárosok és kistelepülések, valamint térségek viszonylatában) is 
jelentősek. Az aprófalvas, rossz infrastruktúrájú térségek egy részében a népesség jelentős elöregedése a 
jellemző, ugyanakkor a legmagasabb szegénységi kockázatú településeken magas a gyermek- és 
fiatalkorúak aránya, ami szoros összefüggést mutat az egyre erőteljesebb lakóhelyi szegregációval, ezeken 
a településeken a roma lakosság bő négyszeresen felülreprezentált. Itt a legalacsonyabb mind a lakások, 
mind az intézmények és kereskedelmi ellátó helyek révén biztosított „települési komfort”-fokozat is. 
Emellett számos nagyvárosi, leromló övezet mutatja a gettósodás jeleit, a cigány népesség 
koncentrálódásával. A lakhatási szegénység extrém megnyilvánulása a hajléktalanság. Kezeléséhez a 
2004-2006 közötti uniós források segítségével finanszírozott – jelenleg futó – programok is hozzájárulnak, 
hatékonyabb megoldása, illetve megelőzése érdekében viszont közép és hosszú távú koncepció 
kidolgozása szükséges. A hajléktalanság potenciális veszélyét rejti magában az eladósodás. Az elmúlt 
évtized egyik legnagyobb adóssághalmazát a lakosság egy részének lakáshitel- és rezsitartozásai jelentik. 
Az adóságok kezelése, illetve felszámolása érdekében, valamint a gyermeket nevelő, nehéz helyzetben 
lévő családok lakhatáshoz jutása, lakásmegőrzése érdekében az utóbbi években fontos lépések történtek, 
amelyek folytatása, kiterjesztése szükséges.  

Célok: 

3.1. A leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása: 

- a hátrányos helyzetű térségeket, településeket támogató pénzügyi eszközökkel, 

- a már futó kísérleti programok kiterjesztésével,  

- legalább 25 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex – gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, 
képzési, infrastrukturális, közösségfejlesztési – felzárkóztatásának elindításával az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv segítségével,  

- városrehabilitációs programok folytatásával. 

3.2. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a szolgáltatáshiányos térségekben: 

- a többcélú kistérségi társulások ösztönzésével, kistérségi szintű oktatási, egészségügyi, könyvtári és 
információs, stb. szolgáltatásokkal; 

- a szociális szolgáltatások irányított területi kiegyenlítésével, integrált térségi szolgáltatásokkal, illetve 
szolgáltatásszervezéssel, 

- a földrajzi hátrányok mérséklésével, a közlekedés, a közüzemi infrastruktúra és az informatikai 
szolgáltatások fejlesztésével. 

3.3. A lakhatási hátrányok csökkentése: 

- az eladósodottság elleni küzdelemmel,  

- a lakáshoz jutás megkönnyítését célzó intézkedésekkel,   

- a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, gettósodott városrészekben élők társadalmi integrációjával,  

- a hajléktalanság megelőzésével és mérséklésével kapcsolatos intézkedésekkel.  

Számszerű célok: 

Komplex fejlesztési programok végrehajtása 2013-ig a 25-28 leghátrányosabb helyzetű kistérségben. 

A kistérségi központok átlagos elérési ideje 2007-ről 2013-ra 20%-kal csökkenjen. 

Új vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 2005 és 2008 között 40 ezerrel növekedjen. 

A felújított panellakásokban élők száma 2007-2013 között 15%-kal növekedjen.  
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Az adósságkezelési szolgáltatást nyújtó települések száma 20 %-kal emelkedjen 2008-ra. 

 

A Nemzeti Cselekvési Terv a társadalmi nemek egyenlőségének, valamint a romák, a fogyatékossággal 
élő emberek esélyegyenlőségének szempontjait horizontálisan – minden releváns szakmapolitikai 
területen – figyelembe kívánja venni: 

A roma népesség társadalmi integrációját nem egyszeri akciókkal, hanem komplex társadalmi -  
gazdaságpolitikai beavatkozásokkal kívánjuk elősegíteni. A beavatkozások szempontjából kiemelten 
fontos: 

- A diszkrimináció elleni küzdelem, beleértve a jogalkotást és a szakpolitikák anti-diszkriminációs 
gyakorlatát, az előítéletek csökkentését, az emberi méltóságot sértő hátrányos megkülönböztetéssel 
szembeni határozott fellépést, valamint a romák fejlesztésekben való aktív részvételének biztosítását. 

- Az ún. csoportos célzás, ami azt jelenti, hogy azokra a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra 
fókuszálunk, amelyekben a romák felülreprezentáltak. Ilyenek: pl. az aktív korú, tartósan 
munkanélküli, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akiknek munkaerő-piaci integrációja 
érdekében foglalkoztatási és gazdasági (pl. szociális gazdaság, a kis és közepes vállalkozások) 
fejlesztések szükségesek; valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, akik esetében az 
oktatási szegregáció, a korai iskolaelhagyás csökkentése, az esélyegyenlőség növelése a cél. 

- A hátrányok továbböröklődésének megelőzése. A romák társadalmi integrációja szempontjából 
alapvető a kisgyermekellátás (bölcsőde, óvoda), az alapfokú oktatás, az egészségügyi, kulturális és 
egyéb közszolgáltatásokhoz való hozzáférés garantálása (többek közt a helyben elérhető 
szolgáltatások és a közösségi közlekedés fejlesztésével, az iskolai szelekciós mechanizmusok további 
jelentős korlátozásával).  

- A területi célzás, ami a romák által is sűrűn lakott térségek, települések, településrészek összehangolt, 
komplex fejlesztését jelenti.  

- A roma kultúra, identitás, nyelv megőrzése, valamint az önreprezentáció intézményeinek, civil 
szervezeteinek támogatása. 

- Hatékony koordinációs és monitoring rendszer kialakítása, amely összehangolja a különféle – 
romákat érintő – fejlesztéseket, indikátorokat dolgoz ki, és vizsgálja a romák részvételét a 
fejlesztésekben. 

- Hozzáférést segítő célprogramok, eljárások, hálózatok működtetése annak érdekében, hogy a 
fejlesztések ténylegesen eljussanak a romákhoz. 

A fogyatékossággal élők emberek aktív társadalmi részvételének elősegítése érdekében főként az alábbi 
területeken szükségesek beavatkozások: 

- Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása – fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítés. A 
fizikai akadálymentesítés a hatályos jogszabályok szerint minden újonnan épülő középületnél 
kötelező, ugyanakkor emellett fokozatosan visszamenőlegesen is meg kell teremteni a szolgáltatások 
akadálymentes hozzáférésnek lehetőségét. Annak érdekében, hogy a jövőben az akadálymentesség 
szempontjait figyelembe véve tervezzék az épített környezetet, célunk az egyetemes tervezés 
alapelveinek az épített környezettel kapcsolatos szakmai képzési tervekbe történő bevezetése.  

- A rehabilitációs rendszer fejlesztése – annak érdekében, hogy az egyént és a meglévő képességeit 
állítsa a középpontba, és tegye lehetővé, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek 
hozzájussanak a képességeik és készségeik szinten tartásához és fejlesztéséhez szükséges, 
összehangolt szolgáltatásokhoz. 
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- A foglalkoztatás ösztönzése és segítése – a támogatott foglalkoztatás korszerűsítésével, illetve a nyílt 
munkaerő-piacon történő foglalkoztatás ösztönzésével.  

- A szociális szolgáltatások fejlesztése – olyan ellátórendszer kialakításával, amely támogatja a saját 
otthonban (önálló háztartás vagy a családdal együtt) maradást, az önálló életvitelt (beleértve a 
munkavállaláshoz szükséges személyi segítséget is), ha pedig bentlakásos szolgáltatás igénybevételére 
van szükség, akkor (lehetőleg az eredeti lakóhely közelében) a méltó körülmények közötti ellátást.  

A nők és férfiak közti egyenlőség általános érvényesítése érdekében célzott intézkedéseket kívánunk 
tenni a nők foglalkoztatottságának növelésére, valamint a munkahely és a családi élet összehangolását 
segítő minőségi és elérhető szolgáltatások biztosítására. Emellett fokozatosan el kívánjuk terjeszteni a 
’gender mainstreaming’ stratégiát8. 

A társadalmi kohézió érdekében kiemelt figyelmet fordítunk mind az esélyegyenlőség elvének 
érvényesítésére, mind az egyenlő bánásmód követelményének megtartására. 

 
2.2. A munkaerő-piaci befogadás elősegítése, az inaktivitás 
csökkentése 
A magyar munkaerő-piac legfontosabb jellemzője továbbra is az alacsony munkaerő-piaci részvétel 
(61,4%), ami az alacsony foglalkoztatási ráta (56,9%) és a mérsékeltnek mondható, ám növekvő szintű 
munkanélküliség (7,2%) eredője. Magyarországon a munkaerő-piaci hátrányok és a kirekesztődés 
kockázata fokozottabban érint egyes csoportokat, főként az alacsony végzettségű embereket, a romákat, a 
hátrányos helyzetű térségben élőket, a megváltozott munkaképességű embereket, valamint bizonyos 
demográfiai csoportokat, elsősorban életciklusokhoz köthetően (közéjük tartoznak a gyermeket vállaló 
nők, a fiatalok és az idősebb munkavállalók). Ezért a társadalmi befogadás eszközei között hangsúlyosan 
kell szerepelniük az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöknek, a hátrányos munkaerő-piaci pozíciójú 
csoportok foglalkoztatását elősegítő célzott támogatásoknak (pl. járulék-kedvezmények), a szociális 
ellátórendszer munkára ösztönző elemeinek, a nyugdíjbavonulási korcentrum növelését elősegítő 
intézkedéseknek, az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságát segítő oktatási-képzési 
programoknak, valamint a munkaerő-piaci diszkrimináció csökkentését, a munkavállalók egészségi 
állapotának javítását, a földrajzi mobilitást segítő intézkedéseknek. Ezen eszközök jelentős része 
közvetlenül hat a foglalkoztatási helyzetre, ezért a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramban (NAP), illetve 
annak 2006. évi felülvizsgálatában is szerepelnek, valamint az uniós forrásokból támogatható elemeik 
betervezésre kerülnek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben.   

2.2.1. A foglalkoztatás bővítésének elősegítése jogi és fiskális eszközökkel 

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

2006. elejétől azok a kis- és középvállalkozások, illetve civil szervezetek, amelyek legalább három hónapja 
nyilvántartott álláskeresőket foglalkoztatnak, egy évig mentesülnek a járulékfizetés alól. 2006. I. 
félévében közel 8 ezer személy munkába állása valósult meg a program keretében (ld. NAP, NCST 
beszámoló). (SZMM) 

Folytatódik a 2005 végén bevezetett, a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését járulékkedvezménnyel segítő 
START program, amely a munkaadó számára a foglalkoztatás első évében a több mint 30%-os járulék 
helyett 15%-os, a második évben 25%-os kedvezményes járulékfizetési lehetőséget biztosít (ld. NAP, 
NCST beszámoló). Az idősebb munkavállalók részmunkaidős továbbfoglalkoztatását teszi lehetővé a 
’Prémium évek’ program, amely az államigazgatási szféra 2006. II. félévében elkezdődött átalakítása 
                                                 
8 A „Gender mainstreaming” a nemek dimenziójának beépítése – a politikai folyamatok minden egyes szintjén a tervezésbe, a 
kivitelezésbe, a monitorozásba, és az értékelésbe, azzal a céllal, hogy elősegítsék a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
érvényesülését.  
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során is szerephez jut. (ld. NAP) 2006. január 1-től lehetővé vált a gyes melletti munkavégzés teljes 
munkaidőben is. (SZMM) 

2005-től megteremtődtek a magánszemélynél történő alkalmi munkavállalás legális feltételei: az alkalmi 
munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak (ún. ’kékmunka’) csökkentett mértékű adót és járulékot fizetnek, 
valamint TB ellátásokra is jogosultságot szereznek. 2005-ben közel 270 ezer személy élt ezzel a 
lehetőséggel, közülük 70 ezer korábban nem volt foglalkoztatott (ld. NAP). (SZMM) 

A be nem jelentett munkavégzés magas aránya veszélyezteti a társadalombiztosítási jogosultságok 
megszerzését, valamint e rendszerek finanszírozhatóságát. Az elmúlt években jelentősen bővült a 
munkaügyi ellenőrzést végző hatóság humán kapacitása, és a munkaügyi felügyelők ellenőrzési 
jogosítványai. A szervezet megerősítése tovább folytatódik. (SZMM) 

Új intézkedések: 

A gyes, gyed, gyet, ápolási díj megszűnését követő első munkavállalás, valamint az 50 éven felüli tartós 
munkanélküliek elhelyezkedése esetén eddig is igényelhető volt munkáltatói járulékkedvezmény (ld. 
NCST beszámoló), ez 2007. II. felétől átalakul: 

- A START programhoz hasonló, a korábbiaknál egyszerűbben igénybe vehető és ezért a tervek szerint 
jobban elterjedő járulékkedvezmény lép életbe a gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők 
esetén START Plusz program néven, ami elsősorban a női munkavállalást segíti elő. 

- Az 50 év feletti munkavállalók, valamint korhatártól függetlenül a hátrányos helyzetű térségekben élő 
munkanélküliek foglalkoztatása esetén 2007-től az első évben a teljes járulékot, a második évben 
annak egy részét átvállalja a Munkaerőpiaci Alap (START Extra program). E program várhatóan a 
romák foglalkoztatását is elősegíti, a kedvezményezettek kb. 20%-a várhatóan roma lesz. (SZMM) 

Kialakítás alatt áll az egyéni egészségügyi számlák rendszere, amely hatékony eszköze lesz a be nem 
jelentett foglalkoztatás elleni kormányzati fellépésnek. Ezzel párhuzamosan az Egységes Magyar 
Munkaügyi Adatbázis (EMMA) feladatát 2007. január 1.-től az APEH veszi át.  

 

2.2.2. Az álláskeresés ösztönzése 

2.2.2.1. Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések a hátrányos helyzetű célcsoportok számára  

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

Folytatódik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) fejlesztése, melynek keretében 2008-ig minden 
kirendeltségen bevezetésre kerülnek a szolgáltatások minőségét, hatékonyságát javító módszerek, ezen 
kívül önkormányzatoknál, teleházakban, egyéb közösségi helyeken is felállításra kerülnek információs 
pontok. Az ÁFSZ különböző aktív munkaerő-piaci eszközeiben (komplex munkaerő-piaci programok, 
munkaerő-piaci képzés, bértámogatás, vállalkozásindítás támogatása) 2005-ben 221 ezer fő vett részt, 
köztük 30 ezer pályakezdő. 2007-től egyszerűsödik a jelenlegi széttagolt támogatási eszközrendszer. 2007. 
januárjáig tart az ÁFSZ által 2005-ben indított, az 50 éven felüliek elhelyezkedését célzó központi 
munkaerő-piaci program, amelynek keretében eddig 43 ezer kiértesített ügyfélből mintegy 27 ezer fő 
foglalkoztatása kezdődött meg. (SZMM) 

A munkanélküli és inaktív emberek elhelyezkedését segítő személyre szabott szolgáltatások és 
foglalkoztatásukat ösztönző támogatások 2007-ben is folytatódnak. (SZMM) 

A leghátrányosabb helyzetűek számára továbbra is rendelkezésre állnak a támogatott, átmeneti 
foglalkoztatás különböző formái (közmunka, közhasznú, közcélú munka), melyeket részben a munkaügyi 
központok, részben az önkormányzatok szerveznek. E foglalkoztatási formák elsősorban a roma 
embereknek nyújtanak átmeneti foglalkoztatást (ld. NCST beszámoló). (SZMM)  

A romák foglalkoztatását emellett jelentősen segítik a HEFOP-ból és az EQUAL közösségi 
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kezdeményezésből támogatott, 2008-ig futó programok (pl. HEFOP 2.3.), és az olyan célzott programok, 
mint pl. az ÁFSZ-ben működő roma foglalkoztatás-szervező hálózat vagy az OFA roma foglalkoztatási 
programjai (ld. NCST beszámoló). A roma foglalkoztatás-szervező hálózat kiterjesztését tervezzük a II. 
NFT forrásaiból. (SZMM) 

A fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bővítése érdekében 
folytatódnak a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészéből támogatott programok és szakmai 
fejlesztések. Ezenkívül a HEFOP és az EQUAL támogatásai is hozzájárulnak a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztathatóságának javításához és elhelyezkedéséhez. 
(SZMM) 

Új intézkedések: 

2007-től a rokkantsági ellátások átalakításához kapcsolódva, a Strukturális Alapok forrásait is igénybe 
véve olyan foglalkoztatási rehabilitációs rendszert alakítunk ki, amely az egyént és a meglévő 
képességeket állítja a középpontba, és lehetővé teszi, hogy a megváltozott munkaképességű vagy 
fogyatékos emberek hozzájussanak a képességeik és készségeik szinten tartásához és fejlesztéséhez 
szükséges szolgáltatásokhoz. (SZMM) 

A rehabilitációs foglalkoztatás bővítése érdekében 2006-ban megteremtődnek az ún. „védett piacok” 
működésének feltételei, vagyis bizonyos termékek és szolgáltatások vásárlása esetén előnyt élveznek azok 
a vállalkozások, amelyek jelentős számban foglalkoztatnak fogyatékossággal élő vagy megváltozott 
munkaképességű személyeket (ld. NAP). (SZMM) 

2007-től megkezdődik az integrált munkaügyi és szociális ellátórendszer kialakítása. Ennek 
előzményeként 2006-tól folyik egy ezzel kapcsolatos modellkísérlet a HEFOP 2.2. intézkedés keretében 
(ld. NCST beszámoló). A rendszer megvalósításában meghatározó szerepe lesz az Európai Szociális Alap 
forrásainak. (SZMM) 

 

2.2.2.2. A szociális ellátórendszer munkára ösztönző képességének erősítése 

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

2005. szeptember 1-től megerősítésre került a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési 
kötelezettsége az önkormányzattal. Ennek keretében az önkormányzat által kijelölt szerv (jellemzően a 
családsegítő központ), valamint a segélyben részesülő közösen beilleszkedési tervet készítenek, melyben 
lefektetik a kölcsönös kötelezettségeket, pl. tanácsadáson, a munkavégzésre történő felkészülési 
programban, oktatásban, képzésben történő részvétel, a közcélú vagy közhasznú foglalkoztatás feltételei, 
illetve a munkaügyi központtal való együttműködés. Annak érdekében, hogy a családsegítő központok 
magas színvonalon láthassák el ezt a feladatukat, egy 2006-2007-ben futó projekt keretében a regionális 
módszertani családsegítő központok módszertani segítséget nyújtanak a családsegítő központoknak. 
(SZMM) 

2006. július 1-től a rendszeres szociális segély családi alapúvá vált. Jogosultsági küszöbe az öregségi 
nyugdíjminimum 90%-ára nőtt, eddig az összegig egészíti ki a családban az egy főre jutó jövedelmet. 
Munkavállalás esetén a segély részösszegben továbbfolyósítható: az első három hónapban 50%-os, 
további három hónapig 25%-os mértékben. Alkalmi munkavállalás esetén a segély teljes összegben 
továbbfolyósítható (ld. NCST beszámoló). (SZMM) 

Az 1997-ben elfogadott nyugdíjreform értelmében 2009-ig megvalósul a korhatáremelés a férfiak és nők 
számára egységesen 62 évre. A nyugdíjkorhatár a férfiak esetében 60 éves kortól, a nőknél 55 éves kortól 
62 évre 1998-tól kezdődően kétévente egy évvel emelkedik. Ez jelentősen hozzájárul az idősebb 
korosztályok foglalkoztatási mutatóinak javulásához. Emellett 2004-től a nyugdíjkorhatár feletti 
továbbfoglalkozást ösztönzi, hogy minden további ledolgozott 30 nap után 0,5%-kal növekszik a nyugdíj 
összege. (SZMM) 
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2008-ig tartanak a HEFOP szociális ellátórendszer fejlesztésével kapcsolatos intézkedései (2.2. és 4.2. 
intézkedések), amelyek egyrészt a szociális ellátásokban tevékenykedők képzését célozzák, hogy jobban 
hozzájárulhassanak az ellátottak munkaerő-piaci integrációjához, másrészt intézményfejlesztést tesznek 
lehetővé (fogyatékosok és hajléktalanok nappali intézményei). (ld. NCST beszámoló.) (SZMM) 

2006-tól átalakult a szociális (nappali, rehabilitációs, ápolást-gondozást nyújtó) intézményekben élő 
fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg, valamint hajléktalan személyek munka-rehabilitációs, valamint 
fejlesztő, felkészítő foglalkoztatása. A körülbelül 11 ezer intézményi ellátott rendszeres munka jellegű 
foglalkoztatása a megmaradt képességek fejlesztése és a külső munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 
céljával történik. Az eredmények 2008 végére lesznek értékelhetőek. (SZMM) 

Új intézkedések: 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében tervezzük a szociális szolgáltatások foglalkoztathatóságot 
segítő szolgáltatásainak fejlesztését a tartósan inaktív személyek munkaerő-piacra történő visszavezetése 
érdekében pl. „O. típusú”, képezhetővé tevő, motiváló képzések. Szintén elindul a szociális ellátórendszer 
felkészítése az integrált munkaügyi és szociális ellátórendszer kialakításához kapcsolódóan. (SZMM) 

Uniós források támogatásával tervezzük a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 
komplex rehabilitációját, amelynek keretében 2007-től elindul a fogyatékossági minősítési rendszer 
reformja, és a különböző ágazati (egészségügyi, foglalkoztatási, szociális) rehabilitációs szolgáltatások 
komplex, rendszerszerű szemléletének kialakítása. Új szolgáltatási elemként a súlyos látássérültek önálló 
életvitelét lehetővé tevő, a foglalkoztatás szempontjából alapvető ún. elemi rehabilitációt kívánjuk 
kialakítani. A reform kapcsolódik a rokkantsági nyugdíjrendszer rehabilitációs szemléletű átalakításához 
és a foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztéséhez is (ld. 2.2.2.1. alfejezetet). 2007-től átalakul a rokkantsági 
ellátások rendszere. A részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett megváltozott munkaképességű 
személyek ellátását egy olyan átmeneti járadék váltja fel, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve 
segíti és ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést. (SZMM) 

A nyugdíjba lépési korcentrum növelése érdekében a Kormány több változtatást tervez a korhatár alatti 
nyugdíjazási formákban: az előrehozott öregségi nyugdíj korhatárának egy évvel való felemelése, illetve 
valamennyi előrehozott öregségi nyugellátás esetén az ellátás mértékének biztosításmatematikailag 
indokolt mértékű csökkentése. Emellett a korhatár alatti nyugellátási formák szabályainak általános 
felülvizsgálata, ennek keretében a fegyveres testületekben hatályban levő kedvezményes nyugellátási 
rendszer fokozatos közelítése az általános feltételekhez; valamint a kereső tevékenység folytatása esetén a 
korhatár alatti nyugellátások szüneteltetése (részletesebben lásd 3. Nyugdíj fejezet 3.1.3. pontja). (SZMM-
PM) 

Szintén a tervezett lépések között szerepel az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatásra 
fordítható keret és a rendszeres szociális segély keretének átjárhatóvá tétele, hogy azok az 
önkormányzatok, amelyek kimerítik a közcélú foglalkoztatásra fordítható keretüket, de még szeretnének 
és tudnak is munkát biztosítani a segélyezetteknek, a segéllyel azonos összeget visszaigényelhessek a 
központi költségvetésből az esetben is, ha közcélú foglalkoztatást szerveznek. (SZMM) 

 

2.2.3. A foglalkoztatás bővítésének alternatív lehetőségei 

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

2008-ig folytatódnak az I. NFT Regionális Operatív Programjának támogatásával a szociális gazdaság 
területén működő foglalkoztatási projektek. Szintén 2008-ig kb. 40 helyi foglalkozatási paktum kerül 
kidolgozásra, amelyek helyi szinten koordinálják a foglalkoztatást elősegítő tevékenységeket és 
hozzájárulnak a komplex térségfejlesztési programok megalapozásához (ld. NCST beszámoló). (ÖTM)   

2005. végén szabályozásra került a közérdekű önkéntes jogviszony, amely elősegíti az önkéntes 
munkavégzés elterjedését, és jogvédelmet biztosít az ilyen tevékenységeket folytatóknak. Az önkéntes 
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tevékenységet és az önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteket az ESZA forrásaiból is támogatni 
kívánjuk 2007-től, hozzájárulva az ’aktív idősödés’ lehetőségeihez (SZMM).  

Új intézkedések: 

Mind a szociális gazdasági típusú programokat, mind a helyi foglalkoztatási partnerségek ösztönzését meg 
kívánjuk erősíteni a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó uniós támogatások segítségével (SZMM).   

Az aktív idősödés lehetőségeit bővítve 2007-től ’szenior’ tanácsadókat kívánunk képezni, pályázat útján 
támogatni kívánjuk nyugdíjasok civil szervezeteinek önkéntes munkavégzésre irányuló tevékenységeit, a 
’jó gyakorlatokat’ népszerűsítő kezdeményezéseket, valamint módszertani kiadványok készítését. A cél 
2007-ben 60 fő, 2008-ban 140 fő szenior tanácsadó képzése. (SZMM)   

 

2.2.4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése  

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek megalapozása érdekében az alap- és középfokú 
oktatásban elkezdődött a kompetencia-alapú oktatásra való áttérés a magyar iskolarendszerben. A HEFOP 
3.1. intézkedése keretében az elmúlt tanévben hat kiemelt kompetenciaterületre kidolgozott oktatási 
programcsomagok kipróbálása zajlott. 2008-ig cél, hogy az oktatási intézmények 10%-a kezdje használni, 
illetve terjeszteni ezeket. (OKM)  

A hátrányos helyzetű csoportok képzésben való részvételét segíti elő, hogy 2005-től ingyenes az első 
szakképesítés megszerzése, valamint a fogyatékossággal élők általános, valamint nyelvi és szakmai 
képzése. 2006-tól az 50 év felettiek számára a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzések is 
ingyenessé váltak. (SZMM) 

Ezzel párhuzamosan továbbfejlesztésre szorul a közoktatásban és a szakképzésben a minőségbiztosítás 
rendszere, amely – különösen a magas lemorzsolódási aránnyal jellemezhető szakiskolákban – fontos 
beavatkozási terület.  

Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók képzésben való részvételének növelése érdekében az 
ESZA támogatásával 2006-ban elindult a ’Lépj egyet előre!’ program. A programban legalább 6 800 fő 
vesz részt, a résztvevők több mint 60%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 
Tekintettel arra, hogy a népesség javuló iskolázottsági szintje ellenére folyamatosan újratermelődik az 
alacsony iskolázottságúak csoportja, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a program folytatását 
és kiterjesztését tervezzük.  Ezekben a programokban várhatóan a résztvevők legalább 20%-a roma lesz 
(ld. NAP). (SZMM) 

Szintén folytatódik a közoktatásban az idegennyelv-tudást fejlesztő Világ-nyelv Program, amelynek 
„Előre fuss” alprogramja kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalokat célozza (ld. NCST beszámoló). 
(OKM) 

A szakképzés intézményrendszerének költséghatékonyabb működtetése érdekében 16 térségi integrált 
szakképző központ (TISZK) jött létre, amelyet a tervek szerint a 2007-2013-as programozási időszakban 
további 30-35 központ kialakítása követ. A munkaerő-piaci igényekhez való jobb alkalmazkodás 
érdekében elkészült az új, moduláris Országos Képzési Jegyzék (OKJ), és 2006. végére elkészülnek a 
képzésekhez kapcsolódó dokumentumok. A TISZK-ekben ezek alapján kezdődik meg a képzés. Az új 
rendszerben az egyes programmodulok az iskolarendszeren kívüli képzésekhez és a távoktatáshoz is 
alapul szolgálnak majd (ld. NAP). (SZMM)  

2006. közepén lezárult a Szakiskolai Fejlesztési Program első üteme, amelynek egyik komponense a 
tankötelezettségi kort betöltött, de alapfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalokat készítette fel a 
szakképzés megkezdésére, 21 szakiskolában (ld. NCST beszámoló). A program 2006-2011 között kibővül 
és 70 iskola részvételével folytatódik. Szintén folytatódott és 2008-ig tart a korai iskolaelhagyás 
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megelőzését és a lemorzsolódás veszélyeinek korai felismerését célzó új módszerek kidolgozása is a 
HEFOP 2.1. intézkedésének keretében (OKM).     

Az egész életen át tartó tanulás stratégiája keretében komplex fejlesztési program került kidolgozásra az 
atipikus képzési formák (távoktatás, e-learning és community learning) elterjesztéséről. (OKM) 

Tervezett új intézkedések  

A gazdaság igényeinek megfelelő képzési kínálat biztosítása érdekében tervezzük a különböző állami 
fenntartású vagy finanszírozású – de jelenleg külön-külön rendszerekként működtetett – képzési 
rendszerek (szakképző iskolák, TISZK-ek, felnőttképzési intézmények) regionális képzési hálózatokká 
szervezését. Fejleszteni kívánjuk a pályaválasztást, pályaorientációt szolgáló információs rendszert, 
valamint ki kívánjuk dolgozni a szakképzésből kilépők pályakövetési rendszerét. (SZMM)  

A fogyatékos és megváltozott munkaképességűek részére konkrét szakmai ismereteket tartalmazó e-
learning alapú tananyagok készítését tervezzük, amely alapján lehetőség nyílik távmunka végzésére is 
(SZMM). 

A 2007-2013-as időszakban, a könyvtárak uniós források felhasználásával tervezett felnőttoktatási 
programja bárki számára nyitva álló, a helyi lakosság igényeihez igazodó képzési formákkal járul hozzá 
az információs írástudás iskolán kívüli oktatásához. A monitorozás a képzéseken részt vevők számával 
történik (OKM).  

 

2.2.5. A foglalkoztatást gátló akadályok felszámolása 

Meglévő eszközök és folytatódó intézkedések: 

Folytatja munkáját a 2005. elején felállított Egyenlő Bánásmód Hatóság, amely mindennemű 
diszkrimináció esetén jogosult hatósági eljárást lefolytatni és szankciókat alkalmazni. A Hatóság, amely 
európai viszonylatban is az egyik legszélesebb hatáskörrel felruházott ilyen típusú szervezet, széleskörű 
társadalmi tájékoztatást is végez, jogszabályokat véleményez, és ajánlásokat fogalmaz meg az egyenlő 
bánásmód elvének érvényesítése érdekében. A munkahelyi diszkrimináció területén a Hatóság jellemzően 
a romákat, az 50 év feletti nőket, a kisgyermekes anyákat és a fogyatékos embereket érintő panaszokkal 
foglalkozik (ld. NCST beszámoló) (SZMM felügyeli).  

Munkaügyi diszkriminációs esetekkel fordulnak az ügyfelek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
(IRM) Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatához is, amely folyamatosan bővül, jelenleg 43 
helyen érhető el az országban (ld. NCST beszámoló). Célunk 2008 végére 57 településen hozzáférhetővé 
tenni. A Hálózat munkáját segítő ügyvédek (2006-ban 30 fő) havonta írásban beszámolnak 
tevékenységükről, amelyet a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium értékel és összesít. A Hálózat 
működtetésére a minisztérium évente 67,7 M Ft-ot fordít saját költségvetéséből. (ld. NCST beszámoló) 

Az Igazságügyi Hivatal keretén belül működő Pártfogó Felügyelői Szolgálat egyik feladata a 
bűnelkövetők társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A pártfogó felügyelők az egyéni esetkezelés során 
nagy hangsúlyt fektetnek az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának támogatására. A Pártfogó 
Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő közösségi foglalkoztatókban speciális szolgáltatások, 
pl. egyéni munkaügyi tanácsadás, munkaerő-piaci tréningek, egyéb szociális készségfejlesztő 
foglalkozások segítik a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe bekerült személyek álláskeresését, 
társadalmi integrációját. A cél, hogy átlagosan havonta 30-40 fő vegyen részt a programokban (ld. NCST 
beszámoló). Célunk, hogy 2008 végére minden megyeszékhelyen biztosított legyen a pártfogói munkaerő-
piaci és szociális készségfejlesztő tréning (IRM).  

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat az eddigi kereteken belül tovább folytatja peren kívüli ügyekben hatósági 
tevékenységét, mellette a megyék kisebb városaiban kihelyezett ügyfélfogadásokat tart. 2008-tól kezdve 
folyamatban lévő peres ügyekben is nyújt segítséget, illetve pártfogó ügyvédet biztosít ingyenesen vagy 
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alacsony térítési díj ellenében. (ld. NCST beszámoló.) Ezek a programok az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium felügyeletével zajlanak. Cél, hogy 2007-ben már 55 ezer ügyfelet érjenek el (2005-ben az 
ügyfelek száma 31 633 fő volt).  (IRM) 

A népesség – köztük a munkavállalói korúak – egészségvédelme érdekében folytatódnak a 
Népegészségügyi Program keretében megkezdett prevenciós- és szűrési programok, többek között a 
települési és kistérségi egészségfejlesztési, a különböző rákszűrési, HIV/AIDS prevenció, alkohol, 
dohányzás és drog ellenes programok, valamint környezet-egészségügyi programok (ld. NCST 
beszámoló). (EüM) 

A munkavállalók egészségvédelmét célozza, hogy 2006-ban a munkabiztonsági ellenőrzések kétharmadát 
a veszélyes nemzetgazdasági ágazatokban (mezőgazdaság, feldolgozóipar, építőipar) folytatja le a 
munkaügyi ellenőrzést végző hatóság, a munkahelyi balesetek számának csökkentése érdekében (ld. 
NAP). (SZMM)  

Folytatja munkáját a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, amely az egészségügyben 
jogvédelmet elősegítő betegjogi, a szociális ellátórendszerben dolgozó ellátottjogi, valamint a 
gyermekvédelmi alap-és szakellátások területén működő gyermekjogi képviselők munkáját koordinálja. 
2005. évi adatok szerint az Alapítvány keretein belül 52 betegjogi, 26 ellátottjogi, és 26 fő gyermekjogi 
képviselő dolgozott, az ország egész területét lefedve (ld. NCST beszámoló). (SZMM felügyeli)  

Új intézkedések: 

A foglalkoztatásban fennálló térségi különbségek csökkentéséhez elengedhetetlen a földrajzi mobilitás 
elősegítése: a tömegközlekedés és a közösségi közlekedés fejlesztése, valamint a közlekedési 
akadálymentesítés.  

A fogyatékos személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja érdekében szükséges az 
akadálymentesítés felgyorsítása. Ez a kormányzati és az önkormányzati fenntartásban lévő 
közintézmények jelentős részének, illetve az ezekben nyújtott közszolgáltatások akadálymentesítését, 
valamint az ezt segítő módszertani és szakmai háttér kialakítását, illetve az egyetemes tervezés elveinek a 
mérnökök képzésébe történő beépítését jelenti. 2007-ben felmérés készül arról, hogy a nyílt munkaerő-
piacon mekkora a teljes mértékben akadálymentesített munkahelyek aránya (SZMM).  

A roma népességgel szemben fennálló előítéletesség csökkentése érdekében széleskörű tolerancia-
kampányokat, képzéseket és helyi kezdeményezéseket is támogatni kívánunk. (SZMM) 

Ezeket a fejlesztéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásainak bevonásával tervezzük 
megvalósítani a 2007-2013 közötti időszakban.  

 

2.3. A gyermekszegénység elleni küzdelem    
A gyermekszegénység elleni küzdelem a 2004-2006 közötti Kormányprogram prioritásai között szerepel. 
A program kidolgozásán – a miniszterelnök felkérésére – a Magyar Tudományos Akadémia e célra 
létrehozott programirodája, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban kialakításra került koordinációs iroda 
dolgozik, széles társadalmi partnerség keretében, a jelen dokumentum készítésének idején is. Ezzel 
összefüggésben számos, a gyermekek esélyeit növelő intézkedést illesztünk az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervbe és operatív programjaiba, így a gyermekszegénység elleni küzdelemhez uniós források 
társulnak.  

 

2.3.1. A szülők munkavállalásának elősegítése – a családi élet és a munkahely összeegyeztetésének 
javítása 

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 
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Az inaktivitás elleni küzdelem gyermekszegénység csökkentését is segítő intézkedései között, a 
munkaügyi kirendeltségek elérhetőbbé tétele érdekében kiterjesztjük a Foglalkozási Információs Pontok 
(FIP) hálózatát, hogy az ország minden pontján egységes alapszolgáltatásokat tudjon biztosítani 
ügyfeleinek. (SZMM) 

A „Lépj egyet előre” program keretében a hiányzó alapfokú tanulmányok befejezését (felzárkóztató 
képzés keretében), szakma tanulását, alapfokú vállalkozói ismeretek bővítését elősegítő felnőttképzést 
elérhetővé tesszük a kisgyerekes szülők, elsősorban anyák számára is. (SZMM) 

2008-ig folytatódik A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása elnevezésű HEFOP 1.3. intézkedés, 
mely a nők munkaerő-piacra történő visszatérését vagy vállalkozóvá válását segítő képzéseket és 
kapcsolódó szolgáltatásokat kínál, másrészről a családbarát munkaszervezési és humánerőforrás-
gazdálkodási módszerek elterjesztését támogatja (ld. NCST beszámoló). (SZMM) Ugyancsak folytatódik 
az évente meghirdetésre kerülő Családbarát Munkahely díj pályázat (ld. NCST beszámoló). (SZMM) 

A további intézkedésekről lásd még a 2.2 inaktivitás elleni küzdelemhez kötődő részben leírtakat. 

A szülők munkahelyi és családi kötelezettségeinek ellátása érdekében fontos a gyermekintézmények 
rugalmasabb nyitvatartása, valamint a kapacitásuk növelése.  

A 0-3 éves korosztálynak jelenleg csak kb. 8%-a vesz részt intézményes kisgyermekellátásban (bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet). Az I. NCST céljai között is szerepelt a férőhelyek bővítése, a 
HEFOP 4.2. intézkedése keretében. 2006-2008 között cél a bölcsődei és a családi napközis férőhelyek évi 
400-zal történő bővítése. Emellett ösztönözni kell a szolgáltatások (pl. nyitva tartás) rugalmassá tételét, 
valamint azt, hogy a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett kisgyermekek mind nagyobb arányban 
részesüljenek ellátásban. Ezeket a beavatkozásokat uniós források bevonásával tervezzük megvalósítani  a 
2007-2013 közötti időszakban. (SZMM).  

A gyermekek napközbeni ellátásai kulcsszerepet játszanak a korai fejlesztésben, a gyermekek későbbi 
iskolai karrierjének alakulásában.  

 

2.3.2. Esélyteremtés az oktatás és képzés területén – a szegénység generációk közötti átörökítésének 
megtörése  

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

Bár az óvodai ellátás a 4-6 éves gyermekek kb. 90%-ára kiterjed Magyarországon, sokszor éppen a 
hátrányos kistelepüléseken élő, szocializációs problémákkal is küzdő, gyakran roma gyermekek nem 
férnek hozzá az ellátáshoz, részben helyhiány, valamint diszkrimináció miatt. A 2007-2013-as 
programozási időszakban ezért kiterjesztjük a jelenleg a ROP-ból fennálló pályázati lehetőséget óvodák és 
általános iskolák bővítésére. Emellett érvényt kell szerezni annak a jogszabálynak, amely kimondja, hogy 
helyhiány miatt nem tagadható meg a hátrányos helyzetű gyermekek felvétele az óvodába (OKM). 

A hátrányos helyzetű gyermekek számára mind a bölcsődékben, mind az óvodákban és az általános 
iskolák alsó tagozataiban az ingyenes étkeztetés biztosított (ld. NCST beszámoló). A következő években 
szükséges az étkeztetés minőségének felülvizsgálata, javítása. (SZMM-OKM) 

Folytatódik az alap- és középfokú oktatásban a hátrányos helyzetű, főként roma tanulók felzárkóztatását 
célzó, és a szegregációs mechanizmusokat megtörő integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés (ld. 
NCST beszámoló). A következő években cél, hogy mind több intézmény vállalja az integrált oktatás 
bevezetését. A program koordinációs, módszertani feladatait az Országos Oktatási Integrációs Hálózat látja 
el, amely jelenleg már 400 közoktatási intézménnyel áll kapcsolatban (OKM). A tervek szerint folytatódik 
az Országos Oktatási Integrációs Hálózat megerősítése. A hálózattal kötendő együttműködési 
megállapodások keretében évről-évre nyomon követhető a normatívák felhasználása, az adatok 
egyesítésével pedig célzottabbá tehetők a hálózat szakértői szolgáltatásai.  Ezentúl szükséges az általános 
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iskola bementi és kimenti pontjainak megerősítése, ezzel párhuzamosan óvodai módszertani fejlesztések, és 
ezek összekötése az iskola-fejlesztési programokkal; illetve az érettségit adó középiskolákba és a minőségi 
szakképzésbe való továbbtanulási utak megerősítése.  

2004-ben indult az indokolatlanul fogyatékossá minősített (gyakran roma) gyermekek általános tantervű 
osztályokba való visszavezetését célzó ’Utolsó Padból’ program.  A program hatására a korábbi évekhez 
képest megnégyszereződött a visszahelyezési javaslatok száma (ld. NCST beszámoló). A jövőben a 
program a normatív finanszírozás és a pedagógiai diagnosztikai rendszer átfogó átalakításával folyik 
tovább (OKM). Emellett erősíteni szükséges a fogyatékosságról döntő Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságok eljárásának minőségbiztosítását és a kötelező felülvizsgálatok ellenőrzését.    

2005. szeptemberében indult az Útravaló ösztöndíjprogram, amely a tehetséges hátrányos helyzetű 
fiatalok iskolai előrejutását, továbbtanulását anyagilag és mentori támogatás biztosításával segíti. A 
program négy alprogramja az általános iskola végzős tanulóinak a középiskolába való bejutását (’Út a 
középiskolába’), a középiskolások érettségihez jutását (’Út az érettségihez’), a szakiskolák és 
szakközépiskolák szakképző évfolyamaira járók hiányszakmákra való beiskolázását (’Út a szakmához’), 
illetve a természettudományi és műszaki tudományok iránt érdeklődők tanulók tehetséggondozását (’Út a 
tudományhoz’) célozza. A program a 2005-2006-os tanévben közel 19 ezer diákot és közel 8 ezer mentort 
támogatott, cél, hogy 2007-2008-ban hasonló nagyságrendben folytatódjon. (OKM). 

A hátrányos helyzetű tanulókat egyéb, folytatódó ösztöndíjprogramok is támogatják, pl. az Arany János 
Tehetséggondozó Program és Kollégiumi Program, amely középiskolás diákoknak nyújt 
képességfejlesztést, tehetséggondozást és kollégiumi ellátást. A program jelenleg már közel 3000 diákra 
terjed ki, cél a kör folyamatos bővítése. Kifejezetten a roma tanulók számára is léteznek ösztöndíj-
lehetőségek (pl. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alapítvány ösztöndíjprogramja). (OKM) 

A Tanoda program a hátrányos helyzetű, főként roma gyermekek iskolai sikerességét segíti elő iskolán 
kívüli eszközökkel. Jelenleg 70 tanoda működik az országban, cél ezek elterjesztése, különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban (OKM).  

A felsőoktatásban a 2005/2006-os tanévtől működik a pozitív diszkrimináció intézménye, melynek alapján 
az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei első alapképzésre a ponthatár 80%-ával is 
bekerülhetnek, illetve a program segítségével a költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgatók 
mentesülnek a tandíj befizetése alól. Az így felvett hallgatót mentor segíti tanulmányai alatt. A tavalyi 
tanévben 265 hallgató került így felvételre (ld. NCST beszámoló). (OKM)   

A fogyatékossággal élő fiatalok felsőoktatásba történő bevonása érdekében az állam kiegészítő normatívát 
nyújt az ilyen hallgatók után az intézményeknek. Szintén folytatódik az ebből a célból minden évben 
megrendezésre kerülő országos konferencia. Az oktatási tárca emellett minden évben ingyenes ECDL 
tanfolyami képzést biztosít látás- és hallássérült fiataloknak. (OKM) 

Új intézkedések: 

A 2007-2013-as időszakban – uniós források bevonásával – tervezzük mind a 0-3, mind a 4-6 évesek 
intézményeinek bővítését. A fejlesztés során az integrált – tehát a teljes 0-6 éves korosztályt lefedő – 
intézmények kialakítása prioritást élvez. A 2007-2013-as időszakban több ezer új óvodai férőhely 
létrehozását tervezzük uniós források bevonásával. Ez főként a kistelepüléseken élő gyermekek 
ellátásában jelenleg fennálló hiányokat orvosolhatja, hiszen a csökkenő óvodás korosztályok miatt 
megszűnő óvodás csoportok helyére bölcsődés csoportokat lehet szervezni. Ehhez szükség van a kétféle 
intézmény szabályozásának felülvizsgálatára, összehangolására (SZMM-OKM).  

Azokon az egyiskolás településeken, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a települési 
adottságok miatt kerültek többségbe az iskolában, és ahol az integrált oktatás feltételei középtávon nem 
teremthetők meg, komplex iskolafejlesztési (módszertani és humánerőforrás-fejlesztési) programokat 
kívánunk indítani (100 iskola programfejlesztését tervezzük a 2007-2013-as időszakban uniós források 
bevonásával). (OKM) 
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A hátrányos helyzetűek által sűrűn lakott kistérségekben, településeken, településrészeken komplex 
célprogramokat kívánunk működtetni. A 2007-2013-as időszakban 25 leszakadó kistérségben tervezünk 
óvoda és iskolafejlesztést, valamint a magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása érdekében 
komplex felülvizsgálati, diagnosztikai és ellátásfejlesztő programokat. 

A beiskolázási körzetek szabályozását úgy kell átalakítani 2007 szeptemberétől, hogy az ne 
eredményezzen kiugró különbségeket a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát illetően 
(OKM).  

A közoktatási intézmények tekintetében bevezetésre kerül egy egységes mérési-értékelési rendszer, amely 
tartalmazza a több éven át alacsony eredményességet mutató iskolák kötelező minőségbiztosításának 
alapjait is. Ugyanakkor a jogszabályokban meghatározott feltételek, és ellátási minimumok folyamatos 
ellenőrzésének mechanizmusa megerősítésre szorul: ez ügyben (pl. az állami források elköltését ellenőrző 
szervekkel) közös adatbázisok és intézkedési automatizmusok kialakítása szükséges, amely hozzájárul az 
iskolai szegregáció csökkentéséhez. Mindemellett az iskolák közötti szegregáció csökkentéséhez 
elengedhetetlen, hogy az egyes települések a rendelkezésre álló forrásokat, az esélyegyenlőségi 
problémákat komplexen kezelve osszák el, a foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási, szociális és az 
oktatási feladatok együttes felülvizsgálata során.  

A felsőoktatásban 2008-tól bevezetésre kerülő tandíjrendszer kapcsán fokozottan felértékelődik a 
hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását lehetővé tevő diákhitel és ösztöndíj-lehetőségek szerepe. 
(OKM) 

 

2.3.3. A családok jövedelmi helyzetének javítása:  

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

2006. január 1-től átalakult a családtámogatási rendszer, melynek eredményeként egyszerűsödött és 
jobban célzottá vált a rendszer. A korábban családi pótlékból, a hátrányos helyzetűeknek juttatott 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásból és adókedvezményből álló ellátás helyett emelt összegű családi 
pótlék, és a nagycsaládosok számára az adókedvezmény maradt meg. A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatáshoz kötődő természetbeni juttatások – az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás – megmaradtak, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény néven (ld. NCST beszámoló). A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény keretében ezen felül évi kétszeri, egyösszegű pénzbeli támogatás jár. (SZMM) 

2006. január 1-jétől minden megszülető gyermek „babakötvényre” jogosult: az állam minden gyermek 
számára születése évében 40 ezer forintot utal az ún. Start számlára (illetve a rászorulók esetében 7 és 14 
éves korukban további 42-42 ezer forintot). A számlára a szülők is utalhatnak összegeket, azt a gyermek 
leghamarabb 18. éves korában veheti fel.  (PM) 

2006. július 1-től nem az egy főre jutó jövedelem, hanem fogyasztási egység alapján történik a rendszeres 
szociális segély megállapítása. Így lehetővé vált a család nagyságtól és szerkezetétől függő igazságosabb 
támogatás kialakítása, a fogyatékos emberek és a gyermeküket egyedül nevelők többletterheinek 
beszámítása.9 (SZMM) 

                                                 
9 Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú 
családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; b) a házas- vagy 
élettárs arányszáma 0,9; c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; d) minden további gyermek arányszáma 
gyermekenként 0,7; e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az a)-b) alpontok szerinti arányszám további 0,2-vel 
növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 
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2.3.4. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások erősítése 

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

A gyermekjóléti szolgáltatások esetében folytatódik a gyermekjóléti központok kialakítása, amelyek 
lakótelepi és kórházi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot működtetnek 
(ld. NCST beszámoló). Cél, hogy 2006 végéig minden 40 ezer főnél nagyobb településen legyen központ 
(jelenleg még 10 településen hiányzik), valamint ösztönözni kívánjuk a központok kialakítását kisebb 
településeken is, önkormányzati társulások működtetésében. 2008-ig 17 társulásos formában működtetett 
központ létrehozása a cél.  (SZMM) 

A gyermekvédelmi szakellátásban folytatni kell a speciális szükségletű (pszichoaktív szerekkel élő vagy 
súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermekek szakellátásának kiépítését (ld. NCST beszámoló). Cél 2008-
ig további 100 speciális férőhely kialakítása, valamint regionális szinten az egészségügyi ellátásban ki kell 
alakítani a még hiányzó gyermek- és ifjúsági pszichiátriai (nappali, illetve kórházi) ellátásokat, hogy a két 
intézményrendszer együttműködhessen a speciális szükségletű gyermekek gondozása érdekében.  
(SZMM). Szintén folytatódik a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő, különleges szükségletű, többcélú 
közoktatási intézményekben (általános iskola, diákotthon és gyermekotthon) élő gyermekek 
életkörülményeinek javítása. Ennek keretében nemcsak a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok 
számára kell korszerű gyermekotthont kialakítani, de a többi gyermek számára is megfelelő kollégiumot. 
Cél 2008-ig 10 ilyen intézmény modernizálása. (SZMM-OKM) 

Ugyanakkor ezen intézményekben élő gyermekek későbbi munkapiaci esélyeinek biztosítása érdekében 
közös célprogramok indítása szükséges, amely kiterjed egyebek mellett a körükben tapasztalható 
különösen magas fogyatékossá minősítés visszaszorítására, a gyermek- és lakásotthonokban dolgozók 
képzésére, a sok helyen tapasztalható szegregált oktatásuk megszüntetésére (OKM-SZMM). 
Folytatódik a 2004-ben modellkísérletként indult Biztos Kezdet program elterjesztése, amely egyrészt 
összehangolja a helyben található, a 0-6 éves korosztályhoz kapcsolódó gyermekellátási és családsegítő 
szolgáltatásokat, másrészt olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató környezetet biztosítanak a 
szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez (ld. NCST beszámoló). A program 
alapszolgáltatása a Biztos Kezdet Klub, ahol rendszeres lehetőség van a szülők közti beszélgetésekre, 
közös játékra, valamint különböző szakemberekkel való konzultációra. A program bővítésének egyik 
iránya a szülők munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítése munkaügyi tanácsadók bevonásával, másrészt a 
védőnői hálózattal való szoros együttműködés. Cél a program kiterjesztése a 2007-2013-as időszakban 
500 helyszínre. (SZMM) 

A lakótelepeken és a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő gyermekek aktív, értékekben gazdag és 
biztonságos szabadidő-eltöltését teszik lehetővé a civil kezdeményezésre indult, majd az állam által is 
felkarolt ún. „Játszva megelőző” játszóterek programja, amelyek korszerű játékok mellett szakemberek 
által szervezett programokat biztosítanak, kiemelten hétvégéken és iskolai szünidő alatt. Ezáltal a program 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi célokat is megvalósít. Cél a 2007-2013-as programozási időszak alatt évi 
20-25 játszótér létesítése. (SZMM) 

A családon belüli erőszak elleni küzdelem érdekében 2006. július 1-ével hatályba lépett a távoltartás, mint 
büntetőjogi kényszerintézkedés lehetősége. Emellett elindult a bántalmazott vagy fenyegetett szülők és 
gyermekek befogadására és segítségnyújtására hivatott intézményrendszer kialakítása is (regionális 
kríziskezelő hálózat), a családok átmeneti otthonainak bázisán. Cél, hogy 2008-ra 5800 fő ellátását tudják 
biztosítani. A hálózathoz egy fővárosi Kríziskezelő Központ, valamint országos kríziskezelő és 
információs telefonszolgálat is csatlakozik, amelynek feladata a tájékoztatás, tanácsadás. Emellett egy 
titkos menedékház is kialakításra került, melyet a jövőben szintén fejleszteni kívánunk (ld. NCST 
beszámoló). (SZMM) 

Az Igazságügyi Hivatal keretén belül 2006. január 1-jétől működő Áldozatsegítő Szolgálat szintén részt 
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vesz a családon belüli erőszak elleni küzdelemben. A Szolgálat áldozatsegítő szolgáltatásokkal segíti a 
már áldozattá vált szülőket és gyermekeket, valamint részt vesz a megelőzésben, tájékoztatásban. 
Szükséges bevezetni az éjszakai, hétvégi, ünnepek alatti ügyeletet, együttműködésben a regionális 
kríziskezelő hálózattal, illetve szerződéses formában – a már meglévő ellátórendszeren belül – biztosítani 
kell a pszichológiai ellátást. (IRM) 

 

2.3.5. Egészségvédelem, egészségfejlesztés 

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

A 2005. végén elfogadott Nemzeti csecsemő- és gyermekegészségügyi program fő céljai a 
gyermekszegénység csökkentésével összefüggésben a már létező ellátási rendszerekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a táplálkozás mennyiségi és minőségi javítása, és a 0-3 éves 
korosztály életminőségének javítása és korai fejlesztése. Ezekkel összefüggésben az alábbi 
modellkísérletek indultak (EüM, SZMM):  

- korai fejlesztés és neurohabilitáció (neuroterápia) kapacitásának fejlesztése, regionális ellátás 
kialakítása;  

- „Bababarát Kórház” program megerősítése, ahol a szülő nő együtt van elhelyezve az újszülöttel;   

- az anyatejes táplálás ösztönzésére irányuló figyelemfelhívó programok; 

- kistérségi egészségügyi centrumok kialakítása gyermekszakorvos részvételével, ennek 
megvalósulásáig a mozgó szakorvosi szolgálat megújítása, konzultációs rendszerré alakítása, oktatási, 
gyermekjóléti és szociális szolgáltatások bevonásával; 

- magatartás- és alkalmazkodási zavarokkal küzdő, agresszív viselkedésű vagy drogfogyasztó fiatalok, 
gyermekvédelmi ellátásra szorulók részére rehabilitációs részlegek, osztályok kialakítása; 

- egészségfejlesztés komplex programjának megtervezése az oktatási intézményekben és az ellátás 
minden szintjén. 

A kábítószerügy területén működő alacsony-küszöbű szolgáltatások10 elterjedését segíti, hogy 2007-től 
pályázati út helyett fix összegű támogatást vehetnek igénybe. Szintén szükséges megerősíteni a 
kábítószerfüggőket ellátó rendszer utolsó szakaszát jelentő reintegrációs szolgáltatásokat. A már működő 
közösségi ellátás, a munka-rehabilitációt és fejlesztő-felkészítő foglalkozást biztosító nappali és 
bentlakásos intézmények, és az utógondozást jelentő félutas házak rendszerét bővíteni szükséges, valamint 
komplex programokat kell kidolgozni, amelyek a szükséges egészségügyi támogatást, a megfelelő 
végzettség megszerzését biztosító képzést és a foglalkoztatás lehetővé tételét is magukba foglalják (ld. 
NCST beszámoló).  (SZMM) 

A fenti célok elérése érdekében feladatot jelent a gyermekszegénység elleni küzdelemben résztvevő, az 
integrált oktatásban, egészségügyi és szociális, gyermekügyi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek 
továbbképzése. Erre az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget teremtünk.  

 

                                                 
10 Alacsonyküszöbű intézménynek nevezzük azt az intézményt, ahol a változást igénylő szenvedélybetegek, addiktológiai 
problémával küzdők, kortársaik, hozzátartozóik, közvetlen szociális környezetük szolgáltatásban részesülnek. A szolgáltatások 
célja a szenvedélybetegek, az addiktológiai problémával küzdők és közvetlen környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájuk 
kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás elindítása és segítése.  
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2.4. A területi és lakhatási hátrányok mérséklése 
2.4.1. Komplex térségi felzárkóztató programok a leghátrányosabb – zömében romák lakta – 

térségekben  

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

2.4.1.1. A leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása  

A hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának fő eszközei hazai forrásból a 
területfejlesztési előirányzatok, amelyekhez az utóbbi években – részben uniós vagy egyéb nemzetközi 
forrásokból – integrált, kísérleti térségfejlesztési programok is társultak.  

A költségvetési tárgyalásoktól függő pénzügyi keretekkel a 2007-2008-as időszakban is rendelkezésre 
állnak az I. NCST-ben is szereplő, hátrányos helyzetű térségeket, településeket támogató pénzügyi 
eszközök, mint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás, és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat (ld. 
NCST beszámoló). Mindhárom eszköz elosztása decentralizált módon – a regionális és megyei 
területfejlesztési tanácsok által – történik, ami biztosítja, hogy a leghátrányosabb térségekbe eljusson a 
támogatás. A zömében infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő támogatások munkahelyek 
létesítéséhez, megőrzéséhez, humán infrastruktúra-fejlesztéshez, önkormányzati alapfeladatok 
megoldásához, a helyi gazdaság fejlesztéséhez adhatóak. (ÖTM)  

Kísérleti jellegű, komplex területfejlesztési program a UNDP társfinanszírozásával megvalósuló Cserehát 
Térségfejlesztési Mintaprogram (ld. NCST beszámoló). A 2007-ig tartó program a hátrányos észak-
magyarországi régió tíz, romák által sűrűn lakott mikrotérségből álló területén valósít meg gazdaság-
élénkítő, foglalkoztatás-bővítő, közösségfejlesztő, szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító fejlesztéseket, 
határmenti együttműködéssel. A program alapjául szolgálhat a jelenleg tervezés alatt álló, a 2007-2013-as 
időszakban uniós társfinanszírozással megvalósuló komplex felzárkóztató programoknak. (SZMM) 

600 halmozottan hátrányos helyzetű településre terjed ki a tárcaközi összefogáson alapuló „Élhetőbb 
Faluért” Program, amely helyi közösségfejlesztő programokat támogat, elősegíti a helyi kulturális és 
természeti értékek széles körben való megismerését, valamint a települések, kistérségek alkalmassá tételét 
uniós források megszerzésére.  Támogatja a hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű 
termékek népszerűsítését, a helyi kulturális és ökoturizmus megélénkülését, valamint 
közmunkaprogramok keretében szociális és település-üzemeltetési feladatok ellátását (ld. NCST 
beszámoló). (SZMM) 

Az I. NFT Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) keretében többek között LEADER+ 
típusú vidékfejlesztési projektek is indultak. A 2008-ig tartó program keretében 2006-ig mintegy 186 
vidéki településcsoport alakult meg és pályázott támogatásra a saját akciócsoportja által kidolgozott helyi 
vidékfejlesztési program megvalósításához. Az ebből nyertes mintegy 70 akciócsoport átlagosan 
százmillió forintos támogatást kapott, melyekből helyi pályázatokat írtak ki. Ezekre az akciócsoport által 
lefedett települések civil szervezetei, helyi vállalkozói, önkormányzatai, azok összefogásai pályázhatnak 
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztési, foglalkoztatást javító beruházási kezdeményezésekkel. Hasonló 
jellegű fejlesztések – nagyobb keretösszegből – a 2007-2013-as időszakra vonatkozó fejlesztési tervbe is 
betervezésre kerültek.  (FVM) 

A határmenti vidékeken a 2007-13-as időszakban a CBC és Interreg programok keretében is lesznek olyan 
intézkedések, melyek elősegítik a hátrányos térségek fejlődését. Magyarország észak-keleti és dél-nyugati 
határvidékén jelentős számú hátrányos helyzetű kistérség van, amely részesülhet e fejlesztési forrásokból, 
amelyek köre elsősorban gazdaság-élénkítésre és infrastruktúra-fejlesztésre terjed ki. (ÖTM) 

1992 óta működik a szociális földprogram, amely hátrányos helyzetű kistelepüléseken, mezőgazdasági 
termelésre alkalmas területeken élő inaktív (zömében cigány) lakosság számára teremt lehetőséget 
mezőgazdasági kistermelésre, állattartásra (ld. NCST beszámoló). 2005-ben kb. 200 településen, 11 ezer 
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családot érintett a program. (SZMM)  

A komplex felzárkóztató programok megalapozását segíti elő a közösségi kezdeményezések támogató 
hálózata, amely 2004-ben indult, és minden évben több településre terjeszti ki tevékenységét. A hálózat 
fejlesztő szakembereinek és az önkéntes közösségi munkásoknak a feladata közösségi kezdeményezések 
generálása, a helyi partnerség erősítése (ld. NCST beszámoló). 2005-ben 260 település kapcsolódott be 
aktívan a programba, 2006-os cél még további 250 település bevonása. (SZMM) 

Szintén hozzájárulnak a komplex felzárkóztató programokhoz a ROP 3.2. intézkedése keretében 
támogatott helyi foglalkoztatási paktumok és szociális gazdasági típusú foglalkoztatási programok, 
amelyek kiterjesztését tervezzük a 2007-2013-as programozási időszakban. (ÖTM) 

2.4.1.2. Városrehabilitációs programok:  

2008 végén zárul a ROP 2.2. intézkedése, amelynek keretében városi területek rehabilitációja valósul meg 
(ld. NCST beszámoló). Az intézkedés hatására 400 ezer ember tágabb lakókörnyezete újul meg. Hasonló 
szociális városrehabilitációs programok várhatóan a 2007-2013-as időszakban is megvalósulnak az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A tervezett városrehabilitációs fejlesztéseknek a lakóépületek 
felújításán túl közösségfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési, ifjúságvédelmi, kulturális és közbiztonság-
javító elemei is lesznek. (ÖTM) 

Új intézkedések: 

A kormány a 2007-től induló Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a következő célzott térségi 
felzárkóztató programok indítását tervezi:  

- Tanyás térségek újjáélesztése: főként a dél-alföldi régiót érintő kihívás a válsághelyzetbe került tanyák 
megújítása, a következő funkciók mentén: korszerű gazdálkodás beindítása, vendéglátó és 
lakófunkciók megerősítése, illetve megszűnt tanyák művelésbe vonása.  

- Aprófalvas térségekben élők esélyegyenlőségének biztosítása: az elvándorlással sújtott, elöregedő 
aprófalvas térségek újjáéledése érdekében vállalkozás-fejlesztési, közösségfejlesztési, 
idegenforgalmi, informatikai, településeken belüli és települések közti együttműködéseket elősegítő, 
megújuló energiaforrások elterjesztését célzó projektek lesznek támogathatóak.  

- Nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott térségek társadalmi tőkéjének kibontakozását segítő 
programok: a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott települések, térségek számára a kulturális 
identitás, a kulturális örökség és anyanyelv megőrzéséhez, a kulturális önszerveződéshez, 
cserekapcsolatok kialakításához kívánunk támogatást nyújtani.   

- A leghátrányosabb helyzetű 25-28 kistérségben, az uniós források segítségével komplex gazdasági, 
foglalkoztatási, szociális és kulturális felzárkóztató programok indulnak, az eddigi hasonló 
mintaprogramok tapasztalatainak felhasználásával. A programok helyi közösségfejlesztésen és 
társadalmi tervezésen alapulnak, és a gazdaságfejlesztési, foglalkozatási intézkedések mellett a 
közszolgáltatások fejlesztésére, infrastruktúra- és közlekedés-fejlesztésére, a lakhatási körülmények 
javítására és a humánerőforrások megtartására irányuló intézkedéseket is tartalmazzák. Ezek a 
programok egyúttal a romák helyzetének javítását is szolgálják, mivel e térségekben nagy arányban 
élnek romák.  

 

2.4.2. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a szolgáltatáshiányos térségekben 

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

2006-ra az ország szinte valamennyi kistérségében létrejöttek a többcélú önkormányzati kistérségi 
társulások, amelyek önkéntesen szerveződnek az őket alkotó települési önkormányzatok kötelező 
közszolgáltatási feladatainak együttes ellátására. A társulások a közösen ellátott oktatási, egészségügyi, 
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szociális, közigazgatási feladataikhoz pótlólagos állami támogatást kapnak, így költséghatékonyabb 
módon tudnak nagyobb lefedettséget biztosítani bizonyos ellátások esetén (ld. NCST beszámoló). (ÖTM) 

A főként a hátrányos helyzetű térségekben és a kistelepüléseken hiányzó szociális alap- és szakellátás, 
valamint gyermekjóléti alapellátási formák fejlesztése érdekében tovább folytatódnak a hároméves 
kistérségi szociális felzárkóztató programok (ld. NCST beszámoló). Minden évben kb. két-három újabb 
kistérségben indul el a program, melynek eredményeként a harmadik év végére a térségben a szociális és 
gyermekjóléti ellátások színvonala az országos átlagra vagy a fölé emelkedik. (SZMM) 

A települési önkormányzatok a közszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó nagy összegű beruházásaik 
finanszírozásához címzett- és céltámogatásokat vehetnek igénybe. 2006-ban e célra 63,8 Mrd Ft hazai 
forrás áll rendelkezésre. A címzett támogatások igénybe vehetők az önkormányzati fenntartású 
egészségügyi intézmények rekonstrukciójához, közkulturális, közoktatási, gyermekvédelmi intézmények 
felújításához, bentlakásos szociális intézmények fejlesztéséhez, ivóvízminőség-javító és szennyvíz-
beruházásokhoz. Céltámogatás szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokhoz, illetve kórházak és 
szakrendelők gépbeszerzéseihez igényelhető.  (ÖTM) A támogatások odaítélésénél szükséges a források 
esélyegyenlőség-elvű elosztásának biztosítása.  

2008-ban fejeződik be a HEFOP 4.3. intézkedése, amely az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését 
célozza az elmaradott régiókban (ld. NCST beszámoló). Ennek keretében az észak-alföldi régióban 
létrejön egy regionális egészségcentrum modellintézmény, illetve orvosi rehabilitációs központok és 
ápolási intézmények kialakítása is megtörténik. Számszerű cél 2008-ra a korai halálozások számának 
csökkenése 5843 főről 5259 főre a hátrányos helyzetű régiókban, és országosan háromszázzal több 
rehabilitációs ágy kialakítása. (EüM) 

A közüzemi infrastruktúra-fejlesztés területén folytatódnak az I. NCST-ben is szereplő Nemzeti Ivóvíz-
minőség javító, valamint a Szennyvízelvezetési- és tisztítási programok, amelyek leginkább a hátrányos 
helyzetű térségeket érintik. Az Ivóvíz-minőség javító program keretében 2009 végéig kell biztosítani 
minden településen az egészséges ivóvizet, a Szennyvíz programban pedig 2015-re kell elérni a 87%-os 
csatornázottsági arányt a lakások tekintetében. (KvVM)    

2008-ig folytatódnak a ROP 2.1. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása c. 
intézkedés keretében folyó, alsóbbrendű utak felújítását, hiányzó bekötőutak létesítését és a helyi 
tömegközlekedés fejlesztését célzó beruházások (ld. NCST beszámoló). Cél, hogy 2008-ig az útépítések, 
útfelújítások, illetve a tömegközlekedési fejlesztések 300-400 ezer fő életminőségét javítsák. (ÖTM) 

A kulturális javakhoz való hozzáférés érdekében folytatódik a Közkincs program, amely a könyvtári 
szolgáltatások és a közművelődés infrastrukturális lehetőségeit teremti meg, illetve javítja a hátrányos 
helyzetű térségekben (ld. NCST beszámoló). A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a könyvtári 
rendszer egésze által biztosított dokumentumokat és információs szolgáltatásokat juttatja el a falvakba és 
kistelepülésekre. Az önálló könyvtárépület mellett könyvtári szolgáltató helyek kialakításával, illetve 
mozgókönyvtár (könyvtárbusz) üzemeltetésével történhet a szolgáltatások fogadása. (OKM) 

Új intézkedések: 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében a Kormány egyik kiemelt prioritása a 
kistelepülési feladatellátás dominanciája helyett a kistérségi szintű, a méretgazdaságosságot érvényesítő 
feladatellátás, ez nem jelentheti azonban az alapvető, helyben nyújtandó szolgáltatások térségi szintre 
emelését. A pénzügyi ösztönzőkkel is támogatott együttműködéseket mind a közigazgatásban, mind a 
közoktatásban, egészségügyben és a szociális ellátásokban el kívánjuk terjeszteni.  

A 2007-2013-as programozási időszakban a Strukturális Alapok forrásaiból a Regionális Operatív 
Programokon és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon keresztül jelentős fejlesztéseket 
tervezünk a különféle közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében. A fejlesztések egy része 
innovatív megoldásokat tartalmaz, más részük a kis/mikro-térségi szolgáltatás-szervezést helyezi előtérbe, 
hogy a szolgáltatáshiányos kistelepüléseken élők is hozzáférhessenek az ellátásokhoz.   
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Ez utóbbit célozza az integrált térségi szolgáltató központok kialakítására irányuló modellprogram. Ezek a 
szolgáltató központok egyrészt szervezői, koordináló, másrészt szolgáltatói feladatokat látnak el. 
Szolgáltatásaikat az adott térség lakosságának szükségletei alapján kell meghatározni. A szolgáltató 
központok a szociális és gyermekjóléti ellátások mellett a helyi szükségletek és döntések alapján 
egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági, információs, közigazgatási szolgáltatásokat is magukba 
foglalhatnak. A tervek szerint 2013-ig 30-40 szolgáltató központ létesülhet a leghátrányosabb 
kistérségekben. 2007-2008 között e fejlesztések megalapozása, keretfeltételeik kialakítása történik meg. 
(SZMM) 

A rászorulók esélyegyenlőségének megteremtése, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségeinek javítása, a kiegyenlítettebb szolgáltatás-szervezés és az állami források racionálisabb 
felhasználása érdekében 2007-ben elindul a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 
rendszerének megújítása. A megújítás, átalakítás folyamata hosszabb időt és a jogi környezetben 
sokirányú változtatást igényel – várhatóan 2010-ig fejeződhet be. Első lépésként az irányított területi 
kiegyenlítési rendszer kerül bevezetésre azzal a céllal, hogy a lakosság valódi szükségleteinek leginkább 
megfelelő szolgáltatások jöjjenek létre, és ott nyújtsanak ellátást, ahol arra a legnagyobb szükség van. A 
szociális szolgáltatások működtetését segítő normatív állami hozzájárulásra való jogosultság 
megállapításában szigorú szakmai kritérium-rendszer, valamint a szolgáltatások területi elhelyezkedését 
kiegyenlítő szempontrendszer érvényesítésére kerül sor. Az azonos ellátási területen működő 
szolgáltatások közül a szakmai kritériumoknak leginkább megfelelő, jobb minőségű ellátást biztosító 
szolgáltatás részesülhet állami támogatásban. Szorosan kapcsolódik a kapacitás-szabályozás 
bevezetéséhez az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer kialakítása, vagyis egy olyan adatgyűjtési 
eljárás megvalósítása, mely tartalmazza a szakmai fejlesztések és a finanszírozás rendszerének 
tervezhetőségéhez szükséges, rendszeresen frissített adatokat. 2006-ban a szociális szolgáltatások területén 
fokozott ellenőrzési program kerül lebonyolításra, amely során jelentős számú szolgáltató és szolgáltatás 
működését vizsgálják az arra kijelölt szakemberek. 2008-ig megtörténik a standardok és minőségi 
protokollok kialakítása és bevezetése, ezzel a tevékenység alapú szolgáltatások kimenet szabályozásának 
és dokumentációs rendszerének alapjai teremtődnek meg. Emellett a 2007-2013-as időszakban uniós 
forrásokból tervezzük a szolgáltatásokkal kapcsolatos infrastruktúra, valamint humánerőforrások 
fejlesztését. Fontos eleme a fejlesztéseknek a jóléti szolgáltatások informatikai modernizációja, e-
szociális, e-nyugdíj, e-esélyegyenlőség programok kialakítása. (SZMM) 
A térségi infrastruktúra fejlesztése keretében a 2007-2013-as Új Magyarország Fejlesztési Tervből az 
ivóvíz és szennyvíz programok mellett a közösségi közlekedés fejlesztése, az alsóbbrendű közutak 
felújítása és a szélessávú internet kapcsolat kiépítése is megvalósul. A közlekedés-fejlesztés területén 
prioritást élveznek a kistérségi központok elérését segítő projektek és a kerékpáros közlekedés szervezése.  

A közszolgáltatások modernizációját célzó információs fejlesztések nyomán a 2007-2013-as időszakban 
sor kerül az állami közszolgáltatások infrastrukturális és szervezeti fejlesztésére annak érdekében, hogy a 
központi adminisztráció mind hatékonyabban, ügyfél- és eredményközpontúan működhessen. A tervezett 
fejlesztések fő irányai a központi adatbázisok fejlesztése, az ügyintézési folyamatok elektronizálása, az 
állampolgári kártya bevezetése, illetve az integrált elektronikus ügyintézési pontok létrehozása. 

Az áldozatsegítő szolgáltatások esetén cél a könnyű hozzáférhetőség, ezért a szociális 
alapszolgáltatásokkal együttműködve biztosítható a jobb lefedettség. 2008 végére elérhető, hogy minden 
önkormányzatnál – vagy valamely intézményénél – legyen az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő 
Szolgálatával együttműködő szakember. (IRM) 

 

2.4.3. Lakhatási hátrányok csökkentése 

Meglévő eszközök, folytatódó intézkedések: 

A következő években is működnek költségvetési forrásból finanszírozott, a gyermekes családok 
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otthonteremtését támogató pénzügyi eszközök: a vissza nem térítendő támogatást jelentő lakásépítési 
kedvezmény (’szocpol’) és fiatal gyermekes családok használt lakás vásárlását segítő „félszocpol összegű” 
Fiatalok Otthonteremtési Támogatása – FOT (ld. NCST beszámoló). A 2008-ig terjedő időszak alatt 
várhatóan 120.000 család lakhatásának javítását eredményezi a program. Folytatódik az állami 
kamattámogatással igényelhető lakáshitelek, valamint a 2005. eleje óta nagy sikerrel bevezetett állami 
kezességvállalás mellett, akár 10% saját erővel felvehető hitelek támogatása. A támogatások monitorozása 
továbbra is a hitelintézetek által negyedéves rendszerességgel nyújtott pénzügyi és statisztikai adatai 
alapján történik. (ÖTM) 

Folytatódik a költségvetési forrásból finanszírozott ’panelprogram’, amely iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-takarékos felújítását teszi lehetővé. A 2005-ben benyújtott és elbírált pályázatok 
mintegy 70 ezer lakás 14 Mrd Ft értékű támogatását teszik lehetővé. Az ÖTM hasonló nagyságrendű 
keretből tervezi folytatni az elkövetkező években is a programot.   

A hátrányos helyzetű, bérlakásban élő családok számára szintén továbbra is lehetséges lakbértámogatás 
igénybe vétele, amennyiben a helyi önkormányzat sikeresen pályázott lakbértámogatási keret 50%-ára a 
központi költségvetésből. A másik 50%-ot az önkormányzat saját keretéből biztosítja. 2006-ban várhatóan 
20 településen mintegy 1200 háztartás kaphat támogatást, míg 2008-ig még várhatóan további 600 
háztartás. (ÖTM) 

Folytatódnak a lakosság eladósodottságának mérséklését szolgáló intézkedések: adósságkezelési 
szolgáltatás elterjesztése mind több településen, ehhez kapcsolódóan a kártyás fogyasztásmérők 
elterjesztése, valamint a hitelkonszolidációs program (ld. NCST beszámoló). 2007-ben a kisebb 
települések önkormányzatait vagy az önkormányzati társulásokat pályázati formában ösztönözzük 
adósságkezelési szolgáltatás beindítására, cél a jelenlegi 110 helyett 130 településen a szolgáltatás 
biztosítása 2007 végére. (SZMM) 

2006-ban lezárul a telepeken élő roma családok társadalmi integrációja érdekében 9 településen indított 
modellprogram, amely a lakókörnyezet rehabilitációján túl komplex település- és szolgáltatásfejlesztési 
elemeket is tartalmaz. Többek között e modellprogram eredményeit felhasználva, uniós források 
bevonásával kívánjuk folytatni a telepszerű lakhatás hátrányainak felszámolását a 2007-2013-as 
időszakban, kapcsolódva a komplex kistérségi, valamint a városrehabilitációs programokhoz. (SZMM) 

A hajléktalanság kezelésével kapcsolatos intézkedések közül a következő időszakban alapvetően a 
szállásnyújtó intézményrendszer átalakítása kap prioritást. Sor kerül egy közép és hosszú távú stratégia 
kidolgozására, amely egyrészt a jelenleg kényszerből intézményekben élő, de önálló életvitelre képes 
hajléktalan személyek számára megfelelő lakhatási formák kialakítására (’külső férőhelyek’), másrészt az 
így felszabaduló férőhelyek rászoruló személyek számára történő biztosítására tesz javaslatot. Ehhez 
illeszkedve folytatódik a ’Befogadó falu’ program, melynek keretében e megoldást választó hajléktalan 
családok vidéki településeken lakhatási és megélhetési lehetőséget kapnak (ld. NCST beszámoló). A 
befogadó falu modellprogram alapját a település egészére vonatkozó közösségfejlesztő és felzárkóztató 
program képezi. Emellett 2006 végéig folytatódik a hajléktalan személyeknek támogatott albérletekben, 
munkásszállókon lakhatást nyújtó program, melyet az eredmények értékelését követően tovább kívánunk 
vinni. Cél, hogy a program lezárása után 300 fő megőrizze támogatott lakhatását. (SZMM) 

A lakhatási hátrányok között jelezzük annak a munkának a folytatását, amely az Idősbarát lakás program 
keretében indult: 2006-ra egy az idős, funkcióvesztésekkel élő emberek biztonságos lakhatási feltételeit 
gyakorlati példákkal bemutató kiadvány készült, melynek ismertté tételét 2007-2008-ban 
önkormányzatoknak szervezett tájékoztató rendezvényekkel, vállalkozókat célzó képzésekkel, valamint 
egy, a kormányzati portálhoz kapcsolódó közérdekű szolgáltató portállal kívánjuk biztosítani. (SZMM)    

Új intézkedések: 

2006 augusztusától – a Kormány egyensúlyjavító programjának részeként – több lépésben megtörténik a 
gázárak világpiaci árszínvonalhoz történő közelítése. Az intézkedés a háztartások jelentős része számára 
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kiadás-növekedést indukál, azonban életbe lépett egy támogatási rendszer, amely a kisfogyasztókon túl az 
alacsony (legfeljebb a nyugdíjminimum kétszerese egy főre számítva) jövedelemmel rendelkező 
nagycsaládosok, a súlyos fogyatékos családtagot gondozó háztartások, valamint a távfűtéses lakásokban 
élő nyugdíjasok (összesen a lakosság kb. 11%-a) számára biztosít támogatást. A 2006. augusztustól 
működő átmeneti támogatási rendszer helyébe 2007-től fokozatosan a hosszú távra szóló, szociális alapú 
gázár-támogatási rendszer lép. (SZMM) 

 

2.5. Jobb kormányzás – intézményi kérdések  
2.5.1. Előkészítési folyamat:  

A Nemzeti Stratégiai Jelentés, valamint ezen belül a 2006-2008-ra vonatkozó Társadalmi összetartozásról 
szóló Nemzeti Cselekvési Terv kidolgozásával egyidejűleg indult el több, a szociális védelmi rendszereket 
és az államigazgatást alapjaiban érintő reform kidolgozása, amelyek egyeztetése, véglegezése az 
elkövetkező hónapok, végrehajtásuk pedig a következő évek feladata lesz. Ezért ezek részletes 
bemutatására a Jelentésben nem tudtunk kitérni.  

A Nemzeti Stratégiai Jelentés kidolgozására, és azon belül a cselekvési terv elkészítésére – a 2004-2006 
közötti időszakra vonatkozó tervhez hasonlóan – a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság (TKEB) 
keretében került sor. A továbbiakban e Bizottság feladata lesz a stratégiai jelentés megvalósulásának 
figyelemmel kísérése is. A cselekvési tervben foglalt intézkedések végrehajtásáról az érintett kormányzati 
szervek rendszeres időközönként beszámolnak a Bizottságnak és a Kormánynak.   

A terv kidolgozását egy a TÁRKI által 2006 tavaszán készített helyzetelemzés, valamint a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium Regionális Fejlesztési és Tervezési Hálózata (RFTH) által kidolgozott, mind a hét 
régióban széleskörű partnerségi egyeztetéseken megvitatott regionális szociálpolitikai helyzetelemzések és 
fejlesztési koncepciók alapozták meg.  

A terv készítése során messzemenőkig törekedtünk a konzisztenciára a Magyarország által 2006. szeptember 1-
én az Európai Bizottságnak benyújtott Konvergencia programban foglaltakkal, valamint az egyidejűleg készülő 
Nemzeti Lisszaboni Reformprogrammal és annak felülvizsgálati beszámolójával. Törekedtünk arra, hogy a 
készülő Új Magyarország Fejlesztési Terv – amely a 2007-2013-as időszakban a Strukturális Alapok 
felhasználásának fő kereteit adó dokumentum – minél több, e tervben megfogalmazott célt szolgáló 
beavatkozásnak adjon helyet. A 2007-2013 között a Strukturális Alapokból érkező támogatásokra vonatkozó 
tervezés során a társadalmi összetartozás érvényesítését segíti a regionális tervezésben az RFTH, másrészt a 
Regionális Fejlesztési Tanácsokkal kötött együttműködési megállapodás, amelynek célja a szociális és 
területfejlesztési ágazatok és a régiók közötti összefogás erősítése a társadalmi kohézió és esélyegyenlőség 
érvényesítése érdekében.  

 

2.5.2. Szakmapolitikai koordináció:  

A társadalmi összetartozással kapcsolatos cselekvési tervek koordinációja a Társadalmi Kirekesztés Elleni 
Bizottság (TKEB) keretében történik. A bizottság tagja valamennyi, a feladatban érintett minisztérium, 
valamint a Központi Statisztikai Hivatal képviselője, állandó meghívottként részt vesz munkájában a 
Szociális Szakmai Szövetség, amely a szociális terület legnagyobb civil ernyőszervezete. A Bizottság 
koordinációs irodáját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium működteti.  

A társadalmi összetartozással kapcsolatos szakmapolitikai eszközök jelentős része Magyarországon a 
helyi vagy megyei/regionális hatóságok feladatkörbe tartozik. Ez elsősorban a szociális, az oktatási és az 
egészségügyi ellátórendszerre jellemző. Az összehangolt helyi szolgáltatások kialakítása érdekében a 
szociális igazgatásról és ellátásról szóló törvény értelmében 2003-tól a legalább 2000 lakosú települési, 
valamint a megyei önkormányzatoknak, 2005-től pedig kistérségi szinten is szociális szolgáltatástervezési 
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koncepciót kell készíteni, és kétévente aktualizálni. A koncepciót véleményezik a Szociálpolitikai Tanács 
területi szervei, a kisebbségi önkormányzatok és az ellátást biztosító intézmények vezetői, valamint a 
szociálpolitikai kerekasztalok, és különböző érdekképviseleti szervek. (SZMM) 

A Kormány a több ágazatot is érintő kiemelt jelentőségű területek integrált megközelítése és összehangolt 
fejlesztése érdekében évek óta különféle koordinációs bizottságokat működtet. Ilyenek többek között a 
kormányzati civil stratégia megvalósításának elősegítése, a civil szervezetek működését érintő koherens 
jogi szabályozás előmozdítása érdekében működő Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság, a kábítószer-
probléma visszaszorításán dolgozó Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, a roma emberek társadalmi 
integrációjának elősegítése érdekében működő Cigány Tárcaközi Bizottság. (SZMM) Hasonlóak 
működnek az információs fejlesztések, a migrációs ügyek, az idősügy összehangolása érdekében is.  

A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges, több ágazatot érintő 
intézkedések megalapozása érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium koordinációjában Országos 
Fogyatékosügyi Program készül, amelyet az Országgyűlés határoz meg és vizsgál felül legalább 
négyévente. A Programban foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, közlekedési tervezésben, 
továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala 
során érvényre kell juttatni. (SZMM) 

A gyermekszegénység elleni intézkedések megvalósításának koordinálására központi szinten – a 
Miniszterelnöki Hivatal keretében – kerül felállításra a „Gyermekek esélye” koordinációs iroda, valamint 
az érintett tárcáknál is kijelölésre kerülnek a belső koordináció felelőseit. Ez a prioritás iránti politikai 
elkötelezettséget és az egyes beavatkozásokhoz szükséges források rendelkezésre állásának garanciáját is 
jelenti.  

A területfejlesztéssel kapcsolatos szerteágazó ügyekben az országostól a kistérségi szintig kiépült 
intézményrendszer (országos, regionális, megyei területfejlesztési tanácsok) koordinálja a fejlesztéseket, 
illetve dönt a decentralizált források elosztásáról. A tanácsok munkájában a térségi delegáltakon kívül a 
minisztériumok képviselői is részt vesznek.  

Összkormányzati szinten a társadalmi és területi kohézióval, a társadalmi összetartozással kapcsolatos 
előterjesztéseket, koncepciókat a Kormány Társadalompolitikai Kabinetje tárgyalja, illetve kezdeményezi 
a szükséges intézkedéseket. 

2.5.3. A résztvevők mozgósítása és bevonása:  

2003-tól törvényi kötelezettség helyi és megyei szociálpolitikai kerekasztalok létrehozása, melyek a 
többszektorúságot biztosítják a helyi szociálpolitikai tervezésben és törvényi felhatalmazással bírnak arra, 
hogy a koncepciókban meghatározott feladatok megvalósulását figyelemmel kísérjék. 2005-től megújult 
formában, kétszintű szervezetben működik a kormány és az önkormányzati valamint civil szociális 
szolgáltatók közti legfontosabb párbeszéd fórum, a Szociálpolitikai Tanács: hét regionális tanácsból és az 
országos tanácsból áll. A tanács folyamatosan megvitatja, véleményezi az ágazatot érintő szakmai 
koncepciókat, jogszabály-tervezeteket. A regionális szociálpolitikai tanácsok véleményezik a 
szociálpolitikai szolgáltatástervezési koncepciókat. Emellett a társadalmi befogadást érintő fejlesztési 
elképzelések minden régióban több partnerségi rendezvényen kerültek egyeztetésre civil és szakmai 
szervezetekkel, önkormányzatok képviselővel.  

Az egyes kiemelt célcsoportok ügyeit érintő kérdésekben továbbra is önálló javaslattevő, véleményező 
testületekként működnek az érintettek érdekképviseleti szervezeteit tömörítő Fogyatékosügyi, Romaügyi, 
Idősügyi és Nőképviseleti Tanácsok. (SZMM) 

2005 elején újjáalakult a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács is, melynek feladata a szociális tárgyú 
jogszabályok, törvénytervezetek érdekegyeztetésének lebonyolítása. A Tanács tagjai a kormány 
képviselői, a munkaadók, a szociális intézmények, szakmai szövetségek, valamint öt, a területen működő 
nagy szakszervezet. (SZMM) 
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A szociálpolitikai és a társadalmi összetartozással kapcsolatos célok megvalósításában, a szolgáltatások 
biztosításában az állam mellett mind nagyobb szerepet játszanak a civil szervezetek is. Ezért szükséges az 
állam/önkormányzatok és a civil szolgáltatók közti szerződéses viszonyok folyamatos felülvizsgálata, a 
megfelelő minőség biztosítása, valamint a finanszírozás megfelelő formáinak fenntartása. A civil 
szervezetek számára az elkövetkező időszakban is jelentős többletforrást biztosít a Nemzeti Civil 
Alapprogram, melynek Tanácsa és annak testületei minden évben ugyanakkora kerettámogatás 
elosztásáról döntenek a civil szervezetek között, amekkora összeget az adózók ajánlanak fel személyi 
jövedelemadójuk 1%-aként különböző civil szervezeteknek (ez évente kb. 7 Mrd Ft elosztását jelenti). A 
több tízezres nagyságrendű civil szektorral való állami kapcsolattartást évek óta segítik a 
megyeszékhelyeken működő Civil Szolgáltató Központok, amelyek nem csupán a civil szférát 
foglalkoztató kérdéseket közvetítik az állam felé, hanem szolgáltatásaikkal segítik, felkészítik a 
szervezeteket arra is, hogy megtalálják a megfelelő csatornákat és módot érdekeik érvényesítésére és 
hatékonyabban tudjanak részt vállalni a közszolgáltatások ellátásában. Jelen dokumentum tervezésével 
egyidejűleg zajlik a Kormány 2006-2010 közötti időszakra vonatkozó civil stratégiájának előkészítése. 
(SZMM) 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben is rögzített fejlesztési irányként jelöltük ki a társadalmi 
visszacsatolás, a társadalmi partnerség feltételeinek erősítését, egyrészt a civil szereplők felkészítésével, 
másrészt a kormányzati fogadókészség növelésével. A közös társadalmi felelősségvállalás és a 
hatékonyság szempontjából fontos a civil szektor közszolgáltatások nyújtásában való képességének és 
kapacitásainak erősítése.   

2.5.4. Horizontális szempontok figyelembe vétele (’mainstreaming’):  

Az egyes esélyegyenlőségi területeken a kormányzat és az érintettek érdekvédelmi szervezetei közötti 
párbeszéd fórumai a már korábban említett Fogyatékosügyi, Romaügyi, Idősügyi és Nőképviseleti 
Tanácsok.  

A romák társadalmi integrációjának szakpolitikákban való erőteljesebb megjelenítése érdekében az egyes 
minisztériumok roma referenseket foglalkoztatnak.  

A szociális tárca esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos 
helyzetű csoportok (romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben 
élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében és esélyteremtő 
programok támogatására a kormány 2004-ben Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítését kezdte meg. 
A program keretében ez idáig 16 ún. Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza jött létre, 
melyek a hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében együttműködnek az érintett szervezetekkel, 
ágazat- és szakmaközi párbeszéd-fórumokat szerveznek önkormányzatok, intézmények és szervezetek 
részvétel. Programokkal és képzésekkel segítik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését a 
különböző szakmai területeken (ld. NCST beszámoló). (SZMM) 

A 2006 júniusában megalakult új magyar Kormány elkötelezett a szegénység extrém formáinak 
megszüntetése iránt. Ugyancsak kiemelt prioritásnak tekinti a foglalkoztatás bővítését és az inaktivitás 
kezelését, valamint a gyermekszegénység elleni küzdelmet. A szükséges megszorító intézkedések során is 
figyelemmel kíván lenni a társadalom terhelhetőségére. Ezért a lakosságot érintő, növekvő kiadási tételek 
(pl. egészségügyi ellátás, közüzemi díjak) mindegyike esetén a hátrányos helyzetű csoportok 
kedvezményeket élveznek vagy mentesülnek a költségek viselése alól. Ugyanakkor a jövőben 
folyamatosan, statisztikai eszközökkel is szükséges vizsgálni, hogy miként hatnak a kormányzati 
intézkedések a legsebezhetőbbek helyzetére.  

Az e dokumentummal egyidejűleg készülő Új Magyarország Fejlesztési Tervben horizontális politikaként 
jelennek meg a társadalmi és területi kohézió szempontjai. A társadalmi fenntarthatóságon belül a 
gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése, az esélyegyenlőségi politikákban a romák, a fogyatékossággal 
élők integrációjának elősegítése, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének biztosítása kiemelt 
szempont. A fejlesztési programok végrehajtása során ki kívánjuk alakítani azokat az eljárásokat, segítő, 
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ellenőrző és értékelő mechanizmusokat, amelyek révén hatékonyabban biztosítható a horizontális 
szempontok érvényesítése e célcsoportok tekintetében.  

2.5.5. Monitorozási és értékelési intézkedések:  

A Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság albizottságaként 2005. elején jött létre kutatóintézetek és 
kormányzati szervek képviselőiből a METOD társadalomstatisztikai módszertani műhely. A METOD 
célja, hogy növelje az államigazgatási tervezésben és döntéshozatalban a felhasznált adatok módszertani 
tudatosságát, hozzájáruljon a folyamatokat megfelelően jellemezni képes indikátorok biztosításához, 
előmozdítsa a közérdekű statisztikai adatok széleskörű hozzáférését. A Műhely azonosította a legégetőbb 
módszertani, adatkezelési, adat-felhasználási problémákat. A további munka során ezek konszenzusos 
megoldásait igyekszik kidolgozni, és ahol szükséges, ajánlásokat tesz az adatkezelési, adatfelhasználási, 
illetve a monitorozást illető kérdések rendezésére. A Műhely további munkájában is aktívan figyelemmel 
kíséri a társadalmi folyamatok, társadalompolitikai beavatkozások nyomon követésében, monitorozásában 
alkalmazott módszereket, részt vállal az NCST, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
indikátorainak kialakításában, módszertani megalapozásában. (SZMM) 

Az intézkedések monitorozása, értékelése elsősorban a felelős tárcák, hatóságok feladata. Helyenként már 
most kiterjedt monitorozási rendszerek állnak rendelkezésre, máshol ezek még csak kialakítás alatt állnak. 
Az I. NFT intézkedéseinek végrehajtása folyamatosan nyomon követhető az Egységes Monitoring 
Információs Rendszer (EMIR) segítségével, amely elsősorban projektszintű információkat tartalmaz, 
emellett rendszeresen készülnek összesített értékelések is. Az I. NFT-ből támogatott projektek 2008-ban 
zárulnak, átfogó értékelés ezt követően végezhető. A 2007-től induló Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(II. NFT) monitorozására hasonló rendszer kerül felállításra.  

A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei tekintetében az ÁFSZ működtet monitoring rendszert. (SZMM) 

A szociális területen az egyes ellátások hatékonyságának, hatásosságának vizsgálata, az intézkedések 
monitorozása még mindig esetleges. Ugyancsak kevéssé jelennek meg hatékonysági szempontok a 
hatósági munkában és a közigazgatásban. A szociális ellátások és intézményrendszer esetében prioritást 
kapott a 2.4. fejezetben már említett központi kapacitás-szabályozás felállítása. A racionális területi 
kiegyenlítés érdekében átfogó, az országos koordinációt lehetővé tevő adatbázis kialakítását tervezzük, ez 
a munka 2007. elején kezdődik. E munka nyomán a következő években széleskörű szakmai műhelymunka 
és egyeztetések nyomán megszületik a szociális szolgáltatások tevékenységeinek standardizált leírása, 
mely lehetővé teszi az intézményrendszer egészére kiterjedő szakmai protokollok alkalmazását, illetve 
ehhez kapcsolódóan a szakmai tevékenység új adminisztrációs rendszerének kialakítását, és ennek 
nyomán a finanszírozási rendszer megújítását. (SZMM) 

Ezek a fejlesztések a cselekvési terv monitorozásához is jelentősen hozzájárulhatnak. A tervben foglaltak 
megvalósulásának figyelemmel kísérése érdekében az érintett tárcáknak folyamatosan adatokat kell 
szolgáltatniuk a TKEB felé. A szolgáltatott monitoring adatokat Internetes adatbázisban hozzáférhetővé 
kívánjuk tenni. A beavatkozásokban történt előrehaladást ezek, valamint független kutatások alapján 
kívánjuk értékelni. 
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3. Jelentés  a nyugdíjak megfelelősége 
és fenntarthatósága terén tervezett és 
megvalósult intézkedésekről  
2006-2008 
 

Bevezetés  
A nyugdíjrendszer átalakításának célja a nyugdíjrendszer folyamatosan változó feltételekhez való 
igazítása. Rövidtávon a hangsúly a rendszer hatékonyságát javító intézkedéseken és arányeltolódások 
kiegyenlítésén van, míg hosszútávon követelmény a nyugdíjrendszer működésének demográfiai 
folyamatokhoz való igazítása, a megfelelő nyugdíjszínvonal, a fenntarthatóság és a rendszer 
alkalmazkodóképességének egyidejű biztosítása mellett.  

A Kormány elkötelezett az 1997-ben megkezdett nyugdíjreformok folyatására, az erre vonatkozó 
politikai-stratégiai döntések 2006 végéig születnek meg. A Kormány ezt megelőzően is napirendre tűzte 
azonban néhány fontos, a deficit mérséklését és a rendszer hatékony működését befolyásoló intézkedés 
megvalósítását. A rövidtávon elhatározott intézkedések mihamarabbi bevezetése érdekében a szükséges 
jogszabályi keretek megteremtésére még ez évben sor kerül.  

 

3.1. A nyugdíjrendszerrel szemben megfogalmazott célkitűzésekkel 
kapcsolatos intézkedések   
2005 óta a nyugdíjrendszert strukturálisan érintő, a nyugdíj-megállapítási szabályokban nagy horderejű 
változás nem történt. A már nyugdíjban lévők juttatását számos jelentős intézkedés növelte. 

 

 (g) célkitűzés 3.1.1. Hogyan teszik lehetővé az új intézkedések például azt, hogy 
mindenkinek legyen nyugdíj-jövedelme, vagy azt, hogy a nyugdíjas években az 
életszínvonal továbbra is megfelelő szintű legyen. 

A 2005-ben elfogadott nyugdíjfelzárkóztatási program 2006 és 2007 januárjában a saját nyugdíjjal nem 
rendelkező özvegyek özvegyi nyugdíjának két részletben történő emelését indította el, amelynek 
következtében ezek az özvegyi nyugdíjak a korábbi 50%-os szintről 60%-ra nőnek, amely az egyedül élők 
szociális biztonságát javítja. Az intézkedés elsősorban olyan nőket érint, akik saját jogon nem szereztek 
jogosultságot, náluk - mintegy 180 ezer főt érintően - a jövedelemgaranciák javulását eredményezi ez a 
lépés. 

3 
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2006. január 1-től bevezetésre került az időskorúak emelt összegű járadéka a 75 éven felüli egyedülállók  
részére, amely nagymértékben hozzájárul az idősebb generációk szociális biztonságának javításához. 
Ismert, hogy körükben a szegénység kockázata jóval meghaladja  mind az átlagnépesség, mind  pedig az 
idősek általános mutatóit: az emelt összegű járadék a nyugdíjminimum összegének 130%-át teszi ki, és a 
jogosultsági határ is az öregségi nyugdíjminimum 130%-ra emelkedett (2006-ban ez havi 33.540 Ft). A 
járadékban részesülők közel harmada az emelt összegre jogosult (2006. márciusában az összes jogosult 
6152 fő, ebből 1822 fő kapott emelt járadékot). 

Fontos, a későbbi nyugdíj biztosítása irányába tett lépés, hogy 2007. január 1-jétől a mezőgazdasági 
őstermelők körére is kiterjed a nyugdíjbiztosítási kötelezettség. (A mezőgazdasági őstermelők  mintegy 30 
ezer fős köre eddig csak önkéntes alapon, megállapodás révén szerezhetett nyugdíjbiztosítási 
jogosultságot.) A változás eredményeként jelentősen leszűkülhet azok köre, akiket kereső tevékenységük 
ellenére a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer nem fed le.  

(h) célkitűzés 3.1.2. Hogyan szolgálják az új intézkedések a fenntarthatóság biztosítását, 
például hosszabb munkában töltött élettel, a járulékok és az ellátások közötti egyensúly 
javításával, vagy szavatolva az állami vagy magánpénztárak biztonságosságát.  

2006-ban két intézkedés hatását szükséges kiemelni:   

Az 1997-es reform során meghirdetett korhatáremelés folytatódó hatásaként 2004-ről 2005-re tovább nőtt 
– mintegy 2%-ponttal, 33%-ra – az idősebb (55-64 éves) munkavállalók foglalkoztatási rátája, bár 
nemzetközi összehasonlításban az a mérték még így is alacsonynak tekinthető.  

Ezt a folyamatot – foglalkoztatáspolitika oldaláról – ösztönzi az idősebb munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtott 50%-os járulékkedvezmény. 2007. januárjáig tart az ÁFSZ által 2005-ben 
indított, az 50 éven felüliek elhelyezkedését célzó központi munkaerő-piaci program, amelynek keretében 
eddig 43 ezer kiértesített ügyfélből 27 ezer fő foglalkoztatása kezdődött meg.  

További, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságra ható intézkedés, hogy 2007. január 1-jétől a nyugdíj 
adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Eszerint ha valaki a nyugdíj mellett jövedelmet szerez, akkor 
a nyugdíj összegét az adóalapba be kell számítani, de a nyugdíjra eső adó csökkenti a számított adót 
(jelenleg a nyugdíj teljesen adómentes, és az adóalapba sem számít bele). 

A nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának javítását célozzák azok a tervek is, melyeket a Kormány 2006. 
augusztusában fogadott el a Konvergencia Program részeként. Ide tartozik a korhatár alatti ellátások 
feltétel- és mértékrendszerének szigorítása, a rokkantsági nyugdíjrendszer rehabilitációs szemléletű 
átalakítása, a nyugdíjak induló szintjének korrigálása, valamint a korhatár alatti ellátások szüneteltetése 
kereső tevékenység esetén. A konkrét szabályváltozásokat az Országgyűlés 2006. folyamán fogja 
elfogadni.  

  (i) célkitűzés 3.1.3. Hogyan válaszolnak az új intézkedések a társadalmi és strukturális 
változásokra ? Hogyan javítják az új intézkedések a rendszer átláthatóságát és az 
állampolgárok tájékoztatását ?  

A szükséges változtatások a nyugdíjrendszerben csak úgy fogadtathatók el a lakossággal, ha a 
közvélemény tisztában van a demográfiai változások nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásaival. Ez az aktív 
munkásévek meghosszabbítására irányuló erőfeszítéseket, az élethossziglani megközelítés szemléletének 
következetes alkalmazását igényli mind a nyugdíjreformok során, mind pedig az egyéni életstratégiák 
kialakításában. Szükség van a működés átláthatóságának növelésére és valós információk biztosítására a 
várható nyugdíjak mértékéről. Ezt hatékony kormányzati informatikával szükséges támogatni Az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervben is várhatóan megjelenő nyugdíj információs fejlesztések lényegi eleme 
a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás digitalizálása, valamint ennek nyomán az információs társadalom 
követelményeinek megfelelő ügyfélkapcsolatok és informatikai háttér kialakítása, valamint az EU 
tagországok nyugdíjbiztosítási intézményei közötti adatkapcsolatokhoz való csatlakozás (e-nyugdíj).  
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Az „érje meg dolgozni” filozófiának elemi feltétele a nyugdíjtudatosság elterjesztése. Fontos, hogy az 
egyéneknek már aktív korukban legyen megfelelő információjuk, hogy adott feltételek – befizetések, 
biztosításban töltött idő – mellett milyen mértékű nyugdíjra számíthatnak; amennyiben ez aktív korban 
tudatosodik, még van lehetőségük időben megfelelő döntéseket hozni (előtakarékoskodni, biztosítást 
kötni) annak érdekében, hogy a megfelelő nyugdíjszínvonalat biztosítsák maguk számára. Az 
öngondoskodás szervezeti keretei ugyan a 90-es évek során kialakultak, ám egy közelmúltban készített 
felmérés azt jelezte, hogy magyar lakosság informáltsága, állapota ezen a téren messze nem megfelelő. A 
szemléletváltás megalapozása és az öngondoskodás nagyobb térnyerése jelenthet kiutat a tömeges időskori 
szegénység elkerülésére is, ezért ez a feladat aktív kormányzati szerepvállalást igényel a jövőben.  

 

3.2. Speciálisan vizsgálandó területek 
3.2.1.Az idősek számára nyújtott minimumjövedelem kialakítása (beleértve a  
nyugdíjak és a nyugdíjas emberek számára biztosított más ellátások közötti 
kapcsolatot) 

A magyar szociális védelmi rendszer alapelvként kezeli, hogy az időskori jövedelembiztonság 
meghatározó eleme a jövőben is a nyugdíj, amelynek értékállósága a nyugdíjrendszer pénzügyi 
stabilitásának fenntartásával és a rendszernek a gazdaság, a foglalkoztatás igényeihez valamint a 
munkaerőpiac változásaihoz való folyamatos alkalmazkodásával érhető el. Annak érdekében, hogy ez a 
jövőben is teljesüljön, a foglalkoztatási és szociális védelmi politikáknak ösztönöznie kell arra, hogy az 
időskori jövedelembiztonságot aktív korban minél többen a foglalkoztatáson, illetve az ahhoz kapcsolódó 
szociális védelmi rendszereken keresztül alapozzák és szerezzék meg. 

Az idősek számára biztosított megélhetési garanciákat elsősorban a nyugdíj és az azt kiegészítő,  
törvényben biztosított garanciális elemek adják (részletesebb ismertetése az 1. sz. fügelékben és a 2005. 
évi jelentésben). A befizetések és a szolgáltatások közötti összhang erősítése érdekében a 90-es évek 
reformintézkedései nyilvánvalóvá tették, hogy a nyugdíj olyan szerzett jog, amelyen befizetési 
kötelezettséggel „vásárolt” ellátást kell érteni, és ahol az ellátás mértéke arányosabban összekapcsolódik a 
befizetésekkel. Fontos alapelv marad továbbra is az időskorú jövedelembiztonság megteremtésében az 
öngondoskodás elve, az ezzel kapcsolatos magatartást ösztönözni, az ehhez kapcsolódó preferenciákat 
minél szélesebb körben tudatosítani szükséges. Azok számára, akik nem szereztek minimális 
nyugdíjjogosultságot, vagy járulékfizetés mellett is csak alacsony járandóságot szereztek, a szociális 
transzferként működő időskorúak járadéka nyújt alaptámogatást, amelyet törvényben rögzített módon, 
célzott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és támogatások rendszere egészít ki.   

A lakosság nyugellátással való csaknem teljeskörű lefedettségének és az idősek sajátos szükségleteire 
reflektáló kiegészítő ellátások rendszerének köszönhetően sikerült biztosítani, hogy napjainkban az idősek 
relatív szegénysége az aktívakénál kedvezőbben alakul. Az időskori jövedelembiztonság – gazdasági 
teljesítményekkel összhangban lévő – fokozatos kiépítése folyamatosan napirenden lévő feladat, ennek 
érdekében 2006-ban három ilyen irányú intézkedés történt:  

• Az időskorúak emelt összegű járadékának bevezetése a 75 év feletti egyedülállók számára 2006. 
január 1-jétől.  

• A nyugdíjkorrekciós program szerint 2006 és 2007 januárjában a saját nyugdíjjal nem rendelkező 
özvegyek özvegyi nyugdíja két részletben, a korábbi 50%-os szintről 60%-ra nő, amely az 
egyedül élő, főként nők szociális biztonságát javítja.  

• A mezőgazdasági őstermelők körére 2007-től kiterjedő nyugdíjbiztosítási kötelezettség nagyobb 
időskorú jövedelemgaranciát jelent ennél a rétegnél.  

Hosszabb távon azonban komoly aggodalmakra ad okot, hogy a 90-es években átalakuló foglalkoztatási 
profil következtében, a magas inaktivitás, a tartós munkanélküliség miatt a lakosság egyre növekvő 
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részénél jellemzővé vált a megszakított karrier és rövidebb foglalkoztatás, amely rövidebb járulékfizetést 
és alacsonyabb nyugdíjakat eredményez majd. Az alacsony nyugdíjak arányának növekedését 
valószínűsíti az is, hogy a biztosítottak közel 30%-a jelenleg is a minimálbér után fizet járulékot 
(amennyiben ez a tendencia nem változik, az közel ilyen arányú minimális vagy a minimumot csak alig 
meghaladó nyugdíjakat jelent).  E két tényező – miközben a reformok következtében a nyugdíjhoz jutás 
feltételei szigorodnak – az időskori szegénység tömegessé válásának komoly kockázatát valószínűsíti a 
2010-es évek utánra. 

3.2.2. A járulékok és az ellátások közötti kapcsolat erősítése (lehetővé téve a 
nyugdíjak életpálya megközelítését, továbbá a járulékkal nem fedezett 
időtartamok és a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témákat is beleértve) 

Elmondható, hogy a 90-es évek intézkedéseinek és reformjanak egyik fő célja a járulékok és az ellátások 
közötti kapcsolatot erősítése volt. Ez irányban hatott a profiltisztítás, a nyugdíj önálló biztosítási ággá 
alakítása, a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem fokozatos életkeresetté alakítása, az előrehozott öregségi 
nyugdíj feltételeinek fokozatos szigorítása. 

1. Az életciklus szerinti megközelítés szemszögéből vizsgálva a magyar nyugdíjrendszerben az elmúlt 
évtizedben több irányban is kedvező változások történtek:  

• Ilyen irányú a 90-es évek elején meghirdetett intézkedés, amely a nyugdíj kiszámításánál egy 
évről-évre hosszabbodó időszak kereseteit veszi alapul; ennek következtében a mai harmincas- 
negyvenes generáció már az életkeresetét alapul véve fog nyugdíjba vonulni. 

• Ezt a szemléletet szolgálja a nem tipikus karrierek befogadása, támogató kezelése a 
nyugdíjrendszerben, amely egyrészt a főleg nőket érintő gyermekgondozási, ápolási 
tevékenységek nyugdíjszerző időként való elismerését (részletesebben ld. 2005-ös jelentés, 
stratégiai összefoglalás) jelenti, másrészt a Kormány 100 lépés programja további preferenciális 
elemeket kapcsolt a részmunkaidős, illetve egyéb atipikus foglalkoztatási formákhoz a 
nyugdíjrendszer oldaláról (alkalmi munkavállaló könyv, közteherjegy, stb. – részletesebben ld. a  
Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram).    

• Harmadsorban ilyen lépés volt az 1994-től elindított önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári rendszer, 
amely adókedvezményekkel preferálta a nyugdíjcélú önkéntes megtakarításokat, ezzel is 
ösztönözve az öngondoskodási hajlandóságot. 2006-ban újabb időskori öngondoskodást preferáló 
megtakarítási forma került bevezetésre (speciális befektetési alapok, vagyis a „4. nyugdíjpillér”).  

2. A járulékok és az ellátások közötti kapcsolat erősítésének egyik fontos követelménye, hogy a rendszer 
képes legyen megfelelni annak az elvárásnak, hogy ugyanolyan biztosítási teljesítményt ugyanolyan 
ellátással honorál. E célkitűzésnek, az egyes évjáratoknál keletkezett nyugdíj-aránytalanságok 
kiegyenlítésének kíván érvényt szerezni két napirenden lévő intézkedés.   

• A 90-es években a magas infláció és a nyugdíjak kiszámítását meghatározó egyéb tényezők 
együttes hatására az induló nyugdíjszínvonal jelentős ingadozást mutatott, amely a 90-es években 
több évjáratot is erőteljesebben érintett. Ugyanolyan biztosítási előzménnyel, hasonló feltételekkel 
rendelkezők nyugdíjszínvonalában jelentős eltérések jelentkeztek aszerint, hogy melyik évben 
vonultak nyugdíjba. A kedvezőtlenül érintett nyugdíjas évjáratok  nyugdíjának kompenzálását, 
annak ütemezését a 2005. évi CLXXIII. számú törvény tartalmazza. 2007-ben az 1988. előtt 
megállapított saját jogú nyugdíjasok kapnak korrekciós célú differenciált emelést, az érintettek 
száma mintegy 600 ezer fő, az emelés mértéke átlagosan 7%-ra tehető (ez a korcsoport a 
legidősebb, még a legkésőbbi évjárat is átlagosan jóval 70 év feletti, de sokan vannak 80-85 éves 
életkoron is túl). 2008-tól az 1991-1996 között saját jogon nyugdíjazottaknál kerül sor átlagosan 
mintegy 6%-os (a hosszú szolgálati idő függvényében maximálisan 10%-os) nyugdíjemelésre. 

• Másfelől szintén strukturális okok együttes hatásaként (járulékfizetési felső határ emelése, nettó 
keresetek dinamikus növekedése, stb.) az induló nyugdíjak színvonala 2002-től jelentősebb 
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mértékű növekedésnek indult. Ezt jelzi a teoretikus nettó helyettesítési ráta 2005-ös szintjének 
alakulása is (83% szemben az átlagosnak tekinthető 60-65%-szinttel11), amely az induló 
nyugdíjak arányeltolódásával jár az egyes nyugdíjas korosztályok között. A jövőbeli új induló 
nyugdíjak színvonalának  kiegyenlítése céljából rövidtávú intézkedések kidolgozása van 
folyamatban.  

3. A járulékok és az ellátások közötti kapcsolatot erősítését szolgálja még az egyes foglalkoztatási 
csoportoknál (szolgálati nyugdíjak: honvédség, fegyveres és rendvédelmi és katasztrófavédelmi 
szervek, művészek, stb.) a szükséges szolgálati időben, a korhatár-feltételben és a keresetbeszámítás 
módjában meglévő, ma  már indokolatlan eltérések felülvizsgálata és fokozatos megszűntetése. A cél 
az, hogy a nyugdíjfeltételek  általános szabályai érvényesüljenek  fokozatosan, differenciáltan és 
megfelelő felkészülési idő figyelembe vételével minden foglalkozásban. 

3.2.3. A nyugdíjkorhatár rugalmassága és a hosszabb munkában töltött élet 
közötti kapcsolat 

A nyugdíjkorhatár rugalmassága jellemzően úgy érvényesül Magyarországon, hogy az arra jogosultak a 
hivatalos nyugdíjkorhatárnál előbb vonulnak nyugdíjba. A hosszabb munkában töltött éveket a 
továbbdolgozást ösztönző nyugdíjbónusszal ismerték el, amely minden továbbdolgozott hónap után 0,5%-
kal, évente 6%-kal növeli a nyugdíj színvonalát. Az ösztönző hatás azonban alig érvényesül, amit az is 
jelez, hogy míg a bónuszt 2004-ben az új nyugdíjasok csak töredéke vette igénybe, addig az állomány  
94%-a az érvényes nyugdíjkorhatárnál korábban ment nyugdíjba és mindössze 6% volt az, akit az 
érvényes nyugdíjkorhatáron nyugdíjaztak.   

A 90-es évek kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamataival, illetve a korhatáremeléssel párhuzamosan egyre 
kiterjedtebb gyakorlattá vált a korhatár előtti nyugdíjba vonulás. Ráadásul az előrehozott öregségi  nyugdíj 
mellett további kedvezmények is léteztek (korkedvezmény, gyermeknevelés után járó kedvezményévek), 
amelyek lehetővé tették  a korai nyugdíjazás széleskörű elterjedését. Az 1997-es nyugdíjreform jelentős 
mértékben átalakította ugyan a rendszert12, a nyugdíjbavonulás korcentruma is emelkedett közel három 
évvel, a korábbi tendenciát azonban ez sem volt képes megfordítani.  

Magyarországon a korhatár előtti nyugdíjazás elterjedéséhez a nyugdíjasok nyugdíj melletti 
foglalkoztatásának kedvező szabályozása is hozzájárult, mivel érdekeltséget teremtett az egyén részéről a 
mihamarabbi nyugdíjba vonulásra. Ez a helyzet tovább növeli a Nyugdíj Alap deficitjét,  egyúttal gyengíti 
a rendszer fenntarthatóságát mind rövid, mind pedig hosszabb távon. Ezért  elkerülhetetlenné vált a 
rendszer olyan korrigálása, amely fékezi ezt a folyamatot. A rövidtávú nyugdíjintézkedések elsődleges 
célja a nyugdíjbavonulás korcentrumának növelése, az ezzel kapcsolatos érdekeltségi elemek 
megteremtése és a korhatár előtti nyugdíjazás implicit ösztönzőinek kiküszöbölése révén. E célkítűzés 
végrehajtása – mivel az okok is többrétűek – többirányú közeljövőben végrehajtandó intézkedés-tervezetet 
foglal magába :  

• A törvényes nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjba vonulás feltételei úgy változnak, 
hogy az ebből adódó terheket az érintettek viseljék. Ennek érdekében a korai nyugdíjazási 

                                                 
11  A két adat közvetlenül nem összevethető, pusztán illusztratív összehasonlításra szolgál: mivel a teoretikus helyettesítési ráta 
egy hipotetikus tipikus esetre készült és a nyugdíj előtti utolsó év illetve a nyugdíjazás utáni első év egyéni jövedelmét veti össze 
egy hipotetikusan feltételezett, tipikusnak tekinthető esetben, a másik aggregát adat, az öregségi nyugdíjak aktuális átlagát 
viszonyítja az aktuális átlagkeresetekhez.    
12 A nyugdíjreform alapján a korhatáremelés fokozatos bevezetésével automatikusan növekszik a nyugdíjbavonulás korcentruma, 
azaz az 1997-2008 közötti periódusban  az idő előrehaladtával egyre később lehet nyugdíjba vonulni (jelenleg a férfiaknál az alsó 
korhatár 60 év a nők esetében 57 év), 2009-től az előrehozott nyugdíj korhatára egységesen 59 év. A rugalmas korhatár 
igénybevétele hosszabb biztosításban töltött idő mellett történhet (2006-ban ez 38 év, 2009 után 40 év). Ennél rövidebb biztosítási 
előzmény esetén csak csökkentett összegű nyugdíjra van lehetőség, ami a hiányzó évek növekedésével egyre jelentősebb mértékű.  
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feltételek és a korhatárt követő munkavégzéssel elérhető nyugdíjpótlék – bónusz-málusz elven – 
egységes rendszerben kerül szabályozásra. A szabályozás a rugalmas nyugdíjbavonulás pénzügyi 
terheit a biztosításmatematika szabályai szerint kezeli, amely egyaránt.nyilvánvalóvá teszi az 
érintettek számára a korai nyugdíjazás terheit, illetve a későbbi nyugdíjazás előnyeit Az öregségi 
nyugdíj  előrehozott korhatára  a nőknél a már meghírdetett  2 éven túl további 1 évvel emelkedne 
2012-től  60 évre, a férfiaknál maradna 60 év.  

• A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár előtti nyugdíj egy kedvezmény, amely mellett 
keresőtevékenység csak a nyugdíjfolyósítás felfüggesztése mellett folytatható. Az új szabályozás 
azt az Európában széles körben alkalmazott gyakorlatot kívánja bevezetni nálunk is, hogy akkor 
jár az öregségi nyugdíj, ha mellette megszűnik a munkavégzés. Konkrét intézkedés, hogy 2006. 
augusztus 1-jétől lehetővé vált a már megállapított saját jogú nyugellátás szüneteltetése. A kereső 
tevékenységet végző nyugdíjas dönthet úgy, hogy bizonyos időre – jellemzően kereső 
tevékenysége idejére – kéri a neki járó nyugdíj folyósításának szüneteltetését. A szüneteltetés 
addig tart, amíg a nyugdíjas nem kéri, hogy újból folyósítsák neki nyugdíját. Ennek ma még csak 
akkor van jelentősége, ha a nyugdíjas foglalkoztatásának a munkáltató részéről az lenne az 
akadálya, hogy a továbbfoglalkoztatni kívánt személy egyidejűleg kap nyugdíjat és fizetést is. Ezt 
a korlátozást azonban a szabályozás a korhatár előtti nyugdíjazásoknál a tervek szerint kötelezővé 
fogja tenni.  

• Korkedvezményre 2007-től további jogosultság csak az új szabályok szerint – a nyugdíjalapot 
nem terhelő módon – lesz lehetőség. Átmeneti szabályok kidolgozásával olyan új rendszer 
kialakításán dolgozik a Kormány, amely a megelőzésben, az egészség megőrzésében teszi 
érdekeltté a munkáltatókat és a munkavállalókat.  

• A nyugdíj melletti kereset járulékszabályai az aktívakkal azonosak lesznek, az egyéni 
nyugdíjjárulék megfizetése többlet-szolgáltatásokra jogosít majd.  

• Fontos kiemelni, hogy az idősebb munkavállalók leépítése nem újabb speciális  kedvezményes 
nyugdíjazásokkal párosul, hanem olyan speciális munkaügyi konstrukcióval (Prémium Évek 
Program), amely számol az idősebb munkavállalók munkaerő-potenciáljával  és megoldást kínál e 
réteg részleges munkaerőpiacon tartására.     

A rokkantellátások rendszere rehabilitációs szemléletű átalakításának célja, hogy ne egy meglévő ellátás 
megszerzésére és megőrzésére ösztönözzön, hanem a megmaradt munkavégző képesség sikeres 
rehabilitációjával a munkaerőpiacra való visszakerülést segítse. Ennek érdekében új komplex 
rehabilitációs rendszer épül fel, amely egyesíti az egészségügyi, foglalkoztatási, szociális szempontokat.   

A rokkantnyugdíjazás rendszerének rehabiltációs célú átalakítása az alábbiakat foglalja magába: új 
minősítési rendszer kidolgozása, amely a megmaradt, fejleszthető képességekre, készségekre alapoz; 
széleskörű, személyre szabott szolgáltatási-támogatási rendszer és a program idejére nyújtott új, ösztönző 
rehabilitációs ellátás; részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett (III. csoportú)  rokkantak 
számára átmeneti járadék konstrukció kialakítása, amely alkalmas rehabilitácóval  kiegészítve erős 
ösztönzést teremt a munkaerőpiacon maradáshoz, illetve visszailleszkedéhez; a megállapítási és 
ellenőrzési szabályok olyan irányú átalakítása, amely kizárja a jelenleg még fennálló ellentmondásokat; és 
a  jelenlegi rokkantnyugdíjasoknál és az új célcsoportoknál hatékonyabb ellenőrzési módszerek kialakítása 
a felülvizsgálathoz.  

3.2.4. A magánnyugdíjak továbbfejlesztésének kulcskérdéseit (hatékony 
törvénykezési keretek, a hozzáférés egyenlősége, biztonság, információ, átmeneti 
költségek, a magánnyugdíjak hozzájárulása a pénzügyi fenntarthatósághoz) 

2006. júliusában elfogadásra kerültek azok a törvényi szabályok, melyek elősegítik a nyugdíjrendszer 
kötelező II. pillérének, valamint az önkéntes kiegészítő III. pillérének a hatékonyabb működését. Ezen 
2007. január 1-jétől hatályba lépő intézkedések legfontosabb elemei a következők: 
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• mind a II. pillér, mind pedig a III. pillér intézményei esetében korlátozásra kerülnek a működési célra 
levonható, valamint a vagyonkezelés céljára fordított költségek. Ez hozzájárul a pénztárak 
költségszintjének mérsékléséhez, ennek révén az ellátási szint emelkedéséhez; 

• a jövőben központosítottá válik a tagdíjbevallás és tagdíjbefizetés (a kötelező magányugdíjpénztári 
tagdíj bevallását és befizetését a foglalkoztatóknak nem az egyes magánnyugdíjpénztárakba, hanem az 
állami adóhatóság felé kell teljesíteniük), ez mind a foglalkoztatók, mind pedig a pénztárak 
adminisztrációs terheinek csökkenéséhez nagymértékben hozzájárul;  

• a magánnyugdíj-pénztári rendszerben 2007-től választhatóan, 2009. évtől pedig kötelezően 
bevezetésre kerül a választható portfolió rendszere (ez az önkéntes nyugdíjpénztáraknál már 2001. óta 
lehetséges). A választható portfoliós rendszer a pénztártagok számára megteremti hosszú távú 
megtakarításuk optimalizálását, anélkül, hogy ez a megtakarítás biztonságát veszélyeztetné. 

3.2.5.Rendszeres monitorozási és korrekciós mechanizmusok kifejlesztése  

Az intézkedések monitorozása, értékelése elsősorban a felelős tárcák, intézmények feladata. A 
nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatban számos ilyen célú elemzés készült és készül mind az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, mind pedig az illetékes szaktárcáknál egyes intézkedések hatásainak 
bemutatására. A 2005-ös Nyugdíjstratégiai Jelentésben részletesebben hivatkoztunk a rendszeresen 
készülő jelentésekre, értékelésekre, rendszeres statisztikai adatgyűjtésekre, amelyek végső soron mind ezt 
a célkitűzést szolgálják. Az érintettekkel közösen áttekintve a már meglévő  rendszert és az indikátorokat, 
ezek kiegészítése folyamatban van abból a célból, hogy a hazai helyzetre releváns folyamatokat 
árnyaltabban lehessen értékelni majd a jövőben. A monitoring ez év során történő véglegezésével a 
jelentés végrehajtásának 2007-2008-as értékelését már a közösen kialakított értékelési szempontok szerint 
tudjuk elvégezni.   
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4. Az egészségügyi ellátórendszer 
és a tartós ápolás-gondozás 
 

Bevezetés  
Az egészség mindannyiunk számára az egyik legfontosabb érték. Az egészség megléte, a hatékony, 
adekvát megelőzés, egészségfejlesztés, a betegségek magas színvonalú kezelése a népesség megfelelő 
egészségi állapota biztosításának alapfeltétele, hiszen csak egy egészséges társadalom képes arra, hogy a 
munka világában a munkaképesség megőrzésével a különböző életkorokban betöltött pozíciója révén 
folyamatosan hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás növeléséhez. Mindehhez 
természetesen elengedhetetlenül szükséges, hogy a munkaerő-piaci részvétel minél erőteljesebb 
elősegítése úgy valósuljon meg, hogy az ápolásra, gondozásra szoruló személyek gondoskodásának 
intézményesült formáit (otthonközeli ellátások, gondozási intézmények) koordináltan és hatékonyan 
biztosítják az ellátórendszerek. 

1990 óta a mindenkori magyar kormány e kihívást felismerve mélyen elköteleződött a magyar népesség 
nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen egészségi állapotának javításában, az ellátórendszerek 
strukturális átalakításában, megfelelő koordinációjában, egyben egy magas színvonalú ellátások, 
szolgáltatások nyújtására képes, költséghatékony egészségügyi ellátórendszer és tartós ápolási-gondozási 
rendszer megteremtésében és működtetésében. Noha az elmúlt 16 év során folyamatosan történtek 
lényeges lépések ebbe az irányba és sikerült pozitív eredményeket elérni (pl. a férfiak születéskor várható 
élettartamának javulása), a fennmaradó megoldatlanságok egyre sürgetőbbé, halaszthatatlanná teszik a 
rendszer átfogó, radikális strukturális átalakítását.  

 

4.1. Összefoglalás az egészségügyi ellátórendszerről és 
a tartós ápolásról, gondozásról 
A magyar egészségügynek válaszolnia kell olyan kihívásokra, amelyek a fejlett világ egészében 
megjelennek, így például az öregedő társadalommal, az orvosi technológiák változásával 
kapcsolatos kihívások. Meg kell oldanunk azonban azokat a speciális problémákat is, amelyek az 
elmúlt évtizedek alatt kialakított ellátórendszer önmozgásaiból, rugalmatlanságaiból, piacidegen 
sajátosságaiból fakadnak, és amelyek a magyar népesség - számos történeti, társadalmi, gazdasági 
és kulturális ok következményeként - kiemelkedően rossz egészségi állapotával függnek össze.  

A Kormány 2005 augusztusában elindított “100 lépés” átfogó programjában “21 lépés” közvetlenül az 
egészségügyet érintette, rövid- és hosszú távú intézkedések megvalósításával, az alábbi területeken: 

4 
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• Sürgősségi ellátórendszer erősítése 

• Nemzeti csecsemő- és gyermekegészségügyi program 

• Nemzeti Rákellenes Program 

• A háziorvosi ellátás és a járóbeteg szakellátás fejlesztése 

• Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben meglévő különbségek csökkentése 

• Ellátások fedezetének biztosítása 

• Biztosítási elv erősítése 

• Gyógyszerpiac 

A 21 lépés intézkedései 2005 második felétől, illetve 2006. január 1-től léptek hatályba.  

A 2006. június 9-én beiktatott új Kormány a múlt évben elindított program elemeit a 2006. augusztus 31-
én elfogadott egészségügyi ágazati reform I. ütemének keretében folytatja, egy sor új reformintézkedés 
bevezetésével együtt. A Kormány legfontosabb célja, hogy rövid- és hosszú távú intézkedések 
megvalósításával a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági 
teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek, zárkózzanak fel az Európai 
Unió legfejlettebb országaihoz. A tartós növekedés alapvető feltétele, hogy a munkavállalási korú 
népesség nagyobb hányada dolgozzon. Az alacsony foglalkoztatás a népesség kisebb hányadát jelentő 
adó- és járulékfizetőkre hárítja a közszolgáltatások és ellátások finanszírozásának terheit, szűk korlátok 
között tartja az államháztartás bevételeit, miközben növeli a terheit (mindenekelőtt a 
társadalombiztosításra és általában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat). A demográfiai 
folyamatokat figyelembe véve, a népesség várható elöregedése az államháztartás jövőbeli kiadását tovább 
növeli, amit egyre kisebb számú adó- és járulékfizetőnek kellene fedeznie. A gazdaságpolitikának ezért 
már ma erre is gondolva kell megtennie azokat a reformlépéseket, amelyekkel évtizedek múlva is 
finanszírozhatóak lesznek a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási kiadások, fenntartható rendszerek jönnek 
létre. 

Az egészségügyi reform célja a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű, az uniós normákhoz 
illeszkedő és korrupciómentes ellátórendszer kialakítása, amely jobb minőségű és költséghatékony 
gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. 

A rendszer hatékony átalakításának alapvető feltétele a tényleges biztosítási rendszer elvi és gyakorlati 
alapjainak megteremtése. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ellátórendszer struktúrája nem áll összhangban 
az elvégzendő feladatokkal, szükséges az ellátórendszer strukturális átalakítása. Az egészségügyi rendszer 
még a jelenlegi – túlméretezett – kapacitások mellett is túlterhelt, mivel a valós igényeket meghaladó 
kereslet csökkentésében a rendszer egyetlen szereplője sem érdekelt (orvos, beteg, ellátó intézmény), ezért 
intézkedések szükségesek a túlzott kereslet visszafogására mind a szolgáltatások, mind a 
gyógyszerfogyasztás terén. Az előzőekben felsorolt intézkedések végrehajtásának előfeltétele a felügyeleti 
rendszer megerősítése. A reform célja továbbá, hogy a szolgáltatások színvonala növekedjék, a hozzáférés 
egyenlőtlenségei mérséklődjenek és az állami kiadások fenntartható mértékűek maradjanak. 

 

A biztosítási elv erőteljesebb érvényesítése az eddig látszólag korlátlan közfelelősség és közfinanszírozás 
helyett egyértelművé teszi az egyén felelősségét egészsége megőrzéséért, szabályozottá válik az 
egészségügyi ellátás finanszírozásához történő egyéni hozzájárulás. A szolgáltatás igénybevételének 
feltétele a biztosítotti jogviszony, vagy más erre jogosító és nyilvántartott állapot megléte és az esedékes 
járulék megfizetése. Ennek hiányában csak alapszintű szolgáltatás vehető igénybe. A biztosítási elv 
érvényesítése mellett szükséges az egészségügyi szolgáltatások iránti, az egészségi állapot alapján nem 
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indokolt kereslet korlátozása és az egészségügyi intézményrendszer működési hatékonyságának növelése. 
Ennek eszközei: 

 Az orvos-beteg találkozóhoz és a diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódóan az igénybevevő által 
fizetendő díj kerül bevezetésre.  

 Az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzően az alsóbb szinten kiadott 
beutalóval lehetséges. 

 A kihasználatlan, vagy ésszerűtlenül működtetett túlzott aktív fekvőbeteg kapacitások 
megszüntetése és átalakítása krónikus, járóbeteg (egynapos/ambuláns ellátás), vagy ápolási, 
rehabilitációs kapacitássá 

 A szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosítási finanszírozás elnyeréséért, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár csak a szükséges mértékben vásárol szolgáltatást.  

 A szolgáltatók (jellemzően a kórházak) működésének jogi (és finanszírozási) keretei átalakulnak, 
lehetővé téve az átláthatóságot biztosító könyvelést és eredmény-kimutatást, a tulajdonos 
(fenntartó) eredményérdekeltségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését biztosító foglalkoztatását. 

 Az alapellátás (háziorvos) kistérségi összehangolása. 

 A gyógyszertámogatások esetében a felírási szokások megváltoztatása, az ár-, a támogatási és a 
térítési rendszer átalakítása. 

 Az ellenőrzési rendszer megerősítése, számlaadás kiterjesztése az informatikai rendszer 
fejlesztése. 

Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez hozzájárul a minőségirányítási rendszerek 
széles körű elterjesztése. Ennek érdekében: 

 Szakmai és finanszírozási protokollok (betegutak) érvényesítésére kerül sor a szolgáltatások 
igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítése érdekében. 

 Létrejön a protokollok szerinti működés ellenőrzését és fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó 
egészségbiztosítási felügyelet.  

 

A magyar egészségügyi reformfolyamatban néhány stratégiai szakmapolitikai terület azonosítható, 
amelyek számára az európai szintű tevékenységek jelentős hozzáadott értéket jelenthetnek: 

a) Biztosítási csomagok meghatározása 

A több évtizedes magyar gyakorlat az egészségügy térítésmentes igénybevételének állampolgári jogon 
történő ígéretére épült. Ez az ígéret megszületésekor komoly társadalmi vívmány volt és a védőoltások és 
antibiotikumok megjelenésének idején ez komoly eredményeket hozott (100%-os átoltottsági aránnyal), és 
nem ütközött ki az ígéret tartós irracionalitása. Az elmúlt évtizedek során azonban - az öregedő népesség, 
változó morbiditási viszonyok és rohamosan bővülő (és dráguló) orvosi technológia paletta mellett 
nyilvánvalóvá vált ellentmondása az ország gazdasági feltételrendszerével, a relatíve szűk erőforrásokkal 
és betarthatatlannak bizonyult.  

Jól jelzi ezt az a tény, hogy az egyes orvos szakmai és földrajzi területek infrastruktúrája eltérő szinten és 
volumenben képes feladata ellátására és jól jelzi a hálapénz fizetés meggyökeresedett szokása is, amely 
alapvetően azt tükrözi, hogy a lakosság/a betegek zöme sem hiszi azt, hogy szó szerint véve az 
ingyenesség ígéretét, megfelelő ellátáshoz juthat.  

A társadalmi igazságosság legelemibb kritériumainak sem felel meg az a helyzet, hogy jelentős hálapénz 
ellenében olyanok juthatnak a legdrágább ellátásokhoz, akik kivonják magukat a közteherviselésből, míg a 
rendszeres járulékfizetők közül sokan nem érik el a hasonló ellátásokat azok szűkössége miatt. Az 
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egészségügy szakmai, gazdasági és társadalmi gondjainak rendezéséhez az első lépés kell, hogy legyen 
annak meghatározása, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek 

• alapvető jellegük miatt jogosultság feszegetése nélkül továbbra is mindenki számára hozzáférhető 
kell maradjon,  

• a járulékfizetéssel megszerzett jogviszony keretében, illetve  

• térítés ellenében 

vehetők igénybe.  

b) Bizonyítékokon alapuló szakmai protokollok 

A szakmai irányelvek, a diagnosztikus és terápiás protokollok meghatározott egészségügyi problémával 
kapcsolatos rendszerezett, tudományos módszertannal kifejlesztett, és a lehető legjobb tudományos 
bizonyítékokon alapuló ajánlások, melyek célja, hogy segítse a gyógyító orvost, a beteget, és a szakmapolitikai 
döntéshozókat a legmagasabb színvonalú és leghatékonyabb ellátások kiválasztásában.  

A tudományos bizonyítékokon alapuló diagnosztikus és terápiás irányelvekben, protokollokban foglaltak 
betartása jelentheti az elvárható általános szakmai követelményeket, melyek nélkül az elégtelen ellátások, 
műhibák, az ellátások közötti indokolatlan különbségek objektíven nem ítélhetők meg. 

Az irányelvek, protokollok megjelentetésének eredményeképpen értékelhetővé válik az egészségügyi ellátás 
minősége, csökkennek a területi és intézményenkénti különbségek. 

Magyarországon törekeszünk arra, hogy az egészségügyben használt diagnosztikus, terápiás eljárások, 
beavatkozások, egyéb ellátási formák jelentős részéhez készüljenek el azok az ellátási és finanszírozási 
protokollok, melyek az elégséges, célszerű és a szükségesnél nem nagyobb mértékű ellátás finanszírozását 
biztosítják, egyben átláthatóvá, nyilvánossá téve azokat. 

c) Betegek biztonsága 

Az Európai Bizottság Egészségügyi Szolgáltatások és Orvosi Ellátások Magas Szintű Csoportjának 
tevékenysége kiemelt hangsúlyt szentel a betegek biztonságának. Ebben a folyamatban – melyben a 
nemzeti feladatok szervezése, feldolgozása az érintett tagország hatásköre – hazánk a betegek biztonságát 
veszélyeztető események adatgyűjtési rendszerének a kidolgozásában vállalt szerepet. Noha a 
szakfelügyeleti rendszer, a betegjogi képviselők rendszere, a betegjogi alapítvány létrehozása és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény betegjogokat megerősítő intézkedései már eddig is 
lényeges eredményt jelentenek ezen a téren, a fenti európai szintű kezdeményezés sikere érdekében 
Magyarországon szükséges kialakítani, továbbá egy „Betegbiztonsági munkacsoportot”, melynek tagjai 
egészségügyi, minőségügyi, közgazdasági, betegjogi, illetve menedzsmenttel foglalkozó szakemberek. 

A program során két témában elkülönülő feladatot kell megvalósítani: 

• A betegek biztonságát veszélyeztető megtörtént, illetve „majdnem megtörtént” eseményekre 
vonatkozó adatgyűjtés hazai gyakorlatának feltérképezése, a leggyakoribb hibát eredményező 
ellátási folyamatok összegyűjtése.  

• A betegbiztonság kultúrájának kialakítása 

d) Minőség menedzsment 

Az Egészségügyi Minisztérium hivatalosan közzétette a fekvőbeteg szakellátásra, a járóbeteg 
szakellátásra, a háziorvosi és a védőnői ellátásra vonatkozó minőségi követelményeket, ellátási 
standardokat. A követelmények megjelentetésének célja az ellátás minden szintjén egységes jó minőségi 
egészségügyi ellátás biztosítása.  

Az eredményes és hatékony betegellátás mellett külön kiemelten fogalmazódnak meg a betegek jogairól, 
tájékoztatásáról, oktatásáról szóló, a szolgáltatóval szembeni elvárások. Az ellátási standardok 
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megjelentetése segíti az azonos szakmai tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók objektív mérésen 
alapuló összehasonlíthatóságát és minősítését. A standardokat gyakorló egészségügyi szakemberek 
dolgozták ki: a követelmények kialakításánál a betegek ellátási szükségleteit, biztonságát, emberi és 
kulturális elvárásait tartották fő szempontnak.  

A közzétett standardok minden egészségügyi szolgáltató által hozzáférhetők és ismertek. A standardok 
alapján a szolgáltatások minősítési rendszerének kialakítása szintén az egészségügyi kormányzat tervei 
között szerepel. Az adott szolgáltató eldöntheti, hogy egészségügyi tevékenységében beépítse azokat a 
szabályozásokat, folyamatleírásokat, minőségi mutatókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy az 
önkéntességen alapuló tanúsítást megszerezze. 

 

4.2. Egészségügyi ellátórendszer 
4.2.1. Rövid leírás az egészségügyi rendszerekről 

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, és jelentősen 
elmarad attól, amit társadalmi–gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. A magyar népesség 
kirívóan rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyolult eredője, 
amelyből a közvetlenül megragadható a lakosság életmódja. A hazai táplálkozási szokások egészségtelenek, a 
felnőtt lakosság jelentős része túlsúlyos. Átlagosan elenyésző a szabadidős testmozgás, viszont viszonylag 
magas a dohányzók, az alkoholbetegek száma és terjed a kábítószer-fogyasztás. A népesség jelentős részénél 
hiányzik a mindennapi élet problémáival való megbirkózás képessége, széleskörűen elterjedtek a lelki egészség 
zavarai. 

A magyar – különösen az aktív korú – lakosság mortalitási, morbiditási mutatói igen meglehetősen 
kedvezőtlenek, kiemelten a szív- és érrendszeri és daganatos megbetegedések esetében. Különösen jellemző az 
öngyilkosságok és a májbetegségek miatti magyarországi halálozás nemzetközileg kiemelkedő aránya. Az 
utóbbi évtizedekben a szív-és érrendszeri betegségek miatti halálozás aránya csökkent, míg a daganatos 
betegségeké emelkedett.  

Az egészségi állapot alakulására azonban egyéb tényezők is hatnak, így a képzettség és jövedelem is hozzájárul 
az egészségi állapot különbségeihez. Egyes társadalmi csoportoknál szignifikáns az egészségtudatosság hiánya 
és egészségre káros magatartás-minták (dohányzás, alkohol és kábítószer-fogyasztás, inaktív életmód) jelenléte, 
mely különösen a hátrányos helyzetű csoportok (romák, kistelepülésen élők, szegények, fogyatékosok) körében 
jellemző. Ebből eredően e csoportok egészségügyi és foglalkoztatási mutatói jelentős mértékben rosszabbak az 
átlagnál, mely részben az egészségmagatartás, részben az ellátási, hozzáférési egyenlőtlenségek, részben egyéb 
társadalmi-gazdasági összefüggések következménye. Mindez jól leképeződik a jobb és rosszabb gazdasági 
teljesítményű régiók településtípusok szerinti statisztikákban.  

A magyar egészségügyi ellátórendszer szakmailag tagolt, az alapellátást, valamint a járó- és fekvőbeteg 
szakellátást magába foglaló ellátórendszert alkot. Mérete nemzetközi összehasonlításban elfogadható 
orvoslétszámmal és viszonylag kis egyéb egészségügyi dolgozó és kisegítő létszámmal, meglehetősen 
nagy aktív kórházi, és nagyon kis krónikus ellátó, rehabilitációs és ápolási kapacitással jellemezhető. A 
rendszerben a beteg és az ellátók oldalán egyaránt számos tényező, ösztönző hat, ami az igénybevételt, az 
ellátást a szakmailag és gazdaságilag ésszerűnél az ellátó hálózat magasabb szintjére tolja fel. A fejlett 
országok legkorszerűbb orvosi technológiáit kell működtetni az elöregedett, elavult és leromlott 
infrastruktúrán belül. További belső strukturális aránytalanságok jellemzik a járó- és fekvőbeteg ellátást, 
az otthoni és intézményi ellátást, és túlzottan magas arányban kerülnek a legmagasabb ellátási szintre a 
betegek. Az intézmények döntően (állami és önkormányzati) köztulajdonban vannak és a költségvetési 
intézményi formából lassan indul a működési formaváltás társasági forma irányába. Az egészségügyi és 
szociális ellátórendszer között egyidejűleg fennálló átfedések és hiányosságok a gazdaságos működtetés 
akadályát képezik.  
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Az ellátórendszer irányításának fő felelőse az Egészségügyi Minisztérium. Ezt a feladatot tagolt 
intézményhálózaton keresztül lát el, és csak néhány intézményt felügyel közvetlenül, így többek között 
minden egyes szakma országos intézetét, a közegészségügyet és a vérellátást. Az egészségügyi 
rendszerben az ellátási felelősség jelenleg önkormányzati szintre decentralizált. A folyamatban lévő 
reformviták eredményétől függően az ellátási felelősség átstrukturálása várható. 

A társadalombiztosítás egységes nemzeti kockázatközössége révén a magyar egészségügy – munkáltatói 
és munkavállalói járulékbefizetésekből, illetve központi költségvetésből – döntően közfinanszírozott, 
munkáltatói és munkavállalói járulékbefizetésekből, illetve központi költségvetésből. A demográfiai 
változások hatására napjainkra már a lakosság mintegy 1/3-a finanszírozza az egész népesség 
egészségügyi ellátásának fedezetét. Az egészségügyi magánkiadások jelentős hányadát teszi ki a lakossági 
térítési díj (co-payment), melynek megfizetése az egyes egészségbiztosítási szolgáltatások 
igénybevételének feltétele (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő, szanatórium), másik 
jelentős része a lakosság által fizetett hálapénz. A jelenlegi egészségpolitikai törekvések szerint a co-
payment „vizitdíj” formájában történő kiterjesztésével igyekszik a keresletet befolyásolni és a 
hálapénzfizetést csökkenteni. 

Az említett aránytalanságok miatt a magyar egészségügyi ellátórendszer sürgős strukturális átalakítást, a 
finanszírozási rendszer alapvető változtatásokat igényel. A közelmúltban elfogadott egészségügyi 
reformdöntések olyan átfogó struktúraváltást céloznak, amelyek az aktív, gyógyító ellátások preferálása mellett a 
krónikus és rehabilitációs ellátásokra és a prevencióra is lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek. Az 
egészségügyi ellátás struktúraváltási igénye és a területi különbségek mérséklése során elsődleges feladat a 
lakosságközeli ellátások (ennek keretében a járóbeteg-szakellátási formák fejlesztése), valamint az integrált 
regionális ellátórendszerek kialakítása, infrastruktúra fejlesztése.  

 

4.2.2 – A (j) közös célkitűzéshez kapcsolódó fő szakmapolitikák 
(j) Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tartós 
ápoláshoz való hozzáférést, illetve azt, hogy az ellátás iránti igény ne vezessen 
szegénységhez és pénzügyi függőséghez. Kezelni szükséges az ellátásokhoz való 
hozzáférésben, illetve az egészségügyi ellátás kimenetében meglévő méltánytalanságokat. 

Az államháztartás fenntarthatóságának érdekében Magyarország több, egymást kiegészítő intézkedést 
kíván megvalósítani 2006-tól kezdődően a közigazgatást, az egészségügyet, a nyugdíjrendszert, a 
felsőoktatást, valamint a foglalkoztatást illetően.  

A 2006. augusztus 31-én elfogadott egészségügyi reformintézkedések egyik legfontosabb célkitűzése – a 
Konvergencia programmal összhangban – az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak csökkentése. Ennek 
megvalósítása során is törekedni kell azonban arra, hogy a célkitűzés a területi egyenlőtlenségek 
csökkentése mellett az ellátás színvonalának egységes javulásával legyen elérhető. Ennek megfelelően – a 
hozzáférhetőség szempontjából releváns – intézkedések végrehajtása a forrásfelhasználás hatékonyabbá 
tételét, és az esetleges pazarlás megszüntetését célozza: 

• A kereslet szabályozása érdekében az orvos-beteg találkozáshoz (alapellátás, járóbeteg szakellátás és 
az ezzel kapcsolatos diagnosztikai vizsgálatok, valamint aktív fekvőbeteg szakellátás esetében) 
kapcsolódóan az igénybevevő által fizetendő díj kerül bevezetésre az egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozó számlaadási kötelezettséggel együtt. 

Az intézkedés célja az egészségügyi ellátások racionális igénybevételének kialakítása és a hálapénz 
visszaszorítása a szabályosan fizetett, relatíve alacsony összegű vizitdíj kifizetésével. Az igazságosság 
jegyében a rászorulók mentességet kapnak, illetve a 6 év alatti gyermekek esetében nem kell vizitdíjat 
fizetni. A vizitdíj csökkenti az indokolatlan orvos-beteg találkozások számát a járulékfizetés 
érdekében, és növeli a betegek költségtudatosságát. Az intézkedés eredményeként várható, hogy a 
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házi- és fogorvosi ellátásban fizetett finanszírozási díjak mérséklődnek. Az ebből eredő megtakarítás a 
szakellátás átalakítási programjának költséghatékonyságot javító fejlesztési céljaira fordítható. 

• A szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítésére általánossá válik a szakmai és 
finanszírozási protokollok alkalmazása. 

A szakmai diagnosztikus és terápiás protokollok célja, hogy segítsék a gyógyító orvost, a beteget, és a 
szakmapolitikai döntéshozókat a legmagasabb színvonalú és leghatékonyabb ellátások kiválasztásában. A 
protokollok megjelentetésének eredményeképpen értékelhetővé válik az egészségügyi ellátás minősége, 
csökkennek a területi és intézményenkénti különbségek. A reform arra irányul, hogy az egészségügyben 
használt diagnosztikus, terápiás eljárások, beavatkozások, egyéb ellátási formák jelentős részéhez 
készüljenek el azok a finanszírozási protokollok, melyek az elégséges, célszerű és a szükségesnél nem 
nagyobb mértékű ellátás finanszírozását biztosítják.  

• Az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzően az alsóbb szintén kiadott 
beutalóval lehetséges. 

Az intézkedéstől elvárt hatás a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatás-elvű, az EU-normákhoz 
illeszkedő, korrupciómentes ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minőségű, hatékony, 
szükséglet-alapú és költséghatékony gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybe vevőknek. 

• Az alapellátás kistérségi összehangolása. 

A program célja – elsősorban az ellátáshiányos, különösen hátrányos helyzetű térségekben – integrált 
kistérségi szolgáltató központok kialakítása, amelyekben a komplex ellátás keretében egészségügyi 
oldalon alapvetően a megelőzés és gyógyítás széles körét biztosítja, mely felöleli az egyes alapellátási  
(háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, iskolaorvos stb.) és járóbeteg-szakellátási (szakrendelés, 
fizioterápia, otthoni rehabilitáció, szakápolás stb.) szolgáltatásokat. A hozzáférhetőség és minőség 
biztosítása mellett a program fenntarthatósági eleme az, hogy a fejlesztéshez szükséges források adott 
térségi központra történő összpontosításával, a legkorszerűbb infrastruktúrával megoldható a magas 
színvonalú egészségügyi szolgáltatások szélesebb ellátotti kör számára történő biztosítása, amely – az 
ellátási hiányok oldása mellett egyidejűleg – alkalmas a szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi 
források leghatékonyabb felhasználására. 

• A gyógyszerforgalmazás szabályozásának felülvizsgálata 

Megfelelő ösztönzőrendszer kialakításával csökkenjen a területi egyenlőtlenség a szükségleteknek, 
igényeknek megfelelő hozzáférésben, egyes vény nélküli gyógyszerek gyógyszertáron kívüli 
forgalmazhzatóságának megteremtése. 

• A szolgáltatók (jellemzően a kórházak) működési keretei átalakulnak, kötelezővé téve az 
átláthatóságot biztosító könyvelést és eredmény-kimutatást, a tulajdonos (fenntartó) 
eredményérdekeltségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését biztosító foglalkoztatását.  

Az intézkedés célja az egészségügyi szolgáltatók működési és tulajdoni formáinak rugalmasabbá 
tétele. Az átalakítások során – ahol kialakult – ösztönözzük a tulajdon és működés vegyes jellegének 
fenntartását azzal, hogy a közfinanszírozású gyógyintézetek a kormányzati ciklus végére gazdasági 
társasági formában működjenek. A gazdasági társasági formára való áttérés nem azonos a 
tulajdonosváltással, nem jelent privatizációt, hanem a közfeladat ellátásának magánjogi formában való 
megszervezése. Előnyei : rugalmasabb, átláthatóbb pénzügyi rend, bővebb hitelfelvételi lehetőségek, 
szabályozott magántőke bevonás, ÁFA-alanyiság, a közalkalmazotti szabályozás kötöttségei alól való 
mentesülés. Mindez egyaránt szolgálja a hozzáférhetőség és a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság 
célkitűzését. 

• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogosítványai a megvásárolt szolgáltatások minőségi 
szelekciójára 
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A korábbi gyakorlattal szemben az OEP nem lesz köteles az országban engedéllyel működő 
valamennyi szolgáltatótól szolgáltatást vásárolni, hanem lehetősége lesz bizonyos minőségi 
kritériumok szerinti szerződéskötési szelekcióra, ami a betegek számára egyértelműen javítja a jó 
minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét.  

• Létrejön az Egészségbiztosítási Felügyelet 

Az egészségbiztosítási rendszer átalakításának fontos eleme a nyilvánosságot garantáló, ellenőrző és 
szükség esetén szankcionáló Felügyelet megteremtése. A Felügyelet célja, hogy az egészségügyi 
szolgáltatások igénybevevői a befizetett járulékokért minél jobb szolgáltatásokat kapjanak, és a 
szolgáltatók, szolgáltatások között tájékozottan, megalapozott információk birtokában 
választhassanak. A kitűzött célt a Felügyelet azzal éri el, hogy értékeli, minősíti a szolgáltatók 
munkáját, és erről folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Ez az intézkedés a hozzáférés, a minőség és 
a fenntarthatóság javítását egyaránt szolgálja.  

• Tovább folytatódnak a megelőzést, az egészségi állapot javítását és az egészségfejlesztést szolgáló 
nemzeti népegészségügyi és a különböző országos szakmai programok (Nemzeti Népegészségügyi 
Program, Nemzeti Rákellenes Program, Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és 
Gyógyításának Nemzeti Programja, Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program). 

Mint már bemutattuk, a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül 
kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi–gazdasági fejlettségünk általános szintje 
lehetővé tenne. Noha tudjuk, hogy a magyar népesség kirívóan rossz egészségi állapota számos 
történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyolult eredője, a közvetlenül megragadható 
egészség-károsító életmód tömeges megváltoztatására a megelőzést, a népesség egészségi állapotának 
javítását és az egészségfejlesztést szolgáló országos programokat működtet a kormányzat. Ezek 
sikeres megvalósítása új szemléletet és gyakorlatot igényel a kormányzat, a lakosság és az 
egészségügyi szakemberek részéről Mindez a legkorszerűbb orvosi technológiák alkalmazásával és a 
magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások biztosításával, továbbá az ellátórendszer átalakítása 
által biztosítható rövid távú eredmények elérésével az életminőség minden életkorban való tartós 
javításának garanciáját jelenti. Az ellátórendszer struktúrájának átalakítását támogató infrastrukturális 
beruházások ugyanis önmagukban csak az ellátórendszer működésére és hatékonyságára gyakorolnak 
hatást, míg az igénybevételi szokások, az egészségtudatos magatartás, a megfelelő életmódbeli 
minták, készségek kialakítására csak kevéssé alkalmasak. Éppen ezért az infrastrukturális 
beruházásokat a célzott - kockázati csoportokra összpontosító – szakmai, képzési programokkal, 
kampányokkal szükséges kiegészíteni. Az országos programok végrehajtása a hozzáférhetőség, a 
minőség és a fenntarthatóság célkitűzését egyaránt szolgálja.  

4.2.3 - A (k) közös célkitűzéshez kapcsolódó fő szakmapolitikák  
(k) Elő kell mozdítani az egészségügyi ellátás és tartós ápolás minőségét, az ellátásokat a 
változó igényekhez, illetve a társadalom és az egyének preferenciáihoz kell igazítani, 
olyan minőségi standardok definiálásával, amelyek a legjobb nemzetközi gyakorlatnak 
megfeleltethetőek, illetve az egészségügyi szakemberek, a betegek és az ellátásban 
részesülők felelősségének erősítésével. 

Az egészségügyi reformintézkedések megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a célkitűzés a területi 
egyenlőtlenségek csökkentése mellett az ellátás színvonalának egységes javulásával legyen elérhető. 
Ennek megfelelően – a minőség szempontjából releváns – intézkedések végrehajtása a hatékonyabb 
forrásfelhasználást célozza: 

• A szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítésére általánossá válik a szakmai és 
finanszírozási protokollok alkalmazása. 
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A szakmai protokollok használhatóságának, elfogadottságának és hatékonyságának mérése csak az 
adott szakma szakembereinek közreműködésével történhet. Ennek megvalósításához alakítottuk ki a 
szakfelügyeleti rendszert, melynek módszertana a klinikai auditon alapul. 

• A túlzott aktív fekvőbeteg kapacitások átalakulnak krónikus, rehabilitációs, egynapos ellátást 
nyújtó  ápolási és járóbeteg kapacitássá, illetve megszűnnek 

Az ellátórendszer szakmai szerkezete (aktív, krónikus, ápolási kapacitásarány) az egyes szakmák és a 
megbetegedési és halálozási mutatók viszonya torz, rossz a területi eloszlás, mely az ellátandók 
számára igazságtalan hozzáférést biztosít. Az ellátórendszer infrastruktúrája és annak működése 
befolyásolja a betegség (és ezzel a munkaerőpiacról való távolmaradás) hosszát, valamint az 
ellátórendszer fenntartására és működtetésére fordítandó kiadások nagyságát. Az aktív fekvőbeteg-
kapacitásoknak a járóbeteg-ellátás felé történő átalakítását – az ellátás minőségével összefüggésben – 
a következő körülmények indokolják: Nem lehet minden kis kórházba a legdrágább és a legalaposabb 
képzettséget, felkészültséget, a legtöbb szakmai tapasztalatot feltételező orvosi készülékeket, 
infrastruktúrát, humán erőforrást biztosítani, hiszen ahol az orvosok bizonyos betegségekkel csak 
elvétve találkoznak, ott nyilvánvalóan nem rendelkeznek olyan megbízható szakmai gyakorlattal, 
amely a betegek biztonságát szolgálja. Ezért kell úgy átalakítani az ellátórendszert, hogy a sürgősségi 
és «hétköznapi» eseteket minél több helyen – lehetőleg a járóbeteg-ellátás keretében – elláthassák, 
ugyanakkor a komolyabb és költségesebb beavatkozásokat csak azokon a helyeken lehessen 
elvégezni, ahol erre megvan minden szükséges adottság. Ez a megoldás gazdaságilag hatékonyabb és 
igazságosabb, hiszen így mindenki a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesül. 

Számos olyan kórház létezik Magyarországon – részben vagy egészen azonos szakmai profillal -, 
amely egymás közvetlen közelében működik, egymást csaknem teljesen átfedő illetékességi területtel. 
Ez a struktúra egyaránt fenntarthatatlan az intézményfenntartóknak és az egészségügyi ellátást 
finanszírozóknak is. A fenntartók (pl. önkormányzatok) jelenleg olyan intézményeket is működtetnek, 
amelyek közvetlen közelében – tehát a betegek számára jelentős többletmegterhelés nélkül elérhető 
helyen – azonos vagy hasonló szolgáltatást nyújtó kórházak működnek. A kórházakban nyújtott 
ellátások közül ráadásul az ún. aktív fekvőbeteg ellátás a legköltségesebb ellátás, melynek költségeit 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – havi finanszírozás keretében – téríti meg a kórházaknak. 
Minden kórház arra törekszik, hogy ezen ellátásokból nyújtsa a legtöbbet, mert akkor remélhet 
magasabb összegű bevételt. E struktúra átalakítását indokolja az is, hogy ha a helyzet nem változik, 
egy évtizeden belül csupán az aktív fekvőbeteg ellátás egy évben többe kerül, mint ma az 
egészségbiztosítás valamennyi gyógyító-megelőző ellátása összesen.  

Mindez nem csupán a minőség, de a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság célkitűzését is szolgálja. 

• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogosítványai a megvásárolt szolgáltatások minőségi 
szelekciójára 

A korábbi gyakorlattal szemben az OEP nem lesz köteles az országban engedéllyel működő 
valamennyi szolgáltatótól szolgáltatást vásárolni, hanem lehetősége lesz bizonyos minőségi 
kritériumok szerinti szerződéskötési szelekcióra, ami a betegek számára egyértelműen javítja a jó 
minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét.  

• Sürgősségi ellátás fejlesztése  
Tovább folytatódik a hozzáférés területi akadályait kiküszöbölő, egyenletes eloszlású, magas 
színvonalú sürgősségi hálózat kiépítése. 

 

4.2.4 - Az (l) közös célkitűzéshez kapcsolódó fő szakmapolitikák  
(l) Biztosítani kell, hogy a megfelelő és magas szintű egészségügyi ellátás és tartós ápolás 
változatlanul hozzáférhető és fenntartható maradjon az egészséges és aktív életmód 
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támogatásával, az ellátást nyújtó ágazat jó humán erőforrásával, az erőforrások 
racionális felhasználásával, nevezetesen az igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók 
számára megfelelő ösztönzőkön és jó kormányzáson keresztül, valamint úgy, hogy 
biztosítjuk az ellátórendszerek és az intézmények közötti koordinációt.  

Az egészségügyi reformintézkedések megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a célkitűzés az ellátás 
színvonalának romlása nélkül legyen elérhető. Ennek megfelelően – a fenntarthatóság szempontjából 
releváns – intézkedések végrehajtása a hatékonyabb forrásfelhasználást célozza: 

• Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése (a biztosítási elv alapján járó 
szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosítotti jogviszony vagy más erre jogosító és 
nyilvántartott állapot megléte) és az esedékes járulék megfizetése. Ennek hiányában csak alapszintű – 
mentés, sürgősségi, anya- és csecsemővédelem, valamint közegészségügy, járványügy – szolgáltatás 
vehető igénybe. 

A biztosítási elv erőteljesebb érvényesítése az eddig látszólag korlátlan közfelelősség és 
közfinanszírozás helyett egyértelművé teszi az egyén felelősségét egészsége megőrzéséért, 
szabályozottá válik az egészségügyi ellátás finanszírozásához történő egyéni hozzájárulás. A 
szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosítotti jogviszony, vagy más erre jogosító és 
nyilvántartott állapot megléte és az esedékes járulék megfizetése. Ennek hiányában csak alapszintű 
szolgáltatás vehető igénybe. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó társadalombiztosítási érdekeltség 
megteremtése céljából létrehozandó egyéni egészségügyi számlák rendszerének kialakítása 
folyamatban van.  

• A szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosítási finanszírozás elnyeréséért, az OEP csak a 
szükséges mértékben vásárol szolgáltatást, az OEP szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. 

Az intézkedés a fenntarthatóság szempontjait a következőképpen szolgálja: Az OEP nem kényszerül 
rá arra, hogy olyan szolgáltatóktól is szolgáltatást vásároljon, amelyek nem hatékonyan vagy pazarló 
módon működnek.  

 

4.3. Tartós ápolás, gondozás 
Magyarországon a tartós ápolás, gondozást biztosító ellátások nyújtása jelenleg nem egységes rendszerben 
történik. Az egészségügyi, illetve a szociális ellátórendszerek egyaránt gondoskodnak a tartós ápolásra, 
gondozásra szoruló személyekről. 

Komoly problémát jelent a tartós ápolás konkrét meghatározásának hiánya, mivel így az ezt biztosító 
ellátások nem feltétlenül választhatóak le az egyéb, más célú szolgáltatásokról. 

A szociális ellátórendszerben a tartós ápolást biztosító ellátások a szociális szolgáltatások közé tartoznak. 
A szociális szolgáltatások alapvetően két kategóriába sorolhatóak: szociális alapszolgáltatások, valamint a 
szakosított ellátások. Tartós ápolást-gondozást az előbbiek közül a házi segítségnyújtás során, míg a 
szakellátásokat tekintve az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben nyújtanak.  

Ugyanakkor halasztást nem tűrő feladat a jelenleg az egészségügyi és szociális ellátások keretében 
széttagoltan működő, átfedéseket is hordozó ápolási feladatokat egységes rendszerben kezelni. Az 
átfedések kiszűrésével szükséges az e célra ma is fordított erőforrásokat összeilleszteni, és 
racionálisabban, kiszámíthatóbban, átláthatóbban felhasználni.  

Szükséges meghatározni a kötelezően járó ápolási csomagot. Definiálni kell, hogy ebből a csomagból mi 
biztosítható a jelenlegi társadalombiztosítási járulékfizetés ellenében, mi normatívan a szociálisan 
rászorulóknak, s mi az, amihez a magánforrások legális becsatornázását kell megoldani.  

A differenciált igények kielégítésére szolgáló rendszer intézményesítését (előtakarékosság, 
ápolásbiztosítás, önkéntes egészségbiztosítás) is meg kell kezdeni. A szürke zónában nyújtott ápolási, 
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beteg-felügyeleti tevékenységet legálisan, szakmailag ellenőrzötten végzett tevékenységgé kell alakítani. 
Rendszer-garanciális elemként szükséges meghatározni, hogy kiegészítő szolgáltatást olyan szolgáltató 
nyújthat, amely biztosítja az alapszolgáltatást is.  

4.3.1. A tartós ápolás, gondozás rendszere Magyarországon 

Jelenleg az ellátási felelősség, az ellátás megszervezése helyi önkormányzati feladat, melyhez a központi 
költségvetés normatív állami hozzájárulást biztosít. Ez többnyire csak részben fedezi a nyújtott 
szolgáltatások bekerülési költségeit. A forráshiánnyal működő önkormányzatok ezért gyakran nem 
érdekeltek a szolgáltatásra szorulók felkutatásában, a szolgáltatások megszervezésében. Ebből adódóan 
jelentős különbségek mutatkoznak mind a területi kiépítettség, mind a nyújtott szolgáltatások minősége 
között. Ezen felül a jelenlegi finanszírozási rendszer is inkább a drágább szakellátások, mint az 
otthonközeli, olcsóbb alapellátások fejlesztésének kedvez.  

A jelenlegi ellátórendszer nem érvényesíti az ellátásokra való rászorultság kritériumait, tehát sok olyan 
személyt is támogatásban részesít, akinek lehetősége lenne piaci alapon nyújtott szolgáltatásokat is 
igénybe venni. 

4.3.2. Hozzáférés biztosítása 

A szociális szolgáltatások rendszere napjainkban nem fedi le megfelelően az ország területét – különösen 
érvényes ez a házi segítségnyújtásra. Az ellátások kiépítettsége nem teljes körű – jelentős és tartós 
különbségek vannak a különböző régiók, megyék között. Első lépésként meg kell szüntetni a jelenlegi 
földrajzi egyenlőtlenségeket a hozzáférésben. Erre eszközként szolgál a közeljövőben bevezetendő 
kapacitásszabályozás, ami az egyenlőtlenségek felszámolásán túl hosszú távon is kiszámíthatóvá teszi a 
központi támogatások elosztását, a területi fejlesztések rendjét. 

A kapacitásszabályozás lényege, hogy a szolgáltatások létrehozásánál elsődleges szemponttá váljon az 
adott ellátási területre jellemző társadalmi, szociális szükséglet. A rendszer a területi szolgáltatástervezési, 
fejlesztési koncepciók alapján egységesen hatékony ellátást kíván megvalósítani, úgy, hogy a fennálló 
problémákat a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kezeli. Célja, hogy az ország területén 
mindenhol elérhetőek legyenek a gazdaságilag hatékony szolgáltatások, a megfelelő minőségben. 

A rendszer bevezetése alapvetően megköveteli az alapszolgáltatások területi elérhetőségének fejlesztését, 
mivel igen jelentős az ellátatlan települések száma. Jelenleg a települési önkormányzatok nagyjából 63 %-
a biztosít házi segítségnyújtást, ami azt eredményezi, hogy a szociálisan rászoruló személyek saját 
lakókörnyezetben történő ellátása nem kielégítően megoldott.  

A fejlesztések egy része a területi kiegyenlítő célú kistérségi szociális felzárkóztató programokban 
valósulhat meg. Ezek a programok a kistérségi fejlesztési tervek alapján a hátrányos helyzetű 
kistérségekben nyújtanak támogatást a szolgáltatásfejlesztéshez. 

A kialakítandó szabályozással hosszabb távon jelentős kiadás-megtakarítás érhető el, mivel az 
alapszolgáltatások lényegesen kevesebb forrást igényelnek a fenntartó részéről, mint a bentlakásos ellátási 
formák, s így pénzügyi fenntarthatóságuk megvalósíthatóbb. 

A területi kiegyenlítés rendszerét fokozatosan, de következetesen tervezzük kiépíteni valamennyi szociális 
szolgáltatásra vonatkozóan úgy, hogy egyúttal a hatályos jogszabályokkal való összehangolást, a rendszer 
működőképességét is biztosítani kell. Ez a folyamat hosszabb időszak alatt vihető végig, 2007. évben csak 
a kezdeti lépéseket lehet megtenni. A teljeskörű, valamennyi fenntartóra és valamennyi szolgáltatásra 
vonatkozó kapacitásszabályozás az ágazati finanszírozásban 2010-ig teljesedhet ki. 

A kapacitásszabályozás statisztikai hátterét a közeljövőben kiépítendő szociális intézményi nyilvántartási, 
valamint az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer adja. 

4.3.3. Minőségi ellátások 
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Alapvető célunk, hogy az ellátásokat igénylő rászoruló személyek megfelelő minőségű ellátásban 
részesülhessenek. Jelenleg az ellátások minősége igen eltérő – az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos 
intézmények között egyaránt megtalálhatóak a 400-500 ágyas, többnyire zsúfolt, korszerűtlen 
intézmények, valamint a modern, az ellátottak számára kiváló minőségű ellátást biztosítani képes otthonok 
is. 

Célunk, hogy a realitásokat figyelembe véve olyan szakmai szabályozók kerüljenek megalkotásra és 
elterjesztésre, amelyek révén a szakmai tevékenység mérhetővé, s így összehasonlíthatóvá válik, másfelől 
viszont érvényesítik a rászorultsági elvet. 

Az ellátások minőségének folyamatos fejlesztésére a jelenleg kialakítás alatt álló minőségi standardok és 
protokollok bevezetése szolgál. Ezek felállításával a tevékenység alapú szolgáltatások kimenet 
szabályozása és dokumentációs rendszere is létrejön. A hangsúly a szolgáltatások kimenetének 
szabályozásán, tehát a felhasználók elégedettségének növelésén van.  

A program célja, hogy a szolgáltatást végzők a felhasználók érdekeit, szükségleteit középpontba helyezve, 
egységes keretfeltételek, szakmai minimumok alapján végezzék tevékenységüket. 

Az egységes szakmai szabályozók bevezetése amellett, hogy csökkenti a szolgáltatások tartalmában, 
minőségében, hozzáférhetőségében mutatkozó jelentős különbségeket, lehetőséget teremt a feladatellátás 
színvonalának, eredményének mérésére, a különböző szereplők, kiváltképp az igénybevevők 
visszajelzéseinek hasznosítására.  

A standardok és protokollok kidolgozása munkacsoportokban történik, tagjaik pályázat, illetve felkérések 
útján kerültek bevonásra. A 2007-ben befejeződő projekt során a részt vevő szakemberek elkészítik a 
szabályzó anyagokat, amelyek irányelvként épülhetnek be a hatályos joganyagba.  

A szakellátásban a fogyatékossággal élők intézményeinél folyamatosan zajlik a nagy létszámú intézmények 
lebontása, átalakítása, modernizációja és a gondozottak lakóotthonokban történő elhelyezése. Az alacsonyabb 
gondozotti létszám (a fogyatékos személyek lakóotthonában maximum 8-12 fő helyezhető el) magasabb ellátási 
színvonalat garantál, így a szolgáltatás jobban alkalmazkodhat az ellátottak egyéni igényeihez. 

4.3.4. Pénzügyi fenntarthatóság 

Az ellátások hosszú távú finanszírozhatósága, vagyis a pénzügyi fenntarthatóság a jövőben különlegesen 
fontos szemponttá kell, hogy váljon. A demográfiai öregedés Magyarországon is határozottan érvényesülő 
jelenség, amely fokozott finanszírozási terhet jelent a költségvetés számára. A tartós ápolást biztosító 
szolgáltatásoknál az ellátásra szorulók számának emelkedése miatt a jelenlegi kapacitások bővítésével kell 
számolni. Napjainkban is jelentős az ellátásra várakozók száma – a jövőben az ellátások fejlesztésénél az 
alapszolgáltatások elérhetőségének bővítését kell elősegíteni, támogatni. Célunk a felhasználó otthonának 
közelében nyújtott ellátások megerősítése, előtérbe helyezése, a nagyobb financiális megterhelést jelentő 
bentlakásos ellátási formák helyett.  

Az ellátások igénybevételénél a rászorultsági elv fokozottabb érvényesítésére kell törekedni. A 
rászorultság elvű szociálpolitika csak akkor alakítható ki, ha belátjuk: bár a munkahely elvesztése, az 
egészség megrokkanása, az idős kor vagy egy-egy családi krízis időről időre bárkit nehéz helyzetbe 
sodorhat, a nehéz élethelyzetből a saját erő mozgósításával ki lehet kerülni. A szociálpolitika dolga ennek 
érdekében hatékony korrekció végrehajtása: kompenzáljon az elszenvedett károkért, de egyúttal 
ösztönözzön is a kialakult helyzet megoldására. 

A rászorultságnak két aspektusát különböztetjük meg – az egészségügyi, mentális, és/vagy a jövedelmi 
helyzet miatti rászorultságot. Ezen utóbbi szempontnál fontos, hogy meghatározásra kerüljön a szociális 
minimum, vagyis az a jövedelmi szint, amely alatt ingyenes ellátásban részesülhet az ellátott. 

Annak érdekében, hogy a rászorultsági kritériumokat pontosan lehessen szabályozni, széleskörű szakmai 
egyetértés szükséges.  
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Megoldandó problémát jelent az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások között az átjárhatóság 
megteremtése – az intézményi ellátást ne lehessen egyéb szolgáltatási „előzmény” nélkül igénybe venni. 
A különböző szolgáltatások jelenleg nem épülnek egymásra, s ennek is következménye a szakosított 
ellátások iránti fokozott felhasználói igény. 

A szakellátások finanszírozásánál differenciált támogatás kialakítása szükséges. Az idős személyek 
ápolását, gondozását végző intézményekben jelenleg eltérő ápolási szükségletű és vagyoni, jövedelmi 
helyzetű ellátottak laknak. Emiatt a gondozás költségei is nagyon eltérőek egymástól. Az önálló életvitelre 
inkább alkalmas, nagyobb jövedelemmel rendelkező gondozottak esetén indokolatlanul magas az állami 
működési hozzájárulás mértéke.  

A tartós bentlakásos intézmények működési normatíváját a gondozott személy ápolási szükségletéhez 
célszerű hozzárendelni. Cél, hogy néhány normatíva-fokozat százalékos meghatározása mellett a rendszer 
az ellátott személyek időszakos minősítése alapján működjön. 

A költségvetés kiadási oldalának igazolható mértéken belül tartása érdekében a kialakítandó 
kapacitásszabályozás adott területre és ellátásra vonatkozó konkrét felső korlátokat is meghatároz egyes 
esetekben, melyek felett nem lehet új kapacitást – férőhelyet, szolgálatot, ellátotti számot – a 
finanszírozási rendszerbe befogadni.  

A tartós ápolás, gondozás területén nagyon fontos a társadalmi munka erősítése. Szükség van a 
hozzátartozók által biztosított gondozási formák, valamint az önkéntesség, az önkéntes munka 
elterjesztésére.  

A közpénzzel való hatékony és felelősségteljes gazdálkodás megköveteli az állami finanszírozásban 
részesített szolgáltatók, ellátást biztosítók erősebb szakmai és pénzügyi ellenőrzését. 
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